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Resumo 

Neste traballo quixemos comprobar a eficacia das principais medidas de prevención contra o 

coronavirus que temos na nosa escola: máscara, hixiene de mans, e ventilación das aulas. 

Primeiro, cultivamos bacterias para usalas como modelo, xa que os virus non os poderíamos 

manexar no laboratorio. Probamos diferentes medios de cultivo, construímos unha estufa de 

cultivo caseira, etc. Segundo, investigamos como fabricar xel hidroalcohólico e xabón. Fixemos 

8 tipos distintos de cada engadíndolle sustancias supostamente “bactericidas” (allo, herba 

punteira, etc) segundo o que indagamos nas nosas aldeas. Terceiro, con todo esto a punto, 

tocamos unhas placas petri coas mans sucias e outras coas mans lavadas con cada un dos 

tipos de xabón e xel. Tamén respiramos por riba das placas con e sen máscara. Cuarto, 

analizamos a calidade do aire das diferentes aulas do colexio cun medidor de CO2 (canto 

tempo podemos estar coa porta e ventá pechadas?, canto tempo temos que ventilar?...). En 

xeral a hixiene de mans funciona, pero uns xabóns-xeles foron máis eficaces que outros. A 

máscara tamén é moi efectiva. E respecto da ventilación, descubrimos o importante que é ter a 

ventá aberta e o rápido que empeora a calidade do aire. 

Introdución 

Despois de moitos meses parece que hai 

un certo consenso en que medidas son as 

mellores para evitar ao máximo os 

contaxios. Pero, cando comezamos o curso 

non estaba tan claro. Nalgúns momentos 

se dubidaba se a ventilación era 

importante, as superficies parecían ser un 

gran foco de contaxios e despois non, etc. 

Recordades cando todos limpábamos a 

compra con lixivia durante o confinamento? 

Ou cando comezamos a desescalada e 

non era obrigatorio o uso da máscara? 

 

Obxectivo do traballo 

Por iso, o noso obxectivo foi: estudar a 

eficacia das 3 principais medidas: a hixiene 

de mans, o uso da máscara e a ventilación 

das aulas. 

 

Estado do arte 

Para estudar se a ventilación funciona ou 

non, atopamos un artigo moi interesante 

dun profesor de secundaria de Málaga que 

estaba a analizar a calidade do aire da súa 

aula cun medidor de CO2 
1
. Vimos tamén 

que moitas universidades facían estudos 

dese estilo e o propio goberno tamén 
2
. 

Para ver a efectividade da máscara e 

hixiene de mans, pensamos no uso de 

bacterias como modelo xa que os virus non 

son tan fáciles de manexar. Buscamos 

información sobre como facer medios de 

cultivo, como cultivar bacterias, como 
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elaborar xabón, xel, plantas medicinais, etc. 

Todas as páxinas que consultamos están 

gardadas neste proxecto de symbaloo 
3 

 

Hipótese 

Ao comezar o traballo, a nosa hipótese era 

que a máscara evitaría que crecesen 

bacterias sobre as placas. A hixiene de 

mans tamén o evitaría, pero non sabíamos 

con que xabón ou con que xel sería máis 

efectivo xa que cada un levaría unha planta 

“bactericida” diferente. Queríamos 

comprobar tamén se o xabón era igual de 

efectivo que o xel, xa que se nos di que 

abonda con lavar ben as mans con xabón e 

non é preciso botar xel hidroalcólico a 

miúdo. Finalmente, pensábamos que 

simplemente tendo a porta da aula aberta 

era suficiente para ter unha boa renovación 

do aire da aula, e non era preciso abrir 

tamén a ventá. 

 

Material e métodos 

O proxecto constou de 4 tarefas: 

1º. Posta a punto da metodoloxía para o 

cultivo de bacterias. Primeiro fabricamos 

unha estufa cunha caixa grande revestida 

de porexpan e cun termóstato da 

calefacción e bombillas para ter a Tª 

constante.  

