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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDI FOTOMÈTRIC DELS DIFERENTS ESPAIS D’UN 

CENTRE EDUCATIU 

RESUM 

Objectiu 

L’objectiu principal d’aquest treball és aconseguir fer un anàlisis fotomètric global del 

centre escolar de primària Splai per tal d’esbrinar si compleix els requisits mínims per 

considerar si les seves aules estan ben il·luminades. 

Metodologia  

L’estudi es basa en la presa de mesures en el centre mitjançant una cinta mètrica i un 

fotòmetre per tal de realitzar càlculs posteriors per saber diferents aspectes de les aules 

com és: el Factor de Viabilitat (FF) dels finestrals per saber si hi passa una quantitat de 

llum suficient o no, i la il·luminància que n’hi ha dins de les aules a l’altura del pla de 

treball i a les pissarres en tres moments diferents del dia, utilitzant només llum natural 

i també si li afegim llum artificial. 

Conclusions 

A partir dels resultats es pot saber que la majoria dels finestrals del col·legi tenen un 

Factor de Viabilitat (FF) correcte, i en els casos que no, es pot solucionar fàcilment talant 

els arbres o podant fulles que puguin fer ombra. També es pot concloure que és 

imprescindible que a la gran majoria de les aules s’ha de fer servir la llum artificial per 

arribar a valors de il·luminància que siguin adequats per a una bona realització de les 

classes. 

Paraules claus 

Il·luminància, Uniformitat, Diversitat. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS 

DE UN CENTRO EDUCATIVO 

RESUMEN 

Objetivo 

El objetivo principal de este trabajo es conseguir hacer un análisis fotométrico global del 

centro escolar de primaria Splai para averiguar si cumple los requisitos mínimos para 

considerar que sus aulas están bien iluminadas. 

Metodología 

El estudio se basa en la toma de medidas en el centro mediante una cinta métrica i un 

fotómetro para realizar cálculos posteriores para saber diferentes aspectos de las aulas 

como es: el Factor de Viabilidad (FF) de los ventanales para saber si pasa una cantidad 

de luz suficiente o no, y la iluminancia que hay dentro de las aulas a la altura del plano 

de trabajo i en las pizarras en tres diferentes momentos del día, utilizando sólo luz 

natural y también si le añadimos la luz artificial. 

Conclusiones 

A partir de los resultados se puede saber que la mayoría de los ventanales del colegio 

tienen un Factor de Viabilidad (FF) correcto, y en los casos que no, se puede solucionar 

fácilmente talando los árboles o podando las hojas que puedan hacer sombra . También 

se puede concluir que es imprescindible que en la gran mayoría de las aulas se tiene que 

utilizar la luz artificial para llegar a valores de iluminancia que sean adecuados para una 

buena realización de las clases. 

Palabras claves 

Iluminancia, Uniformidad, Diversidad.  
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

PHOTOMETRIC STUDY OF THE DIFFERENT SPACES OF AN 

EDUCATIONAL CENTER 

ABSTRACT 

Objective 

The main objective of this project is to make a global photometric analysis of the Splai 

primary school to find out if it meets the minimum requirements to consider that the 

classrooms are well lit. 

Methodology 

The study is based on taking measurements in the school using a measure tape and a 

photometer to make calculations to know different aspects of the classrooms such as: 

the Feasibility Factor (FF) of the windows to know if a sufficient amount of light passes 

or not inside, and the illuminance of the classrooms at the working plane height’s and 

on the boards at three different times of the day, using only natural light and also if we 

add the artificial light. 

Conclusions 

With the results, it is possible to know that most of the school windows have a correct 

Feasibility Factor (FF), and in the cases that do not, it can be easily solved cutting down 

the trees or pruning the leaves. It can also be concluded that it is essential to use artificial 

light in the majority of the classrooms in order to reach values of illuminance that are 

adequate for a good performance of the lessons. 

