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RESUM	

El	sistema	circadiari	està	regulat	per	un	rellotge	biològic	central.	Regula	les	principals	funcions	
de	supervivència	al	voltat	d’un	cicle	de	24	hores.	Entre	les	funcions	més	importants	hi	ha	la	de	
la	regulació	del	cicle	son-vigília,	que	té	 la	coincidència	amb	el	cicle	dia-nit,	sense	deixar	de	
banda	altres	factors	com	l’activitat	física	i	social.	Per	dur	a	terme	aquesta	regulació,	entra	en	
joc	 el	 paper	 fonamental	 del	 nucli	 supraquiasmàtic,	 localitzat	 a	 l’hipotàlem.	Des	 de	 aquest	
nucli,	 les	 senyals	externes	o	zeitgebergs	entren	en	contacte	amb	el	 sistema	nerviós,	on	es	
processa	 tota	 la	 informació,	 per	 després	 desencarrilar	 les	 funcions	 o	 produccions	 de	
metabòlits	necessaris.	La	melatonina	és	una	de	les	secrecions	que	es	produirà	si	hi	ha	un	bon	
funcionament	del	ritme	biològic	intern.	Aquesta	té	els	valors	màxims	durant	la	nit,	ja	que	per	
produir-se	necessita	 foscor	 completa.	S’ha	 relacionat	el	 sistema	circadiari	de	 infants	d’una	
escola	de	primària	amb	la	qualitat	de	son	i	el	rendiment	acadèmic,	sempre	amb	referència	a	
l’exposició	 lumínica,	 que	 és	 la	 que	 regula	 aquest	 sistema.	 Així	 dons,	 com	 s’ha	 pogut	
comprovar,	amb	uns	valors	més	alts	d’exposició	lumínica	de	llum	durant	el	dia,	aquests	dos	
factors	es	veuen	incrementats. 
	

ABSTRACT	

	
The	circadian	system	is	regulated	by	a	central	biological	clock.	It	regulates	the	main	functions	
of	survival	about	a	24-hour	cycle.	Among	the	most	important	functions	is	the	regulation	of	the	
sleep-wake	cycle,	which	is	coinciding	with	the	day-night	cycle,	without	ignoring	other	factors	
such	as	physical	activity	and	social.	To	carry	out	this	regulation,	comes	into	play	the	role	of	the	
suprachiasmatic	 nucleus,	 located	 in	 the	 hypothalamus.	 From	 this	 core,	 from	 external	 or	
zeitgebergs	come	into	contact	with	the	nervous	system,	which	processes	the	information,	and	
then	perform	the	necessary	 functions	or	metabolites’	production.	Melatonin	 is	a	secretion	
that	happens	 if	 there	 is	 a	 smooth	 functioning	of	 the	 internal	 biological	 rhythm.	 It	 has	 the	
maximum	values	during	the	night,	because	it	needs	to	be	produce	during	complete	darkness.	
It	has	been	linked	to	the	circadian	system	of	primary	school	children	with	sleep	quality	and	
academic	performance,	always	with	reference	to	the	light	exposure,	which	is	the	governing	
system.	Therefore,	as	has	been	seen,	with	the	highest	values	of	light	exposure	light	during	the	
day,	these	two	factors	are	increased.	
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INTRODUCCIÓ			

L’ésser	humà,	per	poder	adaptar-se	als	fenòmens	ambientals	que	es	repeteixen	de	manera	
constant,	 ha	desenvolupat	diferents	 tipus	de	 sistemes	per	 controlar	 el	 temps	 i	mesurar-lo	
(Ángeles-Castellanos	et	al.,	2007).	Un	dels	més	desenvolupats	 i	amb	més	 importància	és	el	
sistema	 circadiari	 (del	 llatí	 circa:	 al	 voltant	 i	dià:	 dia),	 el	 qual,	 està	 regulat	 per	 un	 rellotge	
biològic	 central	 (nucli	 supraquiasmàtic,	 NSQ)	 (Valentinuzzi	 and	 Araujo,	 2008).	 Aquest,	 és	
important	 perquè	 diàriament	 tenim	 la	 necessitat	 de	 garantir	 diferents	 funcions	 per	
sobreviure.	Totes	aquestes	funcions	no	depenen	només	d’un	òrgan	en	concret,	sinó	que	cada	
funció	o	resposta,	requereix	 la	participació	 i	 interacció	de	molts	d’òrgans	que,	a	 la	vegada,	
formen	sistemes.	Aquests	tenen	funcions	variades,	entre	les	quals	trobem	la	de	mantenir	un	
ordre	 temporal.	 Això,	 fa	 referència	 a	 la	 realització	 de	 totes	 les	 nostres	 funcions,	 en	
concordança	amb	els	canvis	diaris	associats	amb	el	temps	(Ángeles-Castellanos	et	al.,	2007).	
Els	 ritmes	 biològics	 sorgeixen	 com	 a	 mecanismes	 d’adaptació	 als	 canvis	 que	 es	 donen	
cíclicament	a	l’entorn.	 
	
Ritmes	circadiaris	
	
Els	 ritmes	 circadiaris	 són	 aquells	 ritmes	 que	
permeten	a	l’organisme	adaptar-se	enfront	a	les	
alteracions	 diàries	 de	 l’entorn	 causades	 per	 la	
rotació	terrestre	al	voltant	del	seu	eix	 i	per	tant	
d’aproximadament	 24	 hores.	 La	 manifestació	
més	 clara	 d’aquests	 ritmes	 circadiaris	 és	
l’alternança	del	son	i	la	vigília,	el	ritme	son-vigília,	
que	es	fa	coincidir	amb	la	nit	i	el	dia	(llum-foscor),	
respectivament	(LeGates	et	al.,	2014).		
Aquests	 ritmes	 circadiaris	 es	 generen	 per	 un	
marcador	sensible	a	la	llum	que		funciona	com	un	
marcapassos	 intern	 localitzat	 en	 els	 nuclis	
supraquiasmàtic	 (NSQ)	 de	 l’hipotàlem,	 que	 es	
poden	 considerar	 el	 rellotge	 biològic	 circadiari	
central	 del	 cervell	 dels	 mamífers	 (Klerman,	
2001;	Martínez,	2009).	Aquest	rellotge	no	sols	regula	 l’alternança	del	ritme	activitat-repòs,	
sinó	moltes	altres	funcions	com		la	temperatura	corporal	i	l’alliberació	d’una	gran	quantitat	
d’hormones	 (Ortiz-Tudela	 et	 al.,	 2012).	 El	 NSQ	 genera	 i	 sincronitza	 oscil·lacions	
espontàniament	i	transmet	l’oscil·lació	a	la	resta	de	l’organisme	sincronitzant	els	seus	ritmes	
bioquímics,	fisiològics	i	comportamentals. 
La	 llum	 es	 presenta	 com	 el	 sincronitzador	 extern	 més	 important	 en	 el	 cas	 dels	 humans	
(Martínez-Nicolas	et	al.,	2013)	i	juntament	amb	altres	sincronitzadors	externs	com	l’activitat	
física,	els	contactes	socials,	els	hàbits	del	son	i	els	horaris	de	l’alimentació.	Aquests	ajusten	el	
rellotge	intern	als	cicles	geofísics	de	24	hores	i	reforcen	la	sincronització	interna	de	tots	els	
ritmes	de	l’organisme	(figura	1).	Els	sincronitzadors	o	zeitgebergs	(en	alemany	“donador	de	
temps”)	són	agents,	externs	o	interns,	que	són	capaços	d’encarrilar	un	ritme	endogen	(Madrid	
et	al.,	2006).	Els	interns,	són	poc	modificables,	i	els	que	tenen	una	major	influència	damunt	el	
NSQ	 són	 els	 ritmes:	 de	 la	 temperatura	 corporal,	 el	 cortisol	 i	 la	 melatonina.	 L’alteració	 o	
debilitat	d’aquests	sincronitzadors	pot	fer	que	desenvolupi	una	desincronització.	 

Figura	 1:	 Imatge	 representativa	 dels	
sincronitzadors	 implicats	 amb	 la	 regulació	 del	
sistema	circadiari	(Estivill	Sancho,	2002). 
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Importància	de	la	llum	en	el	ritme	son-vigília	
	
La	llum,	és	així,	una	de	les	a	entrades	més	importants	d’informació	al	NSQ	i	es	dur	a	terme	a	
través	de	retina,	mitjançant	el	tracte	retinohipotalàmic	(Güler	et	al.,	2008;	Moore	et	al.,	2002)	
que	és	el	 que	 condueix	el	 senyal	nerviós	 generat	 a	 les	 cèl·lules	 ganglionars	portadores	de	
melanopsina	(Dijk	and	Archer,	2009;	Güler	et	al.,	2008).	La	via	nerviosa	descendeix	fins	a	la	
medul·la	 espinal,	 fins	 que	 troba	 el	 gangli	 cervical	 superior	 (SCG)	 on	 hi	 ha	 una	 via	 post-
ganglionar	 simpàtica	que	 innerva	el	pinealòcit,	de	 la	glàndula	pineal	que	 	es	 troba	situada	
damunt	 el	 sostre	 del	 tercer	 ventricle	 cerebral,	 a	 la	 part	 central	 de	 l’hipotàlem	 (figura	 2)	
(Escames,	et	al.,	2009).	Aquestes	 funcions	són	 independents	de	 la	 formació	d’imatges.	Per	
tant,	 la	 llum	és	essencial	 tant	per	 la	 formació	de	 la	 imatge	com	per	 les	 funcions	que	no	 la	
formen	(LeGates	et	al.,	2014).	Els	NSQ	s’activen	mitjançant	aquest	senyal	nerviós	i	mantenen	
inhibida,	 en	 el	 període	 de	 llum,	 la	 secreció	 de	melatonina	 per	 part	 dels	 pinealocits	 de	 la	
glàndula	pineal.	
 
	
	
	
	

Figura	2:	Localització	de	la	glàndula	pineal	(Guerrero	et	al.,	2007).	
	
