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Epidèmies i matemàtiques 
 

Les matemàtiques salven vides. I en temps de COVID-19 
això és literal. Ajuden als dirigents a prendre les millors 
decisions per tal d’aturar l’avançament de malalties com 
ara la COVID-19. Però per tal de trobar les matemàtiques 
darrera la propagació de la COVID, hi ha gent que no ha 
parat de treballar durant la pandèmia com els membres 
del grup BIOCOMSC de la UPC. I ara ens han ajudat a que 
pugueu ser part d’un dels seus models... i a entendre 
millor com es transmeten les malalties infeccioses! 
 

 
 

Una mica de teoria 
Dintre els ordinadors dels membres del grup de Biologia Computacional i Sistemes 
Complexos hi ha una realitat paral·lela, però simplificada, de com es propaga la COVID. 
A aquesta realitat paral·lela que corre per dintre els circuits de silici s’anomena model 
matemàtic.  La idea darrera un model matemàtic és senzilla: posem les dades que tenim 
de l’epidèmia, fem una sèrie d’operacions matemàtiques i tenim la predicció. La 
realització és molt complicada. No podem posar tota la realitat dintre el nostre 
ordinador... per tant l’hem de simplificar. Per crear un bon model matemàtic 
necessitarem: 
 

• Per una banda trobar quins són les dades importants que descriuen la 
propagació de la malaltia. Si fos una partida d’escacs, seria el nombre de 
cadascuna de les peces (peons, alfils, dames...) 

 
• Per altra ens caldrà investigar quins són els mecanismes principals que fan que 

la malaltia infecti la gent es propagui. En l’exemple anterior, els mecanismes 
serien els moviments que poden fer cadascuna de les fitxes. 
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Comencem per les dades amb les quals treballem en el nostre model. En el cas de les 
malalties infeccioses suposarem que les persones poden estar en tres estats diferents: 
 

• Persones Susceptibles o Sanes (S): Que una persona sigui susceptible vol dir que 
està sana. Per tant pot encomanar-se de persones que són infeccioses. En cas 
que s’infectin de la malaltia la poden transmetre a altres persones. Per tant 
definim un segon grup: 

• Persones Infeccioses (I): Són les persones que estan patint la malaltia i la poden 
contagiar. Per sort, quan una persona s’infecta, la presència del virus 
desencadena una reacció immunològica. Això provoca que la malaltia tingui una 
durada aproximadament constant per totes les persones. Un cop transcorregut 
aquests dies la persona es fa immune a l’organisme que provoca la malaltia. Per 
tant definim un tercer grup: 

• Persones Recuperades (R): Considerarem que els individus recuperats són 
immunes i no poden tornar a emmalaltir. Tampoc podran, per tant, contagiar un 
altre cop 

 
El mecanisme darrera la malaltia és clau per tal que el nostre model s’assembli al màxim 
a la realitat. En el nostre model establirem dos mecanismes que descriuen com avança 
la malaltia: 
 

• Cada “dia” una persona malalta pot encomanar només a una altra persona. (Al 
model matemàtic real això es diu la taxa de transmissió, 𝜆𝜆) 

 
• Suposarem també que la persona infecciosa està malalta dos dies.                               

(Al model matemàtic real això s’anomena taxa de recuperació,𝛾𝛾 ) 
 
 

 
 

Aquest model molt simple s’anomena model SIR1. La realitat és molt més complexa, 
però amb aquest model tan simple podem començar a entendre la dinàmica de 
diferents malalties infeccioses. En funció del mecanisme de transmissió les malalties es 
transmeten més o menys ràpidament. Si el nombre de persones malaltes creix 
ràpidament, parlem de l’existència d’una epidèmia. Quan una epidèmia abasta una gran 
àrea geogràfica es diu que patim una pandèmia, com la covid-19 que és una epidèmia 
que ha arribat a tots els racons del món i per tant és una pandèmia. 
 

                                                           
1 Aquest model matemàtic existeix... de fet és un conjunt d’equacions diferencials acoblades molt 
bonic... però al parc del Fòrum farem una simplificació 😉😉. 
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Quan una persona s’ha infectat pot infectar una, dues, tres o moltes més persones. 
Definim com Nombre reproductiu efectiu (𝑹𝑹𝒕𝒕) al nombre mitjà de persones que infecta 
una persona infecciosa. És un valor molt important per entendre la dinàmica de 
l’epidèmia. Si 𝑅𝑅𝑡𝑡 > 1 cada cop tindrem més persones afectades i l’epidèmia estarà en 
fase d’expansió. Si 𝑅𝑅𝑡𝑡 < 1 el nombre de persones infectades va disminuint i l’epidèmia 
està en fase de control. 

 

El nombre de persones que infecta una persona depèn de molts factors, de la forma en 
què es realitza el contagi, de les mesures higièniques i de control... Un factor molt 
important és el nombre de persones susceptibles amb les quals pot interaccionar una 
persona infecciosa. Això es pot limitar limitant el contacte entre la gent. És a dir, 
confinant la població. Per sort, però, hi ha una altra forma: vacunar la població! 

