
Presentació
Com a objectiu em vaig proposar investigar com, tot i les mesures que es prenen 
contra les epidèmies, els agents patògens tenien èxit en la seva supervivència i 
propagació. 
La meva hipòtesi de partida és que el fenomen popularment conegut com a «passa» 
ocorre per la confluència de diversos factors, principalment: l’aglomeració d’estu-
diants de procedències i contextos socials diversos en un espai reduït, i la poca 
importància que els infants, majoritàriament d’infantil i de primària, donen a la 
higiene, ja que no són prou madurs per ser-ne conscients. La hipòtesi va ser fàcil de 
formular perquè després de portar molts anys a l’escola sabia com s’hi vivia i com 
funcionava. És per això que la meva hipòtesi preliminar la vaig formular per raons 
lògiques: als centres d’ensenyament acudeixen una gran varietat de persones, no-
més cal que una vingui malalta perquè la propagació sigui possible.

Metodologia 
El meu treball gira al voltant de les malalties infeccioses que pateixen els nens i 
nenes en edat escolar. Per dur a terme aquest treball he hagut de documentar-me 
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prèviament i he consultat diverses fonts d’informació així també he rebut el suport 
de professionals d’aquest àmbit.

Cos del treball 
El treball està estructurat seguint l’ordre de la metodologia i, per tant, es podria 
dividir en dues parts principals: una secció teòrica i una secció pràctica. La secció 
teòrica comença amb una preparació per tractar el tema. Es fa una diferenciació 
dels termes: endèmia, epidèmia i pandèmia i es defineixen els conceptes epidemio-
logia i estudi epidemiològic. Tot seguit, s’introdueix la importància de les epidèmies 
en els apartats: «La història condicionada per les epidèmies» i «Llista cronològica de 
pandèmies». A partir d’aquí, ja entrem en el que seria el nucli teòric del treball, on es 
tracten temes com: els laboratoris d’investigació i de bioseguretat, el sistema immu-
nològic, la vacunació sistemàtica, etc.
La secció pràctica, «Els bacteris ataquen l’escola», està formada per la part de labo-
ratori amb dues pràctiques, una d’elaboració d’un medi de cultiu per observar colò-
nies bacterianes i una altra de tinció de Gram per identificar-les; i la part de les en-
trevistes als professionals com metges, infermeres pediàtriques, etc., una enquesta 
als pares i mares de nens en edat escolar i un qüestionari als professors d’infantil i 
de primària del Col·legi Vedruna de Malgrat de Mar. Finalment, hi ha les conclusions, 
la bibliografia, la webgrafia i els annexos. Aquesta manera d’estructurar el treball 
busca seguir un ordre lògic i coherent. Així s’aconsegueix una concordança entre els 
continguts i la pròpia evolució del treball.

Conclusions 
Durant el treball s’han tractat diversos temes relacionats amb el punt principal, les 
epidèmies a les escoles.
1/ La importància real i enorme dels agents patògens, i com uns «éssers» tan minús-
culs poden causar tanta destrucció. Quasi totes les caigudes de grans imperis, des 
del Romà fins l’Asteca, han estat influïts per ells.
2/ La majoria de malalties infeccioses són devastadores al tercer món, principalment 
per les condicions, moltes vegades insalubres, per la falta de recursos i per la mancan-
ça d’un calendari de vacunació sistemàtic regulat. Als països rics es mor de malalties 
degeneratives, cardiovasculars, càncer…; només una malaltia infecciosa entra a la llis-
ta de les més mortals en aquests països: les infeccions de les vies respiratòries baixes. 
3/ Els agents que afecten les escoles tenen sempre unes vies de contagi comunes: la 
transmissió per aerosol, pel contacte directe o amb fluids contaminats. Si parem un 
moment, i pensem en una classe d’infantil, ens adonem que és un espai idoni. És un 



espai tancat, sobretot a l’hivern, que afavoreix aquest tipus de transmissions, i és 
un espai on hi ha objectes compartits: joguines, llapis, cadires, penjadors, poms de 
porta…, els quals poden estar impregnats amb els ja anomenats fluids. 
4/ Moltes vegades, buscant els agents patògens, és a dir, el seu «nom i cognoms» 
en llatí, les denominacions es repetien. Per tant, no és que hi hagi un agent pato-
gen per a cada malaltia (tot i que sí que passa en alguns casos com en la varicel·la 
o els polls), sinó que és un grup molt menys nombrós del que pensava. Un mateix 
patogen pot afectar diverses parts del cos causant diferents malalties amb diferents 
noms i, a més, també pot causar diferents afeccions segons la incidència, perquè el 
que pot començar amb unes angines, pot derivar en una faringitis, que pot portar 
a una bronquitis i que pot arribar a ser una pneumònia, i tot plegat causat per un 
sol germen. Resumint, els agents patògens que afecten els nens tenen unes vies de 
transmissió comunes, que precisament els afavoreixen a transmetre’s entre aques-
ta població determinada, ja que els nens no són conscients de la importància de la 
higiene i en realitat són un grup molt definit. Per exemple, un virus molt assidu a 
sortir era l’adenovirus o l’Streptococcus pneumoniae. 
5/ Les vacunes van representar un abans i un després pel que fa a la sanitat pública, 
especialment la infantil.



6/ De la pràctica del cultiu bacterià vaig poder determinar com d’increïblement 
«brutes» tenim les mans en realitat i la importància d’establir unes normes higièni-
ques mínimes a les escoles, com el rentat de mans, la utilització de mocadors d’un 
sol ús o l’esterilització de joguines. Aquestes mesures són crítiques per a la preven-
ció de les «passes».
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