Des	d’aquest	punt,	la	via	nerviosa	descendeix	fins	a	la	medul·la	espinal,	fins	que	troba	el	gangli	
cervical	superior	(SCG)	on	hi	ha	una	via	post-ganglionar	simpàtica	que	innerva	el	pinealòcit	
(Escames	and	Acuña,	2009).	En	el	període	de	foscor	s’indueix	l’alliberació	de	noradrenalina.	
Aquesta	 noradrenalina	 segueix	 un	 camí	 específic	 i	 s’uneix	 a	 receptors	 específics	 que	 els	
trobem	 a	 les	 membranes	 dels	 pinealocits.	 Els	 enzims	 serotonina	 N-acetilsintetasa,	 N-
acetilserotonina	 i	 O-metiltransferasa,	 els	 quals	 converteixen	 la	 serotonina	 a	 melatonina.	
Aquesta	és	alliberada	al	torrent	sanguini	mitjançant	llargues	prolongacions	citoplasmàtiques	
que	contacten	amb	els	capil·lars	(Guerrero	et	al.,	2007).	Aquesta	producció	és	màxima	durant	
el	vespre	i	mínima	durant	el	període	diürn,	seguint	així	la	producció	proporcional	a	l’estímul	
noradrenèrgic	 nocturn	 (figura	 3)	 (Guerrero	et	 al.,	 2007).	 Així,	 la	 producció	 de	melatonina,	
segueix	el	ritme	de	24h,	ja	que	està	sincronitzada	amb	el	cicle	de	llum-foscor,	sent	la	principal	
senyal	que	informa	a	l’organisme	de	la	quantitat	de	llum	que	hi	ha	l’exterior	(Cassone	et	al.,	
1993).	Passa	igual,	amb	la	temperatura	corporal,	que	descendeix	hores	abans	d’iniciar	el	son	
i	augmenta	progressivament	abans	de	despertar	(Estivill	Sancho,	2002).	 
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Figura	3:	Representació	de	la	via	de	la	producció	de	melatonina	endògena	(Guerrero	et	al.,	2007).	
	

Una	vegada	la	melatonina	és	alliberada	al	torrent	sanguini	pot	arribar	a	tots	els	fluids	i	teixits,	
com	 ara	 el	 cervell,	 la	 saliva	 i	 la	 llet	 materna	 (Guerrero	 et	 al.,	 2007).	 La	 melatonina	 no	
s’acumula,	 té	 una	 vida	mitjana	 de	 30	minuts	 i	 és	 d’alliberació	 ràpida	 en	 sang.	 També	 cal	
esmentar	que	és	de	metabolització	ràpida,	principalment	al	fetge,	i	és	eliminada	per	l’orina	en	
forma	 de	 6-sulfat-ximelatonina.	 El	 70%	 de	 la	 melatonina	 que	 hi	 ha	 al	 plasma	 va	 unida	 a	
l’albúmina,	mentre	que	el	30%	restant	va	lliure	i	s’uneix	a	la	saliva	(Escames	et	al.,	2009).	 
  
L’efecte	 més	 important	 de	 la	
melatonina	és	el	del	ritme	circadiari	
(Guerrero	et	 al.,	 2007).	 És	 a	 partir	
dels	 6	 mesos	 de	 vida,	 quan	
comença	 a	 sintetitzar-la	 de	 forma	
rítmica,	a	causa	de	la	maduració	del	
sistema	fotoneuroendocrí	(Reppert	
et	 al.,	 1982).	 Aquesta	 producció	
rítmica	es	manté	fins	a	la	pubertat,	
és	 en	 aquesta	 etapa	 on	 hi	 ha	 una	
disminució	 considerable,	 però	
després	 sofreix	 una	 estabilització	
que	dura	fins	als	35-40	anys,	on	els	
valors	 oscil·len	 entre	 el	 80-200	
pg/ml.	A	partir	d’aquesta	edat,	hi	ha	
una	 pèrdua	 de	 la	 capacitat	
cronobiòtica	(pèrdua	fins	a	un	80%),	
tant	 notable	 que	 als	 55-65	 anys	
l’amplitud	 del	 pic	 nocturn	 és	 tan	
petit	que	no	és	detectable	per	les	cèl·lules	(figura	4)	(Escames	et	al.,	2009).	
	
En	condicions	normals,	la	relació	de	fase	entre	el	ritme	circadiari	endogen	de	melatonina	i	el	
cicle	son-vigília,	és	tal	que	permet	el	manteniment	durant	tota	la	fase	de	vigília	d'una	funció	
neurobiològica	adequada	i	el	NSQ	contraresta	l'augment	progressiu	del	cansament	al	llarg	del	

Figura	 4:	 Canvis	 amb	 l’amplitud	 del	 ritme	 circadiari	 de	 la	
melatonina	amb	relació	a	l’edat.	El	pic	màxim	té	lloc	normalment	
entre	 les	 dues	 i	 les	 tres	 de	 la	matinada.	 Aquest	 valor	 varia	 en	
funció	de	la	edat	que	tingui	el	subjecte	(Karasek,	2004).	 
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dia	i,	per	tant,	de	la	necessitat	de	dormir,	amb	el	manteniment	de	la	vigília.	En	canvi,	quan	el	
període	de	vigília	es	perllonga	més	enllà,	cap	a	la	nit	biològica,	quan	ja	s'ha	iniciat	l'elevació	
de	la	melatonina,	es	produeix	una	notable	disminució	de	la	funció	neuroconductual,	perquè	
el	que	fa	ara	el	NSQ	és	promoure	la	son.	Per	aquest	motiu,	normalment,	al	moment	de	ficar-
se	al	 llit	es	produeix	un	augment	de	 la	somnolència	(Escames	et	al.,	2009).	L'augment	dels	
nivells	de	melatonina	que	ocorre	en	aquestes	etapes	es	correlaciona	també	amb	un	descens	
de	la	producció	de	calor	condicionant	el	descens	de	la	temperatura	corporal	típic	d'aquesta	
fase.	En	conseqüència,	el	NSQ	controla	el	ritme	endogen	de	melatonina,	la	termoregulació	i	
la	son. 
 
Efecte	de	la	llum	sobre	el	rendiment	escolar		
	
El	rendiment	escolar	es	defineix	com	a	l’avaluació	del	coneixement	adquirit	a	l’àmbit	escolar	
per	un	alumne	determinat.	És	una	mesura	de	les	capacitats	de	l’alumne	que	expressa	el	que	
ha	 aprés.	 En	 tot	 cas,	 hi	 ha	 tantes	 variables	 que	 intervenen	 en	 la	 valoració	 del	 rendiment	
acadèmic,	que	a	vegades	fa	que	aquest	no	sigui	realment	sinònim	de	capacitat	intel·lectual	de	
l’alumne.	Hi	ha	formes	de	valorar	de	forma	indirecta	si	l’alumne	rendeix	el	suficient	a	la	classe	
i	que	aquest	rendiment	és	reflex	després	als	resultats	avaluatius,	com	per	exemple	mesurar	
l’atenció,	la	capacitat	cognitiva,	o	diferents	proves	d’estructuració	verbal	o	espacial.	Estudis	
del	rendiment	cognitiu	d’alumnes	en	l’àmbit	escolar	(Alsina,	1998		and	Rodríguez	et	al.,	1994),	
donen	com	a	resultats	uns	ritmes	diaris	i	setmanals.	Referent	al	rendiment	diari,	s’estableix	
que	el	nivell	més	baix	de	rendiment	i	atenció	és	en	el	moment	en	què	s’inicia	la	jornada	(8-9	
del	matí),	el	qual	va	augmentant	de	forma	progressiva	fins	a	les	(11-12h).	Després	hi	ha	un	
descens	considerable	fins	a	l’inici	de	la	tarda	(13-14h),	encara	que	finalment,	aquest	es	torna	
a	incrementar	a	les	15-16h.	Pel	que	fa	al	rendiment	setmanal,	té	els	nivells	més	alts	el	dijous	i	
el	divendres	durant	les	primeres	hores	del	matí	i,	el	més	baix,	el	dilluns.	Això	es	corrobora	amb	
estudis	més	complets		i	amb	la	mesura	de	més	variables	i	més	subjectes.	Així	els	estudis	de	
Challamel	mesurant	diferent	variables	que	influeixen	en	el	rendiment	acadèmic	parlen	també	
d’aquests	pics	envoltant	les	11h	i	 les	16h,	i	quant	al	rendiment	setmanal	varia	en	diferents	
països	europeus,	encara	que	coincideixen	en	valors	baixos	a	principi	de	setmana	i	elevats	entre	
dijous	i	divendres	tant	del	rendiment	diari	com	setmanal	(figura	5)		(Challamel	et	al.,	2001).		
	

Figura	5:	Gràfica	de	les	variacions	diàries	(esquerra)	del	
rendiment	cognitiu	de	nins	de	10-12	anys	en	tres	proves:	estructuració	verbal,	estructuració	espacial	i	càlcul	ràpid.	
Gràfica	de	les	fluctuacions	setmanals	del	nivell	d’atenció	de	nins	europeus	(dreta)	(Challamel	et	al.,	2001).	
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En	 tot	 cas,	 aquestes	 dades	 han	 de	 ser	 tractades	 i	 valorades	 amb	 un	 cert	 rigor,	 ja	 que	 el	
rendiment	acadèmic	és	una	realitat	complexa	on	intervenen	moltes	altres	variables,	com	el	
son	nocturn	 i	directament	 relacionat,	 com	 ja	 s’ha	esmentat,	 l’exposició	de	 llum	diürna	 i	el	
contrast	llum-foscor.			
Durant	la	pre–adolescència	ja	es	produeix	un	canvi	en	el	ritme	circadiari	de	son	apareixent		a	
sovint	el	retard	de	fase	i	un	canvi	en	el	cronotipus.	El	cronotipus	es	defineix	com	la	forma	que	
tenim	d’adaptar-nos	 al	 llum,	 a	 la	 temperatura	 i	 a	 altres	 ritmes	biològics.	Hi	 ha	 cronotipus 
matutins	i	vespertins.	Les	persones	matutines	són	persones	que	es	fiquen	al	llit	i	s'aixequen	
ràpid	i	en	forma,	troben	el	seu	millor	moment	al	matí	 i	a	mesura	que	avança	el	dia	es	van	
trobant	cansades.	Les	persones	vespertines	s'aixequen	cansades	al	matí,	troben	el	seu	millor	
moment	 en	 finalitzar	 el	 dia	 i	 es	 fiquen	 al	 llit	 tard.	 Existeix	 un	 tercer	 tipus,	 les	 persones	
intermèdies,	que	no	mostren	una	preferència	clara	al	matí	o	la	tarda,	sinó	que	trien	el	seu	
millor	moment	depenent	de	l'activitat	a	realitzar.	A	l’adolescència	es	produeix	un	canvi	cap	a	
la	vespertinitat.	Així,	s’ha	vist	que	a	partir	dels	11	anys	els	subjectes	comencen	a	retardar	la	
seva	hora	ideal	d’anar	a	dormir	i	d’aixecar-se	(Randler,	2009;	2011).	Canvi	que	a	partir	dels	21	
anys	 es	 produirà	 de	 nou	 en	 sentit	 contrari,	 cap	 a	 la	matutinitat.	 De	 fet	 hi	 ha	 autors	 que	
relaciones	el	canvi	cap	a	la	matutinitat	com	un	marcador	biològic	del	final	de	l’adolescència	
(Roenneberg	et	al.,	2004).	
El	fet	d’anar	a	dormir	més	tard	i	haver	d’aixecar-se	prest,	pels	horaris	escolars,	fa	que	s’acumuli	
deute	de	son,	que	els	adolescent	la	compensen	el	cap	de	setmana,	si	poden,	però	la	tornen	a	
desajustar	a	partir	del	dilluns.	Entre	 les	conseqüències	de	 la	falta	de	son	en	relació	amb	el	
rendiment	cognitiu	cal	assenyalar	 les	següents:	1)	Somnolència:	 la	qual	és	 la	conseqüència	
més	directa	de	la	falta	de	son	en	l'adolescència	i	es	manifesta	en	la	dificultat	per	matinar	i	anar	
a	classe	i/o	en	la	tendència	a	quedar-se	adormit	durant	la	jornada	escolar.	2)	Cansament:	el	
cansament	 inclou	 canvis	 en	 la	motivació	 i	 influeix	 en	 la	 dificultat	 d'inici	 de	 determinades	
tasques,	sobretot	si	són	avorrides	o	monòtones.	Aquest	tipus	de	tasques	semblen	requerir	un	
processament	abstracte	en	el	qual	estan	implicades	àrees	de	l'escorça	prefrontal	que	semblen	
ser	especialment	sensibles	a	la	privació	de	son.	3)	Canvis	emocionals:	irritabilitat,	mal	humor	
i	poca	tolerància	a	la	frustració	són	símptomes	freqüents	en	adolescents	amb	problemes	de	
son.	 	 4)	 Problemes	 d'atenció	 i	 rendiment:	 la	 falta	 de	 son	 està	 relacionada	 amb	 un	major	
nombre	de	lapsus	mentals	en	atenció	durant	tasques	simples	en	tasques	complexes	o	tasques	
que	requereixen	atenció	en	dues	o	més	àrees	simultàniament	(Dahl	et	al.,	1999).	Tot	i	així,	els	
adolescents	 necessiten	 dormir	 aproximadament	 9	 hores,	 un	 45%	dorm	menys	 de	 8	 hores	
(Dewald	et	al.,	2010).	 
Totes	aquestes	conseqüències	repercuteixen	sobre	els	resultats	acadèmics	(Scherrer,	1991),	i	
com	s’ha	esmentat	abans	estan	relacionades	amb	els	patrons	de	llum	que	repercuteixen	el	
cicle	son-vigília.	Una	baixa	exposició	de	llum	diürna	repercuteix	en	la	capacitat	d’atenció	i	de	
motivació.	Un	allargament	de	l’exposició	de	llum	a	les	hores	nocturnes	en	subjectes	que	ja	de	
per	sí	sofreixen	de	retard	de	fase,	no	fa	més	que	agreujar	la	incapacitat	de	adormir-se	prest	i	
d’aixecar-se	prest.	(Hagenauer	et	al.,	2009). 
  