 

Realizamos 4 medios de cultivo diferentes 

con diferentes receitas. Comprobamos se 

eramos capaces de facelos estériles e 

tamén en cal deles crecían mellor as 

bacterias 

 

2º. Fabricación de xeles e xabóns 

“bactericidas”. Os xabóns fixémolos usando 

aceite de oliva, sosa, auga e as diferentes 

herbas bactericidas (herba punteira, allo, 

etc). Os xeles fixémolos destilando viño e 

coñac coas mesmas herbas, e redestilando 

ata obter alcoles entorno a 70º. Logo 

mesturamos con glicerina para obter o xel. 

 

 

3º. Comprobación da eficacia das medidas. 

Comparamos placas petri que tocamos 

coas mans sucias con placas que tocamos 

coas mans lavadas cos diferentes xeles e 

xabóns. Tamén placas sobre as que 

respiramos con e sen máscara. Para contar 

o número de colonias de bacterias creamos 

unha gradiña cuadriculada e contamos nº 

de cadros ocupados. 

 

 

mailto:cpi.uxio.novoneira@edu.xunta.es
http://edu.xunta.gal/centros/cpiuxionovoneira


 

C.P.I. UXÍO NOVONEIRA 
Estrada Cervantes s/n 

27670 Pedrafita do Cebreiro (Lugo) 
 982870633//  982870635 

cpi.uxio.novoneira@edu.xunta.es 
http://edu.xunta.gal/centros/cpiuxionovoneira  

 

3 
 
 

4º. Medición da calidade do aire das aulas. 

O límite máximo que significa mala 

calidade do aire son 800ppm de CO2 

(partes por millón). En cada aula medimos 

o nivel mínimo que ten, que depende en 

xeral das dimensións da mesma. Logo 

calculamos o tempo que tarda en chegar a 

800ppm. Esto varía en función do nº de 

persoas. E logo comprobamos canto tempo 

precisamos ventilar para acadar novamente 

o valor mínimo. Comparamos a 

efectividade da ventilación abrindo só a 

porta, só a ventá, ou ambas á vez. 

 

Resultados e conclusións 

-Respecto dos medios de cultivo, 

observamos que os medios con exceso 

azucre non funcionaron ben. 

Probablemente altas concentracións do 

mesmo son tóxicas para algunhas 

bacterias.  

 

-O uso da máscara reduciu drasticamente o 

crecemento de bacterias, polo que 

asumimos que si son efectivas para reducir 

a cantidade de microorganismos que 

expulsamos. 

 

-O uso de xel e xabón reduciu o 

crecemento de bacterias nas placas. E pola 

contra facilitou o crecemento de fungos. 

Será ese o motivo que ás veces cando 

tomamos antibióticos se xeran infeccións 

por fungos que teñen vía libre para 

medrar? Comparando as diferentes herbas, 

os xabóns de allo e os xeles de herba 

punteira e a aloe vera foron os máis 

efectivos “desinfectando” as nosas mans. 

-Respecto da ventilación descubrimos que 

nunha aula tipo pechada, con 4 persoas, só 

en 30 minutos a calidade do aire xa é mala. 

E que a ventilación é moito máis efectiva 

coa porta e a ventá aberta para xerar unha 

corrente. Uns 10 min chegan. Só coa ventá 

aberta, o tempo para devolver a aula a 

valores mínimos de CO2 é moito maior. 

 

Webgrafía: 

1 
Experimento ventilación aulas: 

https://www.niusdiario.es/ciencia-y-

tecnologia/ciencia/experimento-profesor-

mostrar-riesgo-contagio-aerosoles-cierran-

ventanas-

aula_18_3026370270.html?fbclid=IwAR3Zu

CkA__zBaQMRxQ9crHR5t8QdBPpS-

iGUKBGk_KyiNXA-jNf99ynLzmc  

2
 Guía para ventilación aulas: 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Mi

nisterio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_

en_aulas_csic.pdf  

3
 Symbaloo: cultivo de bacterias, 

fabricación de xabón, xel hidroalcólico, etc: 

https://www.symbaloo.com/mix/proxectocov

id  
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