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Orientación Superficie
(m2)

Altura
(m)

Ventilación
(m2)

Descrición Nº
Alumnos

Nº
Aulas

Tempo apertura recomendado 8 a
15h (**)

Tempo apertura recomendado 15 a
22h (**)

L 50 2.9 3 d 14 3 Primaria: 3 min (dúas veces por
clase)
Secundaria: 3 min (dúas veces por
clase)

Primaria: 3 min (dúas veces por
clase)
Secundaria: 3 min (dúas veces por
clase)

O 50 2.9 3 d 13 3 Primaria: 3 min (unha vez por clase)
Secundaria: 3 min (unha vez por
clase)

Primaria: 3 min (unha vez por clase)
Secundaria: 3 min (unha vez por
clase)

(**) Valores segundo a aula. Ter en conta que se indica o tempo e veces que se deberá ventilar as aulas no transcurso de cada clase.

Descrición

a: as xanelas dan maioritariamente a un patio interior pequeno ou rúa estreita con mala ventilación

b: rúa ampla con edificios altos ao outro lado situados a máis de 20 m

c: patio ou praza ampla con obstáculos diversos (algún edificio, zona con árbores altos, etc)

d: visibilidade practicamente ilimitada sen obstáculos importantes cara á ventilación, sen árbores altos preto das xanelas
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Os tempos de apertura recomendados deben ser multiplicados por un factor de corrección,
a escoller entre os indicados abaixo para as imaxes que representan diferentes tipos de
aula

Consideramos diferentes tipos de distribución interior das aulas (ubicación de portas e ventás)

Consideramos a configuración (e) coma a óptima de ventilación de xeito que os tempos de ventilación
calculados antes corresponderían cos tempos de ventilación nesta aula

Mediante simulación de CFD (Computational Fluid Dynamics) estimamos a porcentaxe de incremento do
tempo de ventilación de cada aula tipo sobre o caso de ventilación óptimo

Exemplo: para unha aula sae un tempo de 3 minutos; se o debuxo de "aula tipo" que máis se parece a ela é o
(b), entón o tempo de ventilación será de 3 x 1.6 = 4.8 minutos