Normativa	

En	l’àmbit	de	la	Unió	Europea,	el	Parlament	i	el	Consell,	varen	redactar	i	publicar	l’any	2002,	
la	 següent	 normativa,	 de	 la	 Directiva	 2002/91/CE	 relativa	 a	 la	 Eficiència	 Energètica	 dels	
Edificis,	 d’aplicació	 obligatòria	 als	 països	 membres,	 entre	 ells	 Espanya.	 Segons	 aquesta	
normativa	vigent,	la	quantitat	de	llum	que	han	de	tenir	les	aules	de	les	escoles	és	de	300	Lux.	
Norma	Europea	sobre	Iluminación	para	Interiores-UNE	12464.1 
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HIPOTESI	I	OBJECTIUS	

Amb	tot	l’esmentat	anteriorment,	cal	esperar	que	l’exposició	a	la	llum	diària	a	l’àmbit	escolar	
d’un	grup	de	nins	 i	durant	un	període	de	temps	determinat,	afecti	a	 la	qualitat	de	son	 i	al	
rendiment	acadèmic.	Per	això,	es	compararan	tres	grups	de	nins	(subjectes)	que	acudeixen	a	
un	centre	escolar	determinat	i	a	unes	aules	que	difereixen	en	exposició	a	la	llum	natural.	Es	
pretén	incidir	en	la	importància	del	llum	en	el	ritme	son-vigília	en	unes	edats	en	què	el	dormir	
bé	pot	repercutir	en	el	rendiment	cognitiu.	

Objectiu	 general:	 comparació	 de	 3	 grups	 de	 nins	 entre	 8	 i	 12	 anys,	 durant	 dos	 cursos	
acadèmics	i	en	aules	amb	exposició	a	diferents	intensitats	lumíniques,	avaluant	quins	efectes	
té	la	llum	diürna,	sobre	la	qualitat	del	son	i	el	rendiment	acadèmic.	

Objectius	específics:		

1- Anàlisi	 de	 les	 diferències	 en	 l’exposició	 de	 la	 llum	 a	 les	 diferents	 aules	 incloses	 a	
l’estudi.		

2- Comparació	de	la	qualitat	del	son	dels	subjectes	d’estudi,	mitjançant	el	qüestionari	de	
l’Índex	de	Qualitat	del	son	de	Pittsburgh,	amb	relació	a	l’exposició	lumínica.		

3- Comparació	 del	 rendiment	 acadèmic	 dels	 subjectes	 d’estudi,	 comparant	 entre	 els	
diferents	subgrups	del	mateix	curs,	amb	relació	a	l’exposició	lumínica.	

MATERIAL	I	MÈTODES		

Mostra	i	lloc	

El	projecte	es	va	dur	a	terme	abastar	dos	cursos	escolars	2015-2016	i	2016-2017.	El	centre	
escollit	va	ser	CEIP	Son	Basca,	escola	situada	al	municipi	de	sa	Pobla.	Aquesta	escola	inclou	
més	d’una	línia	o	subgrup	de	4rt,	5è	i	6è	de	Primària.	L’horari	del	centre	és	de	9:00h	a	14:00h,	
els	5	dies	lectius	de	la	setmana.		

L’estudi	es	va	realitzar	amb	els	nins	dels	cursos	4rt,	5è	i	6è	de	Primària,	amb	edats	compreses	
entre	els	8	i	12	anys,	edats	d’inici	de	la	pubertat	i	adolescència,	on	els	ritmes	circadiaris	de	
son-vigília,	 encara	que	 regulats,	 comencen	a	 sofrir	 alteracions,	entre	altres,	 retard	de	 fase	
(Challamel	et	al.,	2001).	

A	la	taula	1,		s’exposa	el	nombre	d’alumnes	subjectes	d’estudi	per	cursos.	La	mostra	d’alumnes	
durant	el	curs	2015-2016	va	ser	de	142	i	durant	el	curs	2016-2017	de	96,	amb	una	mitjana	
d’edat	 de	 10,5±1,12.	 Els	 subgrups	 A,	 B	 i	 C	 de	 cada	 curs	 coincideixen	 al	 curs	 següent	 (per	
exemple,	4rt	A	durant	el	curs	2015-2016	és	5è	A	el	curs	2016-2017),	amb	petites	diferències	
en	relació	a	nins	que	han	deixat	l’escola	o	nins	que	s’han	matriculat	de	nou.	
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CURS	2015-	2016	 NOMBRE	 CURS	2016-2017	 NOMBRE	
4rt	A	 20	 5è	A	 21	
4rt	B	 19	 5è	B	 19	
5è	A	 21	 6è	A		 19	
5è	B	 17	 6è	B	 18	
5è	C	 20	 6è	C	 18	
6è	A	 22	 -	 -	
6è	B	 23	 -	 -	
Total	 142	 Total	 95	

	
Taula	1:	La	mostra	que	s’ha	utilitzat	per	realitzar	l’estudi	és	d’un	total	de	142	nins	durant	el	curs	
2015-2016,	on	hem	tingut	en	compte	diferents	subgrups:	4rt,	5è	i	6è;	i	95	nins	durant	el	curs	2016-
2017,	on	només	s’han	tingut	amb	compte	els	subgrups	de	5è	i	6è.	Si	agrupem	els	alumnes	per	cursos	
obtenim	un	total	de:	39,	58	i	23	dels	cursos	4rt,	5è	i	6è	respectivament	durant	el	curs	2015-2016;	
40	i	55,	corresponents	a	5è	i	6è	respectivament.		

Aquests	alumnes	es	distribueixen,	durant	els	
dos	cursos,	a	una	sèrie	d’aules	determinades.	
A	aquestes	aules	se’ls	ha	assignat	un	nombre	
de	 l’1	 al	 7,	 que	 es	 mantindrà	 durant	 tot	
l’estudi	 per	 poder	 dur	 un	 seguiment	 sense	
confusió	(figura	7).	Referent	a	l’orientació	de	
les	aules	podem	dir	que	sol	surt	sempre	per	
l’est,	si	ho	relacionem	amb	l’orientació	amb	la	
qual	està	ubicat	el	centre	escolar,	les	aules	1,	
2	 i	 7	 reben	 més	 sol	 pel	 fet	 que	 estan	
ubicades	 a	 la	 cara	 est.	 Com	 que	 tenen	 les	
finestres	 a	 la	 part	 est	 també,	 les	 primeres	
hores	del	matí	tenen	més	quantitat	de	llum,	
ja	que	aquesta	entra	de	manera	directe.			

A	 la	 figura	 8	 es	 pot	 veure	
l’estructura	 de	 les	 aules	 en	
relació	a	 les	entrades	de	 llum	
natural	 i	 a	 la	 distribució	 de	
taules	 i	 pissarra.	 Hi	 ha	 aules	
que	 tenen	 dues	 finestres	 que	
donen	a	 l’exterior	 (aules	1,2	 i	
7)	i	aules	que	les	dues	finestres	
donen	a	un	pati	interior	(aules	
3,	 4	 i	 6).	 L’aula	 5	 és	 una	 aula	
aïllada	de	 la	resta	 i	que	té	 les	
quatre	 finestres	 que	 donen	 a	
patis	 interiors.	 La	 posició	 i	
nombre	 de	 finestres	 era	
important	 per	 la	 relació	 amb	
l’entrada	de	llum.	

	

Figura	7:	Fotografia	aèria	extreta	del	Google	Maps	
del	 CEIP	 Son	 Basca.	 Els	 requadres	 vermells	 fan	
referència	a	les	aules	on	s’ha	realitzat	l’estudi	amb	
el	nombre	corresponent	assignat. 

Figura	8:	 Plànol	de	 les	aules.	Podem	veure	diferents	colors	que	fan	
referència	a:	marró	(pati	interior),	groc	(zona	exterior),	rosa	(pissarra),	
verd	(finestres),	blau	(porta).	Amb	vermell,	hi	ha	assenyalat	el	número	
de	 l’aula	 corresponent.	 Cada	nombre	 de	 color	 vermell	present	 a	 la	
figura,	correspon	al	nombre	d’aula	assignada.		
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Material	i	mètode	

Com	s’ha	esmentat	abans,	el	projecte	té	tres	objectius	específics:	l’anàlisi	de	les	diferències	
en	l’exposició	de	la	llum	a	les	diferents	aules	incloses	a	l’estudi,	la	comparació	de	la	qualitat	
del	son,	avaluant	el	qüestionari	de	Pittsburgh,	amb	relació	a	l’exposició	lumínica	i	finalment,	
la	comparació	del	rendiment	acadèmic	entre	els	diferents	subgrups	del	mateix	curs,	que	estan	
a	aules	diferents.	
	