Per algunes malalties infeccioses existeixen vacunes amb bona efectivitat. D’aquesta 
manera si una part important de la població està vacunada, s’aconsegueix que el nombre 
de malalts no creixi sense control. És a dir, evitem una epidèmia. Això només és possible 
si una persona infecta menys d’una persona... en mitjana!2 Dit d’una altra forma 
s’aconsegueix que 𝑅𝑅𝑡𝑡 prengui valors inferiors a 1. En aquesta situació es diu que existeix 
immunitat de grup o immunitat de ramat. El fet que hi hagi moltes persones protegides 
no evita que una persona susceptible pugui emmalaltir, però evitar que la malaltia es 
propagui ràpidament. 

Per alguna estranya raó, alguna gent decideix no vacunar-se. Això no només afecta qui 
pren aquesta decisió, que pot contraure la malaltia i morir3. Això afecta tota la societat! 
Com hem dit la vacunació fa que una malaltia es propagui molt lentament, doncs no 
troba gent a la que infectar. D’aquesta forma aconseguim, primer, reduir la gent que és 
a l’hospital, i per altra banda, guanyem temps per trobar remeis més efectius contra la 
malaltia. 

                                                           
2 Això no vol dir que cada persona infecti només una mà o un peu d’una altra persona! Això vol dir que 
alguns infectaran a una persona, però encara més gent no n’infectarà cap persona! 
3 Hi ha gent que diu: sóc sa, fort i jove, per tant no puc tenir complicacions. Això és fals! Podem tenir una 
predisposició genètica a tenir complicacions greus, tinguem l’edat que tinguem! 
(https://www.investigacionyciencia.es/noticias/existe-una-predisposicin-gentica-a-padecer-la-covid-19-
18636) 
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El nostre experiment 
Entre tots farem d’ordinador! Simularem la dinàmica d’una hipotètica malaltia 
infecciosa com la COVID. Cadascun i cadascuna de vosaltres tindrà 3 cartolines, una 
verda, una vermella i una blava. La verda indicarà que som persones susceptibles: 
persones sanes que podem emmalaltir. La cartolina vermella que som persones 
infeccioses, amb capacitat de contagiar altres persones. I la cartolina blava correspondrà 
a les persones que ja han superat la malaltia i han aconseguit immunitat. En el segon 
experiment afegirem la tant esperada vacuna: gent amb una cartolina grisa. 

 

Mesurem! 
Abans de començar dirigiu-vos cap a la zona d’entrada del nostre 
particular ordinador: una graella de 7x7 caselles! Allà us repartiran quatre cartolines: 

• Una de color verd:   per a quan estigueu sanes i sans. 
• Una de color vermell:  per a quan pugueu transmetre la malaltia 
• Una de color blau:   per quan ja heu passat la malaltia 
• Una de color gris:   per quan estigueu vacunades i vacunats 

Un cop tingueu les quatre cartolines cal que entreu a l’ordinador i ocupeu una de les 
caselles que veureu marcades a terra.  

Cal també que escolliu un membre de l’alumnat que decidirà quina persona s’infecta i 
es vacuna al principi del joc. L’anomenarem àrbitre. També contarà la gent que 
s’infecta cada dia. Aquesta persona pot ser diferent en cada joc. 

El “joc” es desenvolupa per torns que representen dies. L’inici i el final de cada torn es 
marca amb tocs de botzina. Quan acaba cada torn farem un recompte de les persones 
que s’han infectat. 
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Comencem l’experiment 1 !  

Comencem totes i tots sans... excepte una persona que escollirà la monitora o 
monitor. Cada persona infectada podrà infectar només a una persona sana al dia. Per 
altra banda, només estarà infectada durant dos dies (dos torns)... després passarà a 
estar recuperada o recuperat. Per tant: 

• Totes i tots tindrem la cartolina verda a la mà, perquè tothom està sa.  
• L’estudiant que heu escollit com a àrbitre  escollirà una persona a l’atzar i 

l’infectarà. En aquest moment la persona que ha escollit l’àrbitre substitueix la 
cartolina verda per una de vermella.  

• Sona la botzina. Comença un dia, comená un torn: 
o Les persones amb cartolina vermella decidiu una de les quatre persones 

que son al vostre voltant sana i li ensenyeu la cartolina vermella. L’heu 
infectat! La persona que decidiu ha de canviar la seva cartolina verda 
per una de vermella. Si no n’hi ha cap que pugueu infectar, no feu res. 

o Això ho podeu fer només durant dos torns. Al tercer torn heu de canviar 
la vostra cartolina vermella per una de blava. Des d’aquest moment, no 
podeu infectar ni ser infectats. 

o Les persones amb cartolina verda: si una persona amb cartolina 
vermella us l’ensenya, cal que canvieu la vostra cartolina per una de 
vermella del terra. Als següents dos torns actuareu com hem dit per les 
persones infectades. 

• Sona la botzina. Acaba el dia... i el torn 
o Els que tingueu la cartolina vermella l’aixequeu clarament. L’àrbitre 

contarà les persones infectades i les apuntarà a la pissarra. No oblideu 
apuntar els nombres de la pissarra abans de marxar de la prova. Els 
podeu escriure a les taules que trobareu més endavant. 

