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Introducció

Arran de la meva curiositat pel món microbiològic, he arribat fins a aquest treball de recerca

que consisteix a fer una comparació entre els microorganismes que podem trobar en les

superfícies amb les quals tenim contacte diàriament, concretament en el nostre centre

(Institut Vilanova del Vallès). També he volgut comprovar si la neteja és efectiva, en altres

paraules, si el nombre de microorganismes abans i després de la neteja varia.

Objectius

Els meus objectius es basen en:

- Descobrir a quines zones de l’institut hi ha una concentració més alta de bacteris.

- Descobrir a quines zones hi ha una concentració més alta de fongs.

- Comprovar si la neteja té eficàcia, és a dir, si s’eliminen de forma satisfactòria els

microorganismes de les superfícies inertes.

Hipòtesi

La hipòtesi formulada és: “La quantitat de microorganismes després de les hores de neteja

disminueix”.

Metodologia

M’he basat en el mètode científic, consistent en, a partir de l’observació, formular una

hipòtesi. Seguidament, realitzar una experimentació i amb les dades i la informació que

s’obtingui, arribar a una conclusió amb què es pot confirmar o refutar la hipòtesi prèviament

formulada. Tot això m’ha portat a analitzar determinades zones:

- La porta exterior d’entrada a l’institut

- El pany de la porta de la cantina

- El pany de la porta dels lavabos de noies a la planta 0

- La pica dels lavabos de noies a la planta 0

- La barana de l’escala principal

- La taula de laboratori a la planta 0



Resultats

En general, he vist que, encara que les mostres siguin preses després de les hores de

neteja, que són de 11:00 a 12:30h al matí, i de 13:00 a 21:00h a la tarda, la quantitat de

microorganismes no disminueix. Això vol dir, que la neteja no és efectiva.

Tot i això, per una banda, cal destacar que els bacteris aïllats disminueixen al llarg del matí

a la porta de la cantina i a la pica del lavabo. D’altra banda, els fongs aïllats també són

menys després de la neteja a la taula del laboratori i a la porta exterior. Tot i que s’hauria

d’estudiar amb més detall per poder fer aquesta afirmació, en aquests casos concrets, sí

que s’observen grans disminucions respecte del nombre de microorganismes i colònies

respecte a l’abans i el després de la neteja, però a la resta de zones, el nombre de bacteris i

fongs, no disminueix, fins i tot arriba a augmentar després del torn de neteja.

Conclusions

La hipòtesi doncs em resulta refutada; per tant, he arribat a la conclusió que la neteja no

afecta com jo pensava a la quantitat de bacteris i fongs. Per sentit comú, es neteja per

eliminar la brutícia, tanmateix això no significa que quedi completament net.

Amb aquest experiment he pogut observar que les superfícies no s’embruten només amb el

contacte directe de les nostres mans o altres objectes; també es tracta dels

microorganismes que es troben en suspensió a l’aire. Per tant, segurament les colònies de

fongs i de bacteris que he trobat a l’institut són microorganismes predominants a l’aire.

Observo que la neteja no afecta i no té cap relació amb la quantitat de microorganismes, ja

que al cap d’una estona d’haver-se realitzat, tenim la mateixa quantitat de microorganismes.

El món dels microorganismes o microbis és invisible als ulls. En ell, els bacteris i els virus

són els responsables de moltes de les nostres malalties. Però els patògens (els que

produeixen malalties) són una minoria i la immensa majoria dels microorganismes són

éssers vius beneficiosos i essencials per a la nostra vida. Els microbis estan pertot arreu i,

gràcies a ells, és possible la vida en el planeta, car aquests tenen moltíssimes funcions; per

exemple, s'encarreguen de la fixació del nitrogen en les plantes, actualment, són emprats en

la producció d'aliments i també en la de medicaments, però també estan en el nostre propi

cos i conformen el que es diu la “microbiota” (conjunt de microorganismes que es troben en

les diferents parts del nostre organisme), i ens ajuden a mantenir una bona salut.
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