Proves	realitzades	

1. La	mesura	de	l’exposició	al	llum	

Per	poder	determinar	les	possibles	diferències	en	l’exposició	de	llum	
de	les	7	aules	s’han	mesurat	la	quantitat	de	llum,	durant	el	període	
lectiu	utilitzant	el	luxímetre:	Sekonic,	Handy	Lumi	(model	246)	que	
mesura	la	quantitat	de	Lux	(unitat	de	mesura	de	la	llum)	(figura	9).	

Per	poder	mesurar	 la	 llum	present	a	 cada	aula,	 es	 varen	assignar	
diferents	 punts	 claus	 dins	 l’aula,	 on	 es	 posava	 el	 luxímetre	 i	
s’anotava	el	valor	(aquests	punts	són	els	que	surten	a	la	imatge,	en	
el	plànol,	dins	cada	requadre	que	simula	l’aula	de	manera	detallada).	
Es	varen	fer	diferents	mesures	dins	la	mateixa	aula,	amb	diferents	
condicions	 (cortines	 o	 persianes	 obertes	 o	 tancades,	 amb	 el	 llum	
obert	 o	 tancat,	 etc.)	 Per	 interpretar	 els	 resultats	 de	 manera	
homogènia,	es	va	procedir	a	 fer	 la	mitjana	de	tots	els	punts	claus	
amb	cada	una	de	les	situacions	i	després	es	va	fer	la	mitjana	de	tots	
aquests	valors	i	així	obtenir	un	valor	representatiu	de	cada	aula.	El	
fet	de	no	haver	separat	els	valors	depenent	de	les	situacions,	va	ser	
perquè	no	sabíem	exactament	quant	de	temps	estan	amb	cada	situació	(a	molts	de	moments	
tenen	les	persianes	tancades	i	el	llum	encès,	ja	que	projecten	l’explicació	a	la	pissarra	digital,	
d’altres	 tenen	els	 llums	tancats	 i	persianes	obertes	perquè	els	nins	 fan	deures,	 ...).	Fent	 la	
mitjana	contemplem	totes	les	situacions.		

Es	varen	realitzar	dues	mesures,	corresponents	als	dos	cursos	i	en	dos	moments	similars,	al	
final	de	curs:		

- Durant	el	curs	2015-2016:		
o Mesures	del	dia	5	de	juliol	del	2016		

- Durant	el	curs	2016-2017:		
o Mesures	del	dia	2	de	maig	del	2017	

Totes	aquestes	mesures	s’han	realitzat	a	totes	les	aules	incloses	a	l’estudi,	és	a	dir,	de	la	1	a	la	
7.		

Una	de	les	consideracions	més	importants	és	que	el	mateix	grup	d’alumnes	de	cada	curs	ocupa	
el	mateix	tipus	d’aula	(fosca	o	il·luminada)	durant	els	dos	cursos,	de	tal	manera	que	això	ha	
facilitat	molt	l’anàlisi	comparatiu	tant	en	qualitat	de	son	com	en	rendiment	acadèmica.	Per	
exemple	si	un	grup	d’alumnes	corresponents	a	4rt,	5è	o	6è	ocupa	una	aula	més	il·luminada	
durant	el	curs	2015-2016	(aules	1,	2	o	7)	al	curs	següent,	2016-2017	ocupa	també	una	aula	
il·luminada.	 El	mateix	 ocorre	 amb	 el	 grup	 que	 ocupa	 l’aula	més	 fosca	 (veure	 taula	 3	més	
endavant)			

Figura	 9:	 Luxímetre	
utilitzat,	 Sekonic	 Handy	
Lumi	(model	246)	
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2. Qüestionari	de	l’Índex	de	Qualitat	del	son	de	Pittsburgh	

	
Per	analitzar	la	qualitat	de	son	del	subjectes	d’estudi	i	la	possible	relació	amb	la	intensitat	de	
llum	 exposada	 durant	 el	 període	 escolar,	 es	 va	 utilitzar	 l’Índex	 de	 Qualitat	 del	 son	 de	
Pittsburgh	(Macias,	1994).	Aquest	qüestionari	proporciona	una	puntuació	global	de	la	qualitat	
i	puntuacions	parcials	de	7	components	diferents:	la	qualitat	subjectiva,	la	latència,	la	duració,	
l’eficiència	 habitual,	 les	 pertorbacions,	 la	 utilització	 de	 medicació	 hipnòtica	 i	 la	 disfunció	
diürna.	Totes	les	preguntes	han	de	ser	contestades	en	referència	a	les	experiències	viscudes	
el	darrer	mes.	 La	puntuació	oscil·la	entre:	0	 (no	m’ha	passat),	1	 (menys	d’una	vegada	a	 la	
setmana),	2	(dues	vegades	a	la	setmana),	3	(més	de	3	vegades	a	la	setmana).	Pel	nostre	estudi	
només	hem	tingut	en	compte	les	4	variables	que	tenen	més	relació	amb	el	ritme	circadiari	
son-vigília	i	per	tant	més	relacionades	amb	la	intensitat	de	llum	incident:		

- La	latència:	fa	referència	a	la	duració	que	tarda	cada	subjecte	a	quedar-se	adormit	
i	es	mesura	en	minuts		

- La	duració:	el	temps	total	d’hores	dormides	i	es	mesura	en	hores.	
- L’eficiència:	percentatge	de	temps	de	son	mentre	el	subjecte	resta	al	llit	(en	%).	
- La	qualitat	subjectiva:	percepció	personal	que	té	cada	subjecte	de	la	qualitat	del	

seu	son.		
Per	 poder	 facilitar	 als	 subjectes	de	 l’estudi	 la	 comprensió	del	 qüestionari,	 aquest	 ha	 estat	
adaptat	al	vocabulari	de	la	seva	edat.		

3. Rendiment	acadèmic	
	

Referent	en	aquest	paràmetre,	hem	procedit	a	analitzar	les	notes	finals	del	curs	2015-2016	
dels	alumnes	implicats	(4rt,	5è	i	6è)	i	les	notes	del	primer	trimestre	del	curs	2016-2017,	on	els	
subjectes	havien	passat	al	curs	següent,	però	sense	canviar	de	tipus	d’aula	(taula	3	i	figura	10).	
D’aquesta	forma,	amb	relació	a	l’aula	que	ocupen,	durant	dos	anys	consecutius,	relacionem	
els	 resultats	 amb	 la	 quantitat	 de	 llum	 de	 cada	 aula.	 Totes	 les	 qualificacions	 varen	 ser	
proporcionades	pel	centre,	preservant	les	dades	de	caràcter	personal	segons	el	disposat	a	la	
Llei	Orgànica	15/1999	de	protecció	de	dades.	S’ha	procedit	a	valorar	dos	paràmetres	en	relació	
al	rendiment	acadèmic,	la	mitjana	de	notes	obtingudes	i	el	percentatge	del	nombre	d’alumnes	
amb	totes	les	assignatures	aprovades.	S’han	comparat	aquests	paràmetres	acadèmics	dins	el	
mateix	curs,	comparant	els	diferents	subgrups	amb	relació	al	tipus	d’aula.	S’ha	fet	d’aquesta	
forma,	perquè	les	assignatures	impartides	són	les	mateixes,	el	nivell	de	dificultat	també	ja	que	
estan	cursant	el	mateix	curs,	l’única	diferència	a	tenir	en	compte	és	que	tenen	diferents	tutors.		

JULIOL	2015-2016	 DESEMBRE	2016-2017	
Grup	 Aula	 Tipus	d’aula	 Grup	 Aula	 Tipus	d’aula	
4rt	A	 6	 FOSCA	 5è	A	 3	 FOSCA	
4rt	B	 7	 IL·LUMINADA	 5è	B	 2	 IL·LUMINADA	
5è	A	 4	 FOSCA	 6è	A	 4	 FOSCA	
5è	B	 5	 FOSCA	 6è	B	 5	 FOSCA	
5è	C	 1	 IL·LUMINADA	 6è	C	 1	 IL·LUMINADA	

	
Taula	2:	Representació	esquemàtica	dels	grups	analitzats,	amb	relació	al	número	d’aula	que	ocupen	i	el	tipus	
(fosca	o	il·luminada).	Analitzats	durant	dos	cursos	lectius.	
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Figura	10	:	Progressió	dels	grups	que	formen	part	de	l’estudi	durant	dos	anys	consecutius.	Els	subjectes	que	durant	
l’any	2015-2016	feien	4rt	i	els	de	5è,	durant	l’any	2016-2017	fan	5è	i	6è,	respectivament.	Per	tant,	els	estudis	
estadístics	es	durant	a	terme	amb	relació	a	la	progressió	explicada.		

RESULTATS		

Per	analitzar	els	resultats	i	seguir	un	ordre,	s’analitzaran	amb	relació	a	les	proves	realitzades	
durant	l’estudi,	que	han	estat	descrites	a	l’apartat	de	material	i	mètodes.		

	
Proves	realitzades	

1. La	mesura	de	l’exposició	al	llum	

A	la	taula	3,	es	presenten	els	resultats	de	les	mitjanes	de	les	intensitats	lumíniques	(Lux±SEM)	
de	les	aules	implicades	a	l’estudi,	obtingudes	després	de	les	dues	mesures	esmentades,	la	de	
dia	5	de	juliol	del	2016	i	la	del	2	de	maig	del	2017	i	la	localització	corresponent	de	cada	aula	
també	esmentat	anteriorment.	A	la	figura	11	es	representa	el	gràfic	de	les	dades	de	la	taula	
3.		

AULA			 Lux±	SEM			 LOCALITZACIÓ		
1	 792,14	±	36,79		 Exterior	
2	 811,9	±	33,86	 Exterior	

3	 722,2	±	39,46	 Pati	interior		
4	 619,4	±	42,78		 Pati	interior		
5	 608,66	±	44,	97		 Aïllada		
6	 676,38	±	35,33	 Pati	interior		
7	 836,11	±	31,35		 Exterior	

  

Taula	3:	Mitjana	de	les	intensitats	de	llum	de	cada	aula.	I	la	seva	localització	al	centre	escolar.	Els	resultats	s’han	
expressat	com	a	Lux	±	SEM.	

Curs	2015-2016	
	

Curs	2016-2017	
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A	la	gràfica	1,	es	presenten	els	valors	mitjans	de	la	intensitat	lumínica,	mesurats	amb	lux,	de	
cada	una	de	les	aules	implicades	a	l’estudi.		

 

Gràfica	1:	Representació	gràfica	dels	valors	mitjans	de	la	intensitat	lumínica	a	les	aules.	Corresponents	(Lux	±SEM)	

A	la	taula	4,	es	representen	els	resultats	estadístics	de	comparació	de	mitjanes	d’intensitat	de	
totes	les	aules	considerant	t-Student	per	a	mostres	relacionades	(SPSS).		