L’experiment finalitza quan no quedin persones infeccioses, és a dir, cap amb cartolina 
vermella. 
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Comencem l’experiment 2 !  

Jugarem dos cops en aquest experiment. Comencem totes i tots sans... i alguns també 
vacunats. Les persones vacunades serà d’un 30% la primera ronda, i un 60% la segona. 
Cada persona infectada podrà infectar només a una persona sana al dia, però no a qui 
estigui vacunada o vacunat. Per altra banda, com abans, els que s’infecten només ho 
seran durant dos dies... després passaran a estar recuperades o recuperats. Per tant: 

• Totes i tots tindrem la cartolina verda a la mà, puix que tothom està sa. Les 
altres les podeu deixar a terra. 

• La monitora o el monitor vacunarà algunes persones (un 30% en el primer joc, 
un 60% en el segon aproximadament). Les persones vacunades canviaran la 
seva cartolina verda per una de gris. 

• La monitora o el monitor infectarà ara una persona a l’atzar. Com abans, 
aquesta persona deixa la cartolina verda a terra i la substitueix per una de 
vermella.  

• Sona el xiulet. Comença un dia.  
o Les persones amb cartolina vermella decidiu una de les quatre persones 

del vostre voltant sana. La persona que decidiu canvia la seva cartolina 
verda per una de vermella. Fixeu-vos que ara no podeu infectar ni a la 
gent vacunada ni als recuperats! 

o Com abans, podreu infectar només durant dos torns. Al tercer torn heu 
de canviar la vostra cartolina vermella per una de blava.  

o Les persones amb cartolina verda: si una persona amb cartolina 
vermella us infecta, cal que agafeu la cartolina vermella.  

• Sona la botzina. Acaba el dia... i el torn 
o Aixequeu les cartolines clarament. L’àrbitre contarà les persones 

infectades. Les apuntarà a la pissarra. No oblideu apuntar els nombres 
d’aquest segon experiment abans de marxar de la prova. Els podeu 
escriure a la taula al nostre guió. 
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Analitzem! 
Experiment 1: sense vacuna 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 
Infectats          

 

Experiment 2: 30% vacunació 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 
Infectats          

 

Experiment 3: 60% vacunació 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 
Infectats          

 

Un cop heu acabat els vostres experiments podeu fer una gràfica del nombre 
d’infectats cada dia en els tres casos. Per diferenciar-los podeu utilitzar bolígrafs de 
colors, o fer diferent tipus de línies (amb punt, contínues i amb guions, per exemple).  

 

 

• Com afecta la vacunació al progrés de la malaltia? 
• Què és la immunitat de grup o de ramat?  
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Vull saber més! 

Un cop sigueu a casa podeu repetir els experiments utilitzant un full de càlcul o fins i tot 
un tauler d’escacs. Us caldran fitxes dels mateixos colors que en aquesta activitat. Podeu 
estudiar molts casos, i fins i tot simular la mobilitat de la gent. Per fer això, després de 
cada torna podeu canviar les fitxes de lloc. 

En una epidèmia real tot és molt més complicat, però si aconseguim desenvolupar 
models matemàtics que reprodueixen la dinàmica real observada podem preveure quin 
serà el comportament en els dies vinents, o podem preveure quin serà l’efecte de la 
vacunació. Els models matemàtics com a física o a altres disciplines ens serveixen per 
entendre i per preveure. 

Podeu ampliar la informació sobre malalties infeccioses en aquests webs: 

• https://www.who.int/emergencies/diseases/en/ 
• https://www.cdc.gov/globalhealth/ntd/index.html 

La informació actualitzada de les dades de la COVID les podeu trobar al web del grup de 
recerca de la UPC que ha creat aquesta activitat, el BIOCOMSC: 

• https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19 

 

 

 

 

 

Aquesta activitat ha estat preparada amb el suport del grup de recerca en Biologia 
computacional i Sistemes complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest  

grup fa docència d’epidemiologia matemàtica al grau d’Enginyeria de Sistemes 
Biològics i al grau d’Enginyeria Física. 
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No totes les malalties infeccioses són la COVID!!!! 
En la sessió que fem avui no hem pogut parlar de cada una de les malalties infeccioses 
importants, però sí que podem explicar que és absolutament imprescindible conèixer-
les. Ens cal saber quines malalties infeccioses formen part de la nostra vida quotidiana i 
conèixer quines mesures cal prendre per evitar la seva transmissió. 

 

En particular és important  conèixer que són les ITS (infeccions de transmissió sexual) i 
com s’ha d’actuar per protegir-se. 

És molt important també descobrir quina és la prevalença de malalties infeccioses a 
diferents països del món. Conèixer la realitat d’un món desigual és el primer pas per 
entendre la necessitat de treballar per fer minvar les desigualtats.  

Us proposem aquest exercici per tal que us familiaritzeu amb algunes malalties 
infeccioses. Busqueu a la xarxa, utilitzant el mòbil o l’ordinador, la informació necessària 
per relacionar les malalties indicades a la pàgina següent amb les imatges o textos. 
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