Keywords 

Illuminance, Uniformity, Diversity. 
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PHOTOMETRIC STUDY OF THE DIFFERENT SPACES OF AN 

EDUCATIONAL CENTER 

 

EXTENS ABSTRACT 

Objectives 

The main objective of this work is to make a global photometric analysis of a primary 

school in order to determine if it meets the minimum requirements to consider that the 

classrooms are well lit, and if not, to guide and advise school teachers’ to solve the 

problems. 

 

Methodology 

In order to carry out the study, first of all a bibliographic search has been made of the 

national and international regulations and/or guidelines that are established nowadays 

to say that a classroom in a school is well lit, from photometric factors to ergonomic 

distribution of the tables, passing through the type of window to be used. 

 

Afterwards, measurements have been made at the school in some representative rooms 

of the school, measuring the dimensions with a measuring tape and lighting parameters 

with a photometer. All measurements have been used to calculate aspects such as the 

Feasibility Factor (FF), which if it is > 0’25 that means that the window provides an 

adequate amount of light to the classroom. This Feasibility Factor is obtained thanks to 

the previous calculation: WWR (Window – to – Wall ratio), which is the ratio of the area 

of the unmarked window divided by the area of the outer wall of each window of the 

classroom; the glass transmission value (Vt), which gives us the proportion of light that 

passes through the glass of the windows, calculated by the photometer, measuring the 
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light that reaches the area of the window with the closed window and with the window 

open in different rooms, and making the relationship between them, and the 

Obstruction Factor, which is achieved by photography of the windows from inside the 

rooms and the Matlab program, which, by binning the area of the total window and 

marking the areas in which there is no element of light obstruction, and by making the 

relation, will give us the value of the free obstruction area of the classroom windows, 

that is the value of OF, that means the bigger is this value, the better will be the final 

Feasibility Factor because it will mean that there are fewer elements that make difficult 

the pass of light. 

 

Then a grid has been made for each classroom by measuring the length of the classroom 

(l), its width (a) and the height of the lights in relation to the work plan (h), which provide 

the value of the index of the room (k) in order to know the minimum number of 

measurements to be made in the corresponding classroom. When the squares of the 

classrooms are made, there are measures of illuminance using the photometer in each 

frame at the height of the work plane in three different moments of  the day (first lesson 

hours, midday and last lesson hours), and both with natural light as well in addition to 

artificial light.  

 

The illuminance of the boards has also been measured in both conventional and digital 

board, in the three different moments of the day and also with the artificial light turned 

off (only natural light), and turned on. In the case of the boards to know the points on 

collocating the photometer, there are made nine points, which are the corners and to 

the middle in three different elevations: to the top of the board, in the middle, and in 

the bottom. 

 

Once all the illuminance data is available, the representative tables are made and the 

illuminance Uniformity and Diversity are calculated for each of the zones where it has 

been previously measured, both the classrooms and the blackboards, where Uniformity 

means the illuminance balance in each zone and Diversity means the relation between 

the maximum and minimum illuminance. 
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With all the data, surface graphics are made in order to observe the distribution of 

illuminance in each of the representative classrooms, where it is possible to compare 

the differences in the moments when artificial light is used or not, or the time of day 

that it is or the floor where the classroom is located. 

 

Conclusions 

In order to conclude whether the classrooms of the centre are well lit or not, different 

results that have been given in all the project have to be analysed.  

 

First of all the Feasibility Factor (FF), of which other aspects had to be calculated first: 

- First the WWR (Window – to – Wall ratio), which in most classrooms (except 

kindergarten) has a value of 0.48, better than the standard 0’.5. On the other hand, on 

the first floor they are higher with values of 0.659, since they occupy practically the 

entire wall. 

 

- Then the value of the transmittance of the glass (Vt), where the glasses in the centre 

have a value of 0.75, a good value with respect to the table since it resembles, for 

example, the value of 0.80 of a double transparent panel. 