AULES	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
1	 --	 --	 *	 ***	 **	 **	 --	
2	 --	 --	 **	 ***	 ***	 ***	 --	
3	 *	 **	 --	 --	 **	 --	 ***	
4	 ***	 ***	 --	 --	 --	 --	 ***	
5	 **	 ***	 **	 --	 --	 --	 ***	
6	 **	 ***	 --	 --	 --	 --	 ***	
7	 --	 --	 ***	 ***	 ***	 ***	 --	

	
Taula	4:	Resultats	de	significació	de	la	comparació	de	les	mitjanes	d’intensitats	lumíniques	després	de	considerar		
t-Student	per	a	mostres	relacionades	(SPSS)	corresponents	a	 la	gràfica	1.	Es	considera	significatiu	un	nivell	de	
probabilitat	 inferior	 a	 0,05	 (*p<0,05);	 **p<0,01;	 ***p<0,001.	 Quan	 presentem	 (--)	 significa	 que	 no	 hi	 ha	
diferencies	significatives.		
	
Observant	els	resultats	de	la	gràfica	1	i	la	taula	4	de	significacions,	es	veu	que	hi	ha	aules	més	
il·luminades	i	aules	més	fosques,	degut	a	la	localització	que	ocupa	cadascuna	d’elles	dins	el	
plànol	del	centre	escolar,	on	unes	tenen	connexió	directa	amb	l’exterior	i	les	altres	connexió	
amb	un	pati	interior.	Observant	la	taula	de	significacions	podem	agrupar	les	aules	1,	2	i	7	com	
a	aules	il·luminades,	per	la	seva	localització	i	per	no	haver-hi	diferències	significatives	entre	
elles	(taula	4),	i	les	aules	3,	4	i	6	com	a	aules	fosques	per	la	seva	localització	i	perquè	no	hi	ha	
diferències	significatives	entre	elles	(taula	4).	L’aula	5	representa	un	cas	especial,	sent	un	aula	
aïllada,	amb	més	finestres	però	donant	a	patis	interiors.	Té	una	intensitat	lumínica	més	baixa	
que	 totes	 les	 altres	 aules,	 en	 principi	 és	 una	 aula	 fosca,	 però	 en	 canvi	 hi	 ha	 diferències	
significatives	quan	es	compara	amb	l’aula	3	que	també	és	fosca.	Amb	la	finalitat	de	comprovar	
que	 l’assignació	 d’aules	 il·luminades	 i	 aules	 fosques	 era	 correcta,	 es	 va	 completar	 l’anàlisi	
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estadístic	amb	una	anàlisi	de	variància	(ANOVA	amb	post	hoc	test	de	Bonferroni,	SPSS)	(taula	
5).	L’anàlisi	va	permetre	també	agrupar	l’aula	5	amb	les	aules	fosques.	

 
ANOVA.	Variable	depenent:	Llum	
	 Suma	de	cuadrados	 gl	 Media	cuadrática	 F	 Sig.	
Inter-grupos	 1608233,335	 2	 804116,668	 15,335	 ,000	
Intra-grupos	 13371160,463	 255	 52435,923	 	 	
Total	 14979393,798	 257	 	 	 	

	
Bonferroni.	Variable	depenent:	Llum	
(I)	VAR00003	 (J)	VAR00003	 Diferencia	de	

medias	(I-J)	
Error	típico	 Sig.	 Intervalo	de	confianza	al	95%	

Límite	inferior	 Límite	superior	

A.il·luminada	
A.Fosca	 139,56481*	 30,37242	 ,000	 66,3710	 212,7586	
Aula	5	 203,58333*	 46,74217	 ,000	 90,9404	 316,2262	

A.	Fosca	 A.	il·luminada	 -139,56481*	 30,37242	 ,000	 -212,7586	 -66,3710	
Aula	5	 64,01852	 47,25867	 ,530	 -49,8691	 177,9061	

Aula	5	
A.	il·luminada	 -203,58333*	 46,74217	 ,000	 -316,2262	 -90,9404	
A	fosca	 -64,01852	 47,25867	 ,530	 -177,9061	 49,8691	

	
Taula	5.	Resultats	de	l’anàlisi	ANOVA	d’un	factor	després	de	l’agrupament	de	les	aules	en	dues	categories:	
fosca	i	il·luminada.	La	diferència	de	mitjanes	és	significativa	al	nivell	0.05	(*p<0,05);	**p<0,01;***p<0,001).	
Anàlisis	realitzat	amb	(SSPS)		
	
Una	 vegada	 fet	 els	 anàlisi	 corresponents,	 l’agrupament	 de	 les	 aules	 amb	 les	 mitjanes	
corresponents	apareixen	a	la	taula	6	i	representats	gràficament	a	la	gràfica	2.	L’agrupament	
realitzat	és	de	les	aules	1,	2	i	7	com	aules	il·luminades	i	les	aules	3,	4,	6		i	5	com	aules	fosques.	

AGRUPACIÓ		 Lux	±	SEM		
Il·luminades		 812,25	±	19,77	
Fosques		 662,83	±	22,1	

Taula	6:	Mitjana	de	 les	 intensitats	de	 llum	de	 les	aules	agrupades,	depenent	del	 seu	caràcter	 (il·luminades	o	
fosques).	Els	resultats	s’ha	expressat	com	a	Lux	±	SEM.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gràfica	2:	Representació	gràfica	dels	valors	mitjans	de	la	intensitat	lumínica,	mesurats	amb	lux,	agrupats	
amb	dos	grups:	les	aules	que	tenen	més	llum	i	les	aules	que	en	tenen	menys.		
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2. Qüestionari	de	l’índex	de	Qualitat	del	son	de	Pittsburgh	
	
El	criteri	d’aules	fosques	i	aules	il·luminades	ho	farem	servir	per	analitzar	les	variables	de	la	
qualitat	de	son	i	rendiment	acadèmic.	
A	 la	 taula	 7,	 es	 presenten	 les	 dades	 obtingudes	 una	 vegada	 analitzat	 el	 qüestionari	 de	
Pittsburgh,	que	posteriorment	anirem	desglossant	amb	diferents	gràfics,	per	analitzar-les	amb	
més	detall.	Del	qüestionari	es	varen	avaluar	aquelles	variables	més	relacionades	amb	el	ritme	
circadiari	son-vigília	i	que	per	tant	podien	ser	influenciades	per	la	intensitat	de	llum	exposada:	
latència	de	son,	duració,	eficiència	i	qualitat	subjectiva.	
Per	 veure	 la	 influència	 del	 llum	 sobre	 les	 respostes	 al	 qüestionari	 es	 varen	 promediar	 i	
analitzar	 les	 respostes	 agrupant	 els	 nins	 que	 durant	 dos	 cursos	 havien	 estat	 a	 aules	
il·luminades	i	els	nins	que	havien	estat	a	aules	fosques	(segons	taula	3,	ja	presentada).		
	

PARÀMETRES		 TIPUS	D'AULA		 MITJANA	±	SEM		
NIVELL	DE	

SIGNIFICACIÓ			
Latència	(minuts)	 Il·luminades		 9,37	±	2,166	 p<0,04	*	

	 Fosques	 17,3	±	1,92	 	
Duració	(hores)		 Il·luminades		 9,37	±	0,21	 p<0,03	*	

	 Fosques	 8,12	±	0,17	 	
Eficiència	(%)	 Il·luminades		 96,35	±	1,07	 p<0,045	*	

	 Fosques	 95,87	±	1,07	 	
Qualitat	subjectiva	(puntuació)		 Il·luminades		 4,67	±	0,15	 p<0,01	*	

	 Fosques	 3,97	±	0,2		 	
	
Taula	7:	Resultats	del	qüestionari	de	Pittsburgh.	Els	resultats	es	presenten	fent	referència	al	tipus	d’aula	on	varen	
estar	els	alumnes.	Es	va	considerar		t-Student	per	a	mostres	relacionades	(SPSS).	Es	considera	significatiu	un	nivell	
de	probabilitat	inferior	a	0,05	(*p<0,05).	
	
Latència	del	son	
	
Per	analitzar	la	latència	de	son	es	va	considerar	la	pregunta	
2	del	qüestionari	(oficial	i	adaptat).		

- Quan	 de	 temps	 tardes	 a	 dormir-te	 des	 de	 que	
apagues	el	llum	de	l’habitació?		

Es	defineix	com	els	minuts	que	tarda	el	subjecte	en	dormir-
se.	 Per	 analitzar	 i	 interpretar	 les	 respostes	 se’ls	 assigna	 la	
puntuació	(taula	8).	
	
Els	resultats	es	presenten	a	la	gràfica	3	
	

	
	
	
	
	
Gràfica	3:	Comparació	de	la	variable	latència	de	son.	Els	
resultats	 s’han	 expressat	 com	 a	 mitjana	 ±	 error	
estàndard.	 Es	 va	 considerar	 t-Student	 per	 a	 mostres	
relacionades	(SPSS).	Es	considera	significatiu	un	nivell	de	
probabilitat	inferior	a	0,05	(*p<0,05).	

RESPOSTA			 PUNTUACIÓ		
≤15	minuts		 0	
16-30	minuts		 1	
31-60	minuts	 2	
≥60	minuts	 3	

Taula	 8:	 Puntuació	 aplicada	 per	
interpretar	i	analitzar	els	resultats.		
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Els	alumnes	que	estan	a	les	aules	agrupades	com	a	il·luminades,	tenen	valors	significatius		de	
latència	més	baixos	que	els	que	estan	a	les	aules	fosques.	Per	tant,	els	subjectes	que	reben	
més	llum	durant	el	dia,	només	tenint	en	compte	les	hores	 lectives,	tarden	menys	minuts	a	
quedar-se	adormits.	Si	avaluem	els	resultats	amb	relació	a	la	puntuació	(taula	6),	el	valor	mitjà	
dels	alumnes	de	les	aules	il·luminades	és	de	9,37	li	correspondria	una	puntuació	de	0,	i	la	dels	
alumnes	de	les	aules	fosques	és	de	17,3	i	li	correspon	una	puntuació	d’1.	Considerant	el	0	com	
una	latència	de	menys	de	15	minuts	i	l’1	amb	uns	valors	entre	16	i	30	minuts.		
	
Duració	del	son	
	
Per	analitzar	 la	duració	del	 son	dels	alumnes	es	va	considerar	 la	
mateixa	 agrupació	 que	 per	 la	 latència.	 Els	 resultats	 dels	 valors	
mitjans	es	presenten	a	la	gràfica	4.		
Per	analitzar	aquesta	variable	es	va	tenir	en	compte	la	pregunta	4	
del	qüestionari	(oficial	i	adaptat):	

- Quantes	hores	passen	des	que	et	quedes	adormit,	 fins	
que	et	desperts?	

Per	analitzar	i	interpretar	les	respostes	se’ls	assigna	la	puntuació	
(taula	9).	
	
Els	resultats	es	presenten	a	la	gràfica	4	
	

	
	

	
	
Gràfica	 4:	 Comparació	 del	 variable	
corresponent	 a	 la	 duració.	 Els	 resultats	 s’han	
expressat	com	a	mitjana	±	error	estàndard.	Es	
va	 considerar	 t-Student	 per	 a	 mostres	
relacionades	(SPSS).	Es	considera	significatiu	un	
nivell	de	probabilitat	inferior	a	0,05	(*p<0,05).	
	
