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Projecte cortina d’aigua -  Escola Lavínia 

Procés de treball 

● Objectiu 

La idea inicial que es persegueix es poder fer un treball pràctic a partir de les idees dels 

alumnes, s’ha plantejat buscar un sistema que permeti reduir la temperatura de la classe en 

els períodes estivals i que substitueixi l’aparell d’aire condicionat.  

● Introducció teòrica 

En el nostre cas s’ha pensat en l’aigua com a element refrescant de l’ambient, recordant la 

sensació que tenim quan ens acostem a un riu. Per això volem investigar sobre aquest 

fenomen i veure si pot ser viable tècnicament. 

Primer de tot ens hem informat sobre  les característiques que té l’aigua i què la fa tan 

especial. Entre moltes destaquem que: l’aigua és un líquid molt abundant al nostre planeta i és 

un element amb unes característiques determinades que la fa indispensable per a la vida a la 

terra. És l’única substància pura que al planeta es troba en els tres estats: líquid, sòlid i gasós, 

té una gran capacitat de dissoldre diferents substàncies i la diferència de densitat en estat 

líquid i sòlid és mínima. Altres propietats importants són l’alt nivell de calor específic, que la 

seva temperatura de fusió és molt elevada, que la seva tensió superficial li permet donar 

humitat a diferents cossos, posseeix un alt nivell de compressibilitat, un nivell de viscositat 

força baix i una elevada capacitat de reflexió de la llum solar. 

 

● Selecció d’idees.  

Per buscar idees ho em fet  a partir dels vídeos que disposa internet, això ens ha servit per 

veure el gran ventall d’opcions que hi ha. Algunes de les idees trobades les hem descartat per 

la dificultat tècnica de construir-les i altres perquè no s’ajustaven al nostre projecte.  Finalment 

hem fet un primera tria: 

- condicionar la classe mitjançant una cortina d’aigua. Les cortines d’aigua són parets 

d’aigua que a partir d’un moviment de caiguda i recirculació fan un circuit tancat 

d’aigua. Les cortines d’aigua  en principi es van dissenyar com a objectes de decoració 

però  nosaltres veiem que podria ser una bona eina per aïllar la classe dels raigs solars i 

així refrescar l’aire de dins la classe. 

- la ventilació d’aire fred obtingut mitjançant el referendament a base de gel. 

 

De les dues opcions triades finalment hem optat per construir una cortina d’aigua per això 

caldrà buscar solucions que siguin factibles per poder construir un prototip a petita escala i 

després fabricar una versió definitiva a escala real. 

 

● Muntatge 

El muntatge el vam fer per una banda amb una estructura que subjecte el tub per on circula 

l’aigua, aquest té forma de dues “T” i pel seu interior hi passa el tub de PVC transparent i 
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flexible. En un dels extrems del tub flexible es col·locarà la bomba mitjançant un connector. 

L’altra extrem del tub es el que fa el retorn de l’aigua al recipient.  

Per altra banda a la caixa de porexpan cal afegir-hi una tapa per augmentar l’aïllament de 

l’aigua freda. A més aquesta tapa permetrà subjectar l’estructura tal i com s’indica en el 

croquis. S’hi fa una parell de forats a la tapa per facilitar el retorn de l’aigua dins el recipient i 

es crea una petita pendent.  

 

Croquis 

 

● Resultats 

Temperatura de refredament de l’aigua. Caldrà veure fins a quina temperatura podem 

refredar l’aigua segons els diferents elements de refredament. Es planteja d’usar bosses 

tèrmiques on hi hagi sal i aigua, ja que la sal fa disminuir molt la temperatura del gel. Altres 

comentaven usar directament gel que arriba a una temperatura de 0 graus.  

Per altra banda  cal pensar molt bé la potencia de la bomba que es necessita pel circuit, 

aquesta dependrà de les seves dimensions per tant caldrà veure les especificacions de les 

diferents bombes d’aigua i decidir quina escollir. 

Caldrà observar,  un cop implantat el sistema, les diferents temperatures pròximes a l’aparell 

al llarg del dia, per saber si realment el sistema és eficaç. És important fixar una distància a la 

que es prendran les mesures, el punt de toma de temperatura cal que sempre sigui el mateix. 

Un estudi paral·lel podria ser instal·lar diferents punts de sortida d’aigua per fer més o menys 

densa la cortina d’aigua i observar si això té una afectació amb la temperatura de l’interior de 

la classe sense perdre llum artificial. 
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Caldrà fer un estudi d’ubicació de la cortina d’aigua., és lògic pensar que caldria posar-la en 

aquelles finestres on el sol incideix més directament. També caldrà comprovar si hi ha pèrdua 

de llum a la classe. 

● De les errades s’aprèn. 

Aquest apartat és important perquè cal fer un anàlisi de les errades que s’han comès, la idea 

d’un bon aprenentatge es basa en part en saber fer un anàlisi de les errades per així poder 

millorar la construcció inicial. 

En el nostre cas les errades més importants han estat : 

 Haver comprat una bomba de poca potència per el circuit. Inicialment havíem pensat 

que 5w eren suficients però, un cop muntada la cortina d’aigua, vam veure que el 

sistema necessitava una mica més de força per fer circular l’aigua més ràpid. 

 

 Voler enganxar el porexpan amb pega, la pega desfà el porexpan. 

 

 Cal millorar les connexions dels tubs per on passa l’aigua perquè no hi hagi pèrdues. 

Inicialment havien unit els tubs amb cinta adhesiva però després vam haver de 

comprar connectors de plàstic del diàmetre adequat. 

 

 L’elecció de materials no adequats ens ha fet comprar coses que després no hem usat. 

Com per exemple unes fustes per reforçar l’estructura que al final no han calgut o un 

tub flexible que era d’un diàmetre massa gran. 

 

 Alguns materials comprats no han estat de prou qualitat i han donat mal resultat com 

en el cas de la silicona. 

 

 No s’ha previst cap sistema de depuració de l’aigua natural o artificial. Seria una bona 

opció introduir plantes aquàtiques o algun filtre dins el circuit d’aigua. 

 

● Mesures de seguretat 

Actualment les mesures de seguretat són un factor importantíssim en el món en general i molt 

especialment quan es fan projectes pràctics i és necessita manipular tot tipus de materials.  

 

● Conclusions: 

En el nostre cas podem dir que el que ens ha costat més es dissenyar una cortina que sigui 

fàcilment desmuntable, amb materials barats i dimensionar correctament les mesures a escala 

per fer el prototip.  

Un cop fet el model hem vist clarament que el projecte té possibilitats de tenir una aplicació 

real i per tant això justifica la inversió realitzada. 

Per tenir a més a més una certa estètica hi podríem introduir llums.  

La conclusió final més important podríem dir és que s’ha après més durant el procés 

d’investigació, de fabricació i de millora que al final quan ja teníem el projecte acabat. 