 

- Finally, the Obstruction Factor (OF), where the great majority of the classrooms have a 

value of 0’7857, especially the classrooms in the upper floors. Other classrooms such as 

the fourth one, its left window (OF = 0.6035) or the left first window (OF = 0.6038) have 

lower values due to the obstruction of the branches of different trees, and the P3 

classroom have diminished values (right window with OF = 0.6471 and left with OF = 

0.5891). 

 

Once the feasibility factor (FF) has been calculated, the vast majority of the windows 

have exceeded the minimum value of 0.25. The preschool classrooms do not have any 

problem since, although they have many obstructive elements, their large area 

compensates for it. What should be taken care of is the classrooms where are the 
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branches of the trees since in classrooms like fourth (left window with FF = 0.217) or 

first (left window with FF = 0.217) they have values lower than the minimum and 

therefore they are not fulfilling the guidelines. 

 

Now with regard to the classrooms, the main and easy conclusion that can be drawn 

from this study is the fact that all classrooms improve both in terms of illuminance, 

uniformity and diversity when artificial light is used, so the fluorescents lights are on. 

 

It is true that all the classrooms have large windows where a large amount of natural 

light enters during the day (except of the preschool classrooms), but due to the western 

orientation of these windows, it is not until 12:00 h of the midday that the greatest 

amount of natural light enters the classrooms. Conversely, at times when the sun is not 

strong, the areas farthest from the windows have very little illuminance, since in no 

situation with artificial light turned off in this space there is a sufficient amount of lux to 

determinate that it is well lit. 

 

All of this leads a situation where the Uniformity and Diversity of the illuminance are 

strongly affected since, without artificial light, there are areas of the classroom where 

there is a large amount of illuminance (areas near the windows) and some with very 

little (areas closer to the doors). It is true that the UNI and the DIV in the darkest spaces 

are better because the sunlight does not enter so directly and therefore there is a low 

amount of illuminance, but in the areas near the window, having so much lux, creates 

much contrast with the spaces near it but where the light does not reach so directly. 

 

However, what is true is that all classroom need artificial light at all times of the day to 

consider that the space is well lit and that its values are within the recommended. 

 

A separate issue is the kindergarten classrooms because the amount of illuminance that 

comes through the windows is very poor, reaching the most remote areas to values 

below 100 lux. In other classrooms, depending on the time of day, only artificial light 
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from the darkest area can be used, but in these classrooms it is essential to use artificial 

light all the time. 

Regarding the blackboards, the school is in similar situation with the issue of illuminance. 

When it only depends on the natural light, the values are quite poor and are always 

better in the spaces near the window, creating a rather bad uniformity. If artificial light 

is used (both in the whole classroom and on the blackboard itself), the values improve 

but not as much as would be desirable, since on few occasions the values exceed 700 

lux, but it is true that the use of this artificial light is needed throughout the day to reach 

correct values, especially in the preschool classrooms, since the natural light that 

reaches the blackboards in these classrooms is almost non-existent. However, it is true 

that the diversity of the illuminance on the boards is very correct in all situations 

obtaining values below 5. 

 

Keywords 

Illuminance, Uniformity, Diversity. 
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1. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar fotomètricament i ergonòmicament un 

centre escolar a partir de fotografies i mesures realitzades al centre per comprovar si 

segueixen les normatives de forma adequada. 

A partir d’aquest objectiu principal també es vol aconseguir una millor familiarització 

amb el món de l’ergonomia a partir de realitzar mesures reals amb un fotòmetre en un 

centre gran com pot ser una escola de primària. 

Finament també es vol aconseguir ajudar al centre gràcies a aquest treball per poder 

orientar a professors i professores a com aconseguir una bona il·luminació i distribució 

a l’aula per tal de que els alumnes tinguin les millors condicions possibles a l’hora de 

estudiar a la classe. 
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2. INTRODUCCIÓ 

El treball consisteix en un anàlisis fotomètric i ergonòmic d’un centre escolar de primària 

a Barcelona, el centre en qüestió és el col·legi Splai. 