Els	alumnes	que	estan	a	les	aules	agrupades	com	a	il·luminades,	tenen	valors	de	duració	de	
son	significativament	més	elevats	que	els	que	estan	a	les	aules	fosques.	Per	tant,	els	subjectes	
que	tenen	una	influència	major	de	la	llum	diürna,	només	contant	el	període	lectiu,	dormen	
més	hores	diàriament.		
	
Si	avaluem	els	resultats	amb	relació	a	la	puntuació,	el	valor	mitjà	que	correspon	a	les	aules	
il·luminades	és	de	9,37	i	el	de	les	aules	fosques	és	de	8,12,	als	dos	valors	els	correspondria	una	
puntuació	de	0,	ja	que	aquesta	correspon	amb	dormir	més	de	7	hores,	i	en	els	dos	casos	es	
compleix.		
	
Eficiència	del	son		
	
Considerant	 la	 mateixa	 agrupació	 que	 per	 les	 dues	 variables	 anteriors,	 es	 va	 calcular	
l’eficiència	 de	 son.	 Els	 resultats	 dels	 valors	 mitjans	 es	 presenten	 a	 la	 gràfica	 5.	 Es	 varen	
considerar	les	preguntes	1,	3	i	4	del	qüestionari	(oficial	i	adaptat):	
	

HORES		 PUNTACIÓ		
<7	 0	
6-7	 1	
5-6	 2	
>5	 3	

Taula	9:	Puntuació	aplicada	
per	 interpretar	 i	 analitzar	
els	resultats.		
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- A	quina	hora	vas	a	dormir	normalment?	
- A	quina	hora	t’aixeques	el	matí	normalment?		
- Quantes	hores	passen	des	que	et	quedes	adormit,	fins	que	et	desperts?	

	
L’eficiència	es	calcula	segons	la	fórmula:		
	
Hora	d’aixecar-se	(3)	–	Hora	d’anar	a	dormir	(1)=	Hores	que	passes	
al	llit	(X)		
	
{	Hores	dormides	(4)	/	Hores	que	passes	al	llit	(X)	}	x	100=	Eficiència	
del	son	(%)	
	
Per	analitzar	 i	 interpretar	 les	respostes	se’ls	assigna	la	puntuació	
(taula	10).	
	
Els	resultats	es	presenten	a	la	gràfica	5	
	
	
	
	
Gràfica	 5:	 Comparació	 del	 paràmetre	
corresponent	 a	 l’eficiència	 de	 son	 Els	
resultats	s’han	expressat	com	a	mitjana	±	
error	estàndard.	Es	va	considerar	t-Student	
per	 a	 mostres	 relacionades	 (SPSS).	 Es	
considera	 significatiu	 un	 nivell	 de	
probabilitat	inferior	a	0,05	(*p<0,05).	
	
	
Els	 alumnes	 que	 estan	 a	 les	 aules	 agrupades	 com	 il·luminades,	 tenen	 valor	 de	 l’eficiència	
significativament	més	elevada,	que	els	que	estan	a	 les	 fosques.	Per	això,	els	subjectes	que	
tenen	una	influència	més	gran	de	llum	durant	el	període	lectiu,	tenen	un	poder	del	son	millor	
que	els	que	estan	a	les	aules	fosques.		
	
Si	avaluem	els	resultats	amb	relació	a	la	puntuació,	el	valor	mitjà	que	correspon	a	les	aules	
il·luminades	és	de	96,35	i	el	de	les	aules	fosques	és	de	95,87,	als	dos	valors	els	correspondria	
una	puntuació	de	0,	ja	que	aquesta	correspon	amb	un	percentatge	major	del	85%	d’eficiència	
del	son	i	en	els	dos	casos	es	compleix.		
	
Qualitat	subjectiva	del	son	
	
En	quart	i	darrer	lloc	presentarem,	la	qualitat	subjectiva	del	son,	que	correspon	a	la	gràfica	6.	
Els	 resultats	 presentats	 corresponen	 als	 valors	 de	 puntuació	 de	 l’avaluació	 subjectiva	
(personal)	de	la	qualitat	del	son	dels	alumnes.		
	
	
	
	
	

HORES		 PUNTACIÓ		
>85%	 0	
75-84%	 1	
65-74%	 2	
<65%	 3	

Taula	10:	Puntuació	aplicada	
per	interpretar	i	analitzar	els	
resultats.		
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Per	considerar	aquesta	variable	es	va	tenir	en	compte	
la	pregunta	6	que	no	correspon	en	els	dos	qüestionaris,	
l’oficial	i	l’adaptat,	al	qüestionari	adaptat	la	pregunta	és	
la	14.		
	

- Com	dorms	normalment?	
	
Per	analitzar	i	 interpretar	les	respostes	se’ls	assigna	la	
puntuació	(taula	11).	
	
Els	resultats	es	presenten	a	la	gràfica	6	
	
	

	
	
	
Gràfica	 6:	 Comparació	 del	 paràmetre	
corresponent	a	la	valoració	subjectiva	de	son	
Els	resultats	s’han	expressat	com	a	mitjana	±	
error	estàndard.	Es	va	considerar	 t-Student	
per	 a	 mostres	 relacionades	 (SPSS)	 Se	
considera	 significatiu	 un	 nivell	 de	
probabilitat	inferior	a	0,05	(*p<0,05).	
	
Els	alumnes	de	nou	presenten	diferències	significatives	en	relació	a	l’aula	que	ocupen	durant	
el	període	lectiu.	En	el	cas	de	les	aules	agrupades	com	a	il·luminades,	tenen	una	mitjana	del	
valor	 de	 la	 qualitat	 del	 son	més	 elevat	 que	 les	 agrupades	 com	 a	 fosques.	 Així	 doncs,	 els	
subjectes	 que	 tenen	més	 llum	 durant	 el	 període	 lectiu,	 presenten	 un	 estat	 subjectiu	més	
positiu,	que	els	que	reben	menys	llum.		
	
Si	 ho	 relacionem	 amb	 la	 puntuació	 (taula	 11),	 el	 valor	 mitja	 que	 correspon	 a	 les	 aules	
il·luminades	és	de	4,67,	per	tant	amb	relació	a	la	puntuació	li	tocaria	una	avaluació	de	“molt	
bé”,	en	canvi	a	les	fosques	amb	un	valor	de	3,97	els	correspondria	una	avaluació	de	“bé”.		

3. Rendiment	acadèmic	
	
Com	s’ha	esmentat	es	varen	analitzar	dues	variables:	les	mitjanes	de	les	notes	a	través	de	dos	
cursos	acadèmics,	tenint	en	compta	que	una	de	les	mitjanes	correspon	a	final	de	curs	i	l’altre	
després	d’un	 trimestre	 i	en	 segon	 lloc	el	%	d’alumnes	amb	tot	aprovat,	 també	durant	dos	
cursos	 acadèmics.	 De	 nou,	 es	 va	 seguir	 el	 criteri	 dels	 fer	 les	 comparacions	 amb	 els	 dos	
subgrups	de	d’alumnes,	els	de	les	aules	il·luminades	i	el	de	les	aules	fosques,	dins	un	mateix	
curs.		
A	la	taula	12,		es	presenta	els	resultats	de	les	mitjanes	de	les	qualificacions,	on	també	es	veu	
la	progressió	dels	cursos	respecte	a	les	aules	durant	els	dos	cursos;	els	alumnes	han	canviat	
de	curs,	però	segueixen	estant	al	mateix	tipus	d’aula.	I	gràficament	ho	podem	veure	a	la	gràfica	
7.		
	
	
	

COM	DORMS?	 PUNTUACIÓ		
Molt	bé	 5	

Bé	 4	
Regular	 3	

Malament	 2	
Molt	malament	 1	

Taula	11:	Puntuació	aplicada	per	
interpretar	i	analitzar	els	resultats.		
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GRUP	15-16	 GRUP	16-17	 TIPUS	D'AULA	 MITJANA	±	SEM	

4rt	A	 5è	A	 FOSQUES	 7,018	±	0,26	
4rt	B	 5è	B	 IL·LUMINADES	 7,385	±	0,26	

5è	A	i	5è	B	 6è	A	i	6è	B	 FOSQUES	 6,4045	±	0,27	
5è	C	 6è	C	 IL·LUMINADES	 6,655	±	0,20	

	
																											Taula	12:	Qualificacions	(nota	mitjana	±SEM)	dels	alumnes	durant	dos	cursos.		
	
Gràfica	7,	presentació	gràfica	dels	valors	de	la	taula	12.		
	

	
Gràfica	7:	Comparació	de	les	mitjanes	dels	dos	cursos	i	subgrups.	Els	resultats	s’han	expressat	com	a	mitjana	±	
error	estàndard.	Es	va	considerar	t-Student	per	a	mostres	relacionades	(SPSS).	Es	considera	significatiu	un	nivell	
de	probabilitat	inferior	a	0,05	(*p<0,05).	
	
Quant	 a	 l’anàlisi	 del	 %	 d’alumnes	 amb	 tot	 aprovats,	 es	 va	 considerar	 el	 mateix	 criteri	
d’agrupament	que	a	la	variable	anterior	tenint	en	compte	que	cada	agrupació	són	els	mateixos	
subjectes,	només	que	han	pujat	de	curs		(Taula	7	i	gràfica	7).		
	

GRUP	15-16	 GRUP	16-17	 TIPUS	D'AULA	 MITJANA	±	SEM	
4rt	A	 5è	A	 FOSQUES	 77,3	±	1,90	
4rt	B	 5è	B	 IL·LUMINADES	 89,8	±	0,00	

5è	A	i	5è	B	 6è	A	i	6è	B	 FOSQUES	 56,85	±	4,65	
5è	C	 6è	C	 IL·LUMINADES	 60,09	±	5,84	

	
																					Taula	13:	Resultats	mitjans	del	%	d’alumnes	amb	tot	aprovat	durant	els	dos	cursos.	
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	Gràfica	 8:	 	 Comparació	 dels	 %	 d’alumnes	 amb	 tot	 aprovat,	 dels	 dos	 cursos	 i	 subgrups.	 Els	 resultats	 s’han	
expressat	 com	a	mitjana	±	 error	 estàndard.	 Es	 va	 considerar	 t-Student	per	a	mostres	 relacionades	 (SPSS).	 Es	
considera	significatiu	un	nivell	de	probabilitat	inferior	a	0,05	(*p<0,05);	**p<0,01;	***p<0,001.	
	
Horaris	
	
Els	resultats	amb	relació	als	horaris	que	podem	observar	als	diferents	cursos	de	l’estudi	(5è	i	
6è)	que	tenen	una	mitjana	d’edat	de	11	anys,	és	que	durant	les	primeres	hores	lectives	(9:00h	
a	 11:00h)	 les	 assignatures	 impartides	 són	 les	 que	 corresponen	 a	 les	 que	 impliquen	 més	
concentració	i	atenció,	això	està	completament	en	contra	al	que	diuen	els	estudis	realitzats,	
on	centren	la	major	atenció	a	les	darreres	hores	del	dia	(12:00h	a	14:00h),	on	les	assignatures	
impartides	durant	aquestes	hores	 són	 les	més	 ...	 com	ara	 l’educació	 física,	música	 i	 valors	
(estudi	o	religió).		
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DISCUSIÓ		

Fent	 referència	a	 la	 introducció,	 el	 cicle	de	 llum-foscor	és	pot	 considerar	el	 sincronitzador	
extern	amb	més	pes	dels	ritmes	circadiaris.	Per	aquest	motiu,	és	 interessant	analitzar	com	
afecta	al	comportament	dels	éssers	vius,	en	especial	al	que	fa	referència	al	ritme	son-vigília.	
Per	altra	banda,	cada	vegada	hi	ha	més	estudis	que	destaquen	el	paper	essencial	que	tenen	
les	condicions	d’il·luminació	a	 l’escoles	en	el	procés	d'aprenentatge	dels	alumnes;	així	com	
també	 les	 oficines	 i	 les	 escoles,	 que	 són	 un	 lloc	 de	 treball	 en	 el	 qual	 la	 concentració	 i	 el	
rendiment	juguen	un	paper	molt	important.	Òbviament,	en	el	procés	de	tot	l’aprenentatge,	
hi	intervenen	múltiples	factors	com:	la	capacitat	de	motivació	que	transmet	el	professorat,	les	
influències	externes	que	viu	l'alumne	per	part	del	seu	entorn	o	l'adopció	de	bons	hàbits	de	
descans	i	nutrició	(Küller	et	al.,	1992;	Winterbottom	et	al.,	2009).	Però,	el	que	està	demostrat	
és	 que	 les	 opcions	 d'il·luminació	 dinàmiques	 tenen	 un	 impacte	 positiu	 en	 els	 casos	 que	
presenten	dificultats	de	lectura	o	atenció,	incrementant-se	l'atenció	i	la	participació	a	classe	
(Barkman	et	al.,	2012).	 

L'objectiu	 d’aquest	 estudi,	 com	 ja	 hem	 dit	 anteriorment,	 és	 demostrar	 el	 pes	 que	 pot	
representar	la	llum	com	a	sincronitzador	diari	en	una	mostra.	Els	subjectes	de	la	mostra	de	
l’estudi	estan	dins	el	rang	de	l’inici	de	la	pubertat	i	l'adolescència	on,	la	qualitat	de	son	i,	per	
tant,	 de	 vigília	 i	 la	 concentració	 i	 l’aprenentatge,	 és	 molt	 important.	 A	 més,	 com	 ja	 s’ha	
esmentat,	 el	 ritme	 son-vigília	 sofreix	 una	 sèrie	 de	 canvis.	 Aquest	 efecte	 de	 llum	 es	 volia	
relacionar	amb	dues	variables	importants:	la	qualitat	de	son	i	el	rendiment	acadèmic. 

L’elecció	 de	 l’escola	 que	 ha	 participat	 a	 l’estudi	 ha	 estat	 crucial.	 En	 primer	 lloc	 pels	 seus	
condicionants	externs,	com	la	presència	d’exposició	a	la	llum	natural	que,	podria	millorar-se,	
tot	i	adaptar-se	a	la	normativa	vigent	i	ser	poc	restrictiva.	En	segon	lloc,	l’escola	era	ideal	per	
a	 la	 seva	 distribució	 d’aules.	 Les	 aules	 eren	molt	 diferents	 quant	 a	 intensitat	 d’exposició	
lumínica,	i	al	mateix	temps,	quant	a	la	distribució	dels	alumnes.	La	distribució	és	tal	que	els	
grups	d’alumnes	dels	cursos	4rt	,	5è	i	6è,	quan	passen	de	curs	els	correspon	el	mateix	tipus	
d’aula	(taula	2).	D’aquesta	manera	s’ha	pogut	fer	el	seguiment	de	l’estudi	de	la	qualitat	del	
son	i	del	rendiment	acadèmic.	 

Els	resultats	del	primer	apartat,	quant	a	la	mesura	de	l’exposició	al	llum	natural	a	les	aules,	va	
condicionar	el	procediment	a	seguir	de	l’apartat	2	(el	qüestionari	de	l’Índex	de	Qualitat	del	
son	de	Pittsburgh)	i,	també,	del	3	(el	rendiment	acadèmic).	D’aquesta	manera,	és	va	facilitar	
el	compliment	dels	objectius	del	treball,	que	eren:	 la	comparació	de	 la	qualitat	del	son	i	 la	
comparació	del	rendiment	acadèmic	en	relació	a	l’exposició	lumínica,	on	els	dos	grups	tenien	
diferents	 intensitats	 a	 l’exposició	 lumínica.	 Així,	 els	 resultats	 de	 les	 mitjanes	 d’intensitat	
lumínica	dels	dos	tipus	d’aules	varen	ser	significatives	(gràfica		1	i	taula	4).	L’únic	dubte	que	es	
tenia	estava	relacionat	amb	l’aula	5,	ja	que	aquesta	presentava	unes	condicions	de	localització	
diferents	a	les	altres.	Gràcies	a	l’anàlisi	estadístic	realitzat,	es	va	permetre	agrupar	l’aula	5	dins	
la	 tipologia	 de	 fosques,	 encara	 que	 presentàs	 diferències	 significatives	 amb	 la	 intensitat	
lumínica	de	l’aula	3,	també	fosca.	Tenint	en	compte	que	l’aula	3,	era	l’aula	amb	més	intensitat	
lumínica	dins	la	tipologia	de	les	fosques,	s’explica	el	resultat.	 
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A	partir	d’aquestes	primeres	dades,	 la	 tipologia	d’aula	 il·luminada	 i	 la	d’aula	 fosca,	ens	 va	
permetre	 agrupar	 els	 resultats	 dels	 subjectes,	 sempre	 en	 relació	 a	 la	 intensitat	 lumínica	
d’exposició.	 

És	necessari	fer	una	consideració	respecte	dels	valors	mínims	d’intensitat	lumínica	exigible	a	
les	 aules.	 La	 normativa	 europea	 (Directiva	 2002/91/CE)	 dicta	 que	 la	 intensitat	mínima	 en	
centres	educatius	ha	de	ser	de	300	Lux	a	les	aules	d'ús	habitual	i	de	500	Lux	a	la	biblioteca.	
També	dicta	que,	aquestes	instal·lacions	d'il·luminació	han	d'estar	dotades	de	sistemes	que	
proporcionin	un	entorn	visual	confortable	i	suficient	segons	les	necessitats	de	cada	localitat	
enfocades	 a	 l'estudi.	 Partint	 d'aquestes	 dades,	 es	 podria	 discutir	 si	 aquests	 valors	mínims	
concorden	amb	les	necessitats	dels	estudiants	o	si	haurien	d'incrementar	el	seu	valor	a	nivells	
més	alts.	 

Cal	dir	que	 l’escola	objecte	d’aquest	estudi	 (aules	 fosques	 i	 il·luminades),	 complia	aquests	
requisits,	on	la	mitjana	de	totes	les	intensitats	lumíniques	es	situava	per	sobre	de	els	500	Lux	
(taula	3).	Tot	i	així,	hi	ha	estudis	que	plantegen	la	necessitat	d’incrementar-les,	per	ser	força	
insuficients	 si	 les	 relacionem	 amb	 la	 consolidació	 dels	 ritmes	 circadiaris	 per	 evitar	 la	
cronodisrupció	(Martinez-Nicolas	et	al.,	2011;	Tàpia	Zeas,	2012).	S’ha	vist,	en	altres	estudis	
que	els	efectes	de	l'augment	de	la	il·luminació	general	fins	als	10000	Lux	provoquen,	sobre	el	
rendiment	general,	una	major	atenció	de	la	capacitat	cognitiva	i	de	l'humor.	També,	sobre	els	
ritmes	de	repòs-activitat	i	son-vigília	(Monteoliva	et	al.,	2013).	 

Referent	als	paràmetres	a	avaluar,	inclosos	dins	el	qüestionari	de	l’Índex	de	Qualitat	del	son	
de	Pittsburgh,	es	va	fer	l’elecció	d’aquells	paràmetres	que	estaven	relacionats	amb	el	ritme	
son-vigília	i	que,	a	més,	es	podia	observar	l’efecte	que	la	llum	produïa	damunt	ells.	Aquests	
varen	ser:	la	latència,	la	duració,	l’eficiència	i	la	qualitat	subjectiva,	tots	relacionats	amb	el	son.	
De	fet,	són	els	paràmetres	on	la	melatonina	endògena	té	l’efecte	més	important	(Acuña	et	al.,	
2006)	i,	per	tant,	la	influència	del	llum.	Observant	els	resultats,	en	tots	els	casos,	els	subjectes	
que	havien	passat	dos	 cursos	 seguits	a	 les	aules	amb	 la	 tipologia	 il·luminada,	presentaven	
valors	 significativament	 inferiors.	 Així	 doncs,	 els	 resultats	 de	 la	 duració	 dels	 minuts	 que	
tardaven	en	dormir-se	(latència),	el	temps	que	estaven	dins	el	llit	(eficiència),	les	quantitats	
d’hores	 que	 dormien	 (duració)	 i,	 la	 percepció	 personal	 del	 son	 (qualitat	 subjectiva),	 eren	
considerats	 com	 a	 més	 positius	 als	 subjectes	 que	 estaven	 a	 les	 aules	 qualificades	 com	 a	
il·luminades	(taula	7	i	gràfiques	3,	4,	5	i	6).	Els	resultats	obtinguts	estan	relacionats	amb	la	llum	
del	matí,	que	és	aquella	que	pot	tenir	més	efectes	sobre	el	rellotge	circadiari	(Minors	et	al.,	
1991;	Rüger	et	al.,	2013)	i,	també,	sobre	la	capacitat	de	concentració	i	aprenentatge.	Per	tant,	
cal	esperar	que	els	resultats	de	les	aules	il·luminades	siguin	millors,	tal	com	s’ha	demostrat.	
Un	altre	aspecte	a	tractar	és	la	disposició	de	les	pissarres	de	les	aules,	que	moltes	vegades	
impedeixen	l’entrada	de	llum	suficient.	Així	doncs,	quan	vàrem	analitzar	les	dades	d’intensitat	
lumínica,	aquestes	eren	molt	diferents	quan	es	tenien	 les	cortines	posades	o	 les	persianes	
tancades,	perquè	 la	 llum	 impossibilitava	 la	visió	de	 la	pissarra	o	del	projector	quan	aquest	
s’utilitza.	Això	és	un	impediment	per	a	poder	beneficiar-se	de	l’entrada	de	llum	totes	les	hores	
que	els	subjectes	estan	a	l’aula.	A	causa	d’aquest	factor,	podem	dir	que	fa	falta	una	millora	de	
l’estructuració	 i	disposició	de	 les	 taules	 i	pissarres	de	 les	aules.	En	el	 cas	de	 la	duració	del	
període	de	son,	els	resultats	són	mitjanament	alts	en	els	dos	casos	(més	de	7	hores).	Malgrat	
tot,	hi	ha	diferències	significatives	en	els	dos	grups	a	favor	de	les	aules	il·luminades	(gràfica	4).	
Un	 fet	 semblant	 passa	 en	 el	 cas	 de	 l’anàlisi	 de	 l’eficiència:	 en	 els	 dos	 grups	 són	 resultats	
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elevats,	per	sobre	el	95%,	resultat	esperat	ja	que,	novament,	es	tracta	de	subjectes	que,	en	
principi,	 dormen	 bé,	 amb	 poques	 interrupcions	 nocturnes.	 Així	 i	 tot,	 també	 vàrem	 trobar	
diferències	que	varen	arribar	a	ser	significatives,	més	elevades	en	els	subjectes	de	les	aules	
il·luminades.	 Menció	 especial	 mereix	 el	 quart	 paràmetre,	 que	 fa	 referència	 a	 la	 qualitat	
subjectiva	de	son,	i	podem	dir	que	és	un	paràmetre	que,	als	nins	en	aquestes	edats,	es	valora	
com	a	molt	positiu,	ja	que	gairebé	sempre,	la	qualitat	de	son	és	elevada.	Això	es	dóna	per	la	
pròpia	 arquitectura	 del	 son	 i	 per	 la	 durada	 de	 son.	 També	 per	 l’absència,	 en	 general,	 de	
despertats	nocturns.	Així	i	tot,	també	es	varen	trobar	diferències	significatives	en	la	valoració.	
Els	subjectes	de	 les	aules	 il·luminades	tenien	una	percepció	més	bona	que	els	de	 les	aules	
fosques	(gràfica	6).	