L’Splai és un centre d’educació primària situat al barri de Porta, dins del districte de Nou 

Barris. L’edifici va entrar en funcionament el curs escolar 1986 – 1987, on l’última 

reforma es va realitzar l’any 2019.[1] 

 

Figura 1. Fotografia del col·legi Splai.  

L’edifici consta de cinc plantes distribuïdes de la següent manera: 

- Planta baixa: preescolar de P3 i P4 i sala de psicomotricitat. 

- Primera planta: aula de música, preescolar de P5 i una aula “extra” on solen fer 

activitats més d’àmbit d’oci on els alumnes d’educació infantil juguen o es distreuen de 

les tasques educatives. 

- Segona planta: primer i segon curs i  biblioteca. 

- Tercera planta: tercer i quart curs i l’aula d’anglès. 

- Quarta planta: cinquè i sisè curs i l’aula d’informàtica. 
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En el cas d’aquest treball s’han escollit algunes aules representatives de l’edifici per fer 

la gran majoria de les mesures, que són l’aula d’informàtica, i les aules de cinquè, quart, 

primer i P3. 

Totes les aules tenen dos grans finestrals que faciliten molt l’entrada de llum natural, 

però pel que comenten les professores gairebé sempre les cortines han d’estar posades 

ja que si volen treballar amb la pissarra tàctil i el projector alhora no ho veuen massa bé.  

Un altre tema a comentar inicialment és que a la planta baixa les aules tenen menys llum 

natural que a les altres degut a que es troben un nivell per sota del pati i, a demés, els 

arbres també li fan ombra. 

Totes les finestres estan orientades sentit oest. 

Respecte a la distribució de les cadires i taules a totes les aules n’hi ha de diferents 

respecte a la planta que et trobis i el tipus d’aula, on la distribució pot anar des de taules 

individuals totes orientades cap a la pissarra, o per parelles en diferents orientacions o 

fins i tot en agrupacions de taules. 

 

Figura 2. Fotografia de l’interior de l’aula de cinquè curs. 

Per a analitzar si un espai qualsevol està ben il·luminat o no, hi ha una sèrie d’aspectes 

que s’han de tenir en compte per avaluar si tot està correcte per tal de concloure si es 

pot realitzar la tasca indicada en aquest mateix espai. 
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- Il·luminància 

És el flux lluminós (lúmens) que arriba a una superfície ja sigui de manera vertical o 

horitzontal, dividit per l’àrea d’aquesta mateixa superfície. Les seves unitats són els lux. 

Però a la hora d’analitzar més concretament un aula escolar s’ha de tenir en compte: 

         -   Tasca que es realitzarà (necessitats d’agudesa visual). 

         - Durada de l’activitat (hores que es poden passar tant els alumnes com 

professors/es a l’aula). 

         -  Condicions ambientals. 

Si la tasca és horitzontal aleshores s’han d’avaluar taules o, depenent el tipus d’aula, 

també el sòl. En canvi si la tasca és vertical s’analitzen principalment pissarres (tant 

digitals com convencionals) o fins i tot alguna paret on puguin haver-hi cartells o 

elements a destacar. 

- Uniformitat d’il·luminàncies 

És la relació entre el valor mínim d’il·luminància d’un espai i la mitja d’aquest mateix 

espai. Representa un valor entre 0 i 1. Aquest valor de UNI ha de ser ≥0’8 per a 

considerar que és correcte; en cas que sigui inferior es considera que hi ha zones on hi 

ha massa diferencia entre un punt i la resta. 

- Diversitat d’il·luminàncies 

És la relació entre el valor d’il·luminància màxim i el mínim d’un espai. Per considerar 

que és adequat ha