Quant	al	rendiment	acadèmic,	s’ha	puntualitzar	que	s’ha	fet	una	primera	aproximació	a	una	
variable	que,	en	principi,	està	sotmesa	a	molts	condicionants	diferents.	Ja	s’ha	esmentat	la	
dificultat	de	mesurar	una	variable	tan	ample	com	el	rendiment,	ja	que	moltes	vegades,	tant	
sols	és	valorable	de	forma	indirecta,	com	amb	la	utilització	de	proves	d’atenció	i	de	motivació,	
o	 de	 capacitat	 cognitiva.	 Aquests	 resultats	 es	 diferencien	 dels	 de	 les	 qualificacions	 que,	 a	
vegades	no	reflecteixen	del	tot	el	rendiment,	encara	que	es	segueixi	considerant	la	variable	
més	utilitzada	per	aproximar-se	millor	a	l’anàlisi	del	rendiment	(Cascon,	2000)	 
A	 l’estudi	 vàrem	 utilitzar	 les	 qualificacions	 obtingudes	 pels	 subjectes,	 que	 varen	 ser	
proporcionades	per	l’escola	preservant,	per	complet,	la	privacitat	de	dades.	Comptàvem	amb	
l’avantatge	que	els	alumnes,	d’un	curs	a	l’altre,	canviaven	d’aula	però	no	de	tipologia,	així	que	
novament	vàrem	poder	mesurar		la	progressió	durant	més	d’un	curs	(taula	12). 

Novament	vàrem	trobar	diferències	significatives,	comparant	els	dos	grups	on	els	subjectes	
s’havien	agrupat	amb	 la	 relació	a	 la	 tipologia	d’aula.	Tenint	en	compte	els	 resultats	de	 les	
mitjanes	de	les	qualificacions	i	el	percentatge	de	totes	les	assignatures	(gràfiques	7	i	8).	Ja	es	
va	esmentar	com	el	son	a	edats	adolescents	o	pre-adolescents	canvia,	amb	notable	increment	
de	somnolència	durant	el	dia	i	falta	de	concentració.	Aquest	fet,	es	degut,	al	retard	de	fase	
que	 apareix	 de	 forma	 general.	 Fet,	 que	 exposar-se	 a	 una	 bona	 il·luminació	 diürna	 pot	
compensar	els	efectes	del	retard	de	fase	a	aquestes	edats	(Scherrer,	1991;	Hagenauer	et	al.,	
2009).	Això	podria	explicar	els	resultats	positius	obtinguts	als	subjectes	que	ocupaven	les	aules	
il·luminades.	 Cal	 esmentar	 també,	 el	 canvi	 dels	 resultats	 del	 rendiment	 a	 mesura	 que	
s’incrementa	l’edat	dels	nins,	els	alumnes	de	5è-6è	obtenen	pitjors	resultats	que	els	de	4rt-
5è.	Aquests	resultats	segons	diversos	estudis	també	es	poden	explicar,	a	causa	de	diferents	
canvis	dels	patrons	del	son	a	mesura	que	s’arriba	a	l’adolescència,	amb	un	incompliment	dels	
horaris	 del	 son	 imposats	 pels	 pares	 i	 l’augment	 dels	 efectes	 del	 retard	 de	 fase. El	 retard	
persistent	 a	 l’hora	 d’inici	 del	 dormir	 (freqüent	 a	 l’adolescència)	 genera	 conflictes	 amb	
l’activitat	 diària	 sent	 extremadament	difícil	 despertar	 i	 freqüent	 allargar	 l’activitat	 a	 hores	
nocturnes,	 la	qual	cosa,	entre	altres,	repercuteix	sobre	el	rendiment	acadèmic	(Levy	et	al.,	
1986.;	Ohayon	et	al.,	2000).		
	

Si	bé	els	resultats	obtinguts	han	esta	força	positius	respecte	a	la	hipòtesi	i	objectius	formulats	
cal	ressaltar	que	seria	necessari	ampliar	la	ratio	d’alumnes	avaluats,	el	seguiment	a	través	del	
temps	i	l’avaluació	de	més	variables	en	relació	al	rendiment	acadèmic,	per	a	treure	la	conclusió	
que	l’exposició	del	llum	és	el	factor	únic	per	explicar	les	diferències	obtingudes	però	si	es	pot	
afirmar	que	ha	tingut	influència	en	els	resultats.		
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CONCLUSIONS	

1. Amb	 relació	 al	 primer	 objectiu,	 que	 feia	 referència	 a	 les	 diferències	 en	 l’exposició	
lumínica	de	les	diferents	aules	incloses	dins	l’estudi,	podem	concloure	que	totes	elles	
presenten	 dues	 característiques	 diferenciadores	 en	 quant	 a	 exposició	 de	 llum.	
Aquestes,	han	servit	per	classificar-les	amb	dos	grups,	 les	 il·luminades	i	 les	fosques.	
Amb	aquesta	diferenciació	s’han	realitzat	tot	l’estudi	posterior.		

2. El	segon	objectiu,	contemplava	la	comparació	de	la	qualitat	de	son	dels	subjectes	de	
l’estudi	mitjançant	el	qüestionari	de	 l’Índex	de	Qualitat	del	 son	de	Pittsburgh,	amb	
relació	a	l’exposició	lumínica,	les	conclusions	extretes	han	estat	que,	els	infants	de	les	
edats	compreses	entre	8	i	12	anys,	cada	vegada	tenen	uns	hàbits	de	son	i	rutinaris	de	
la	 vida	 quotidiana,	 més	 alterats.	 Així	 dons,	 aquestes	 alteracions	 afecten	 sobre	 el	
sistema	circadiari,	provocant	la	cronodisrupció.		

3. El	tercer	objectiu,	que	incloïa	la	comparació	del	rendiment	acadèmic	dels	subjectes	de	
l’estudi,	 comparant	 entre	 els	 diferents	 subgrups	 del	 mateix	 curs,	 amb	 relació	 a	
l’exposició	 lumínica.	 L.....	 que	 hem	 pogut	 realitzar	 ha	 estat	 que	 els	 subjectes	 que	
ocupaven	 les	 aules	 qualificades	 com	 a	 il·luminades,	 presentaven	 millors	 resultats	
acadèmics,	 amb	 relació	 als	que	ocupaven	 les	 aules	 fosques.	 Tot	 i	 això,	 com	 ja	 s’ha	
explicat,	aquest	factor	de	la	intensitat	lumínica,	no	és	determinant,	per	establir-lo	com	
a	únic	i	exclusiu.	S’han	de	tenir	en	compte	molts	d’altres	factors,	com	ara	la	situació	
familiar,	el	coneixement	previ	de	cada	subjecte,	etc.	Tots	ells	són	igual	d’importants	
que	el	que	hem	avaluat	a	l’estudi	realitzat.		
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ANNEX	.	TEST	DE	LA	QUALITAT	DE	SON	PITTSBURGH	(adaptat)		

Nin	o	Nina				Edat.......................................						Curs:....................................	
	

1- A	quina	hora	te’n	vas	a	dormir	normalment?	------------------------------------	
2- Quant	de	temps	tardes	a	quedar-te	dormit	quan	apagues	el	llum	de	la	habitació?	----------------	
3- A	quina	hora	t’aixeques	al	matí?-------------------------------	
4- Quantes	hores	passen	des	de	que	et	quedes	dormit,	fins	que	sona	el	despertador?---------------	

5- Quantes	 vegades	 no	 has	 pogut	 dormir-te	
després	de	30	minuts	de	provar-ho?	

- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

6- Quantes	 vegades	 t’has	 despert	 durant	 el	
vespre?	

- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

7- Quantes	vegades	vas	a	al	bany	el	vespre?	
- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

8- Quantes	 vegades	 no	 has	 pogut	 dormir	 per	
respirar	malament?	

- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

9- Quantes	vegades	has	tingut	tossina?	
- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

10- Quantes	 vegades	 has	 passat	 fred	 durant	 el	
vespre?	

- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

	

11- Quantes	vegades	has	passat	calor	durant	el	vespre?	
- 					No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

12- Quantes	vegades	has	tingut	malsons	(pesadillas)?	
- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

13- Quantes	 vegades	no	has	pogut	 adormir-te	per	passar	
mal	o	dolor?	

- No	m’ha	passat	mai		
- 1	vegada	
- 2	vegades		
- 3	vegades	o	més		

14- Com	dorms	normalment?		
- Molt	bé	
- Bé		
- Regular		
- Malament		
- Molt	malament	

15- Prens	alguna	medicació	o	pastilla	per	dormir?		
- Sí		
- No		

16- Has	 tingut	problemes	per	mantenir-te	despert	durant	
una	 activitat,	 com	 per	 exemple:	 a	 classe,	 a	 l’hora	 de	
dinar,	fent	esport...?		

- Sí		
- No	
- A	vegades...Cada	quant?-------------------------	
	

17- Has	perdut	les	ganes	per	fer	coses	divertides,	perquè	estàs	cansat?		
- Sí		
- No		
- A	vegades	no	me	fa	ganes	

18- Comparteixes	habitació?		
- No		
- Sí...	Amb	qui?---------------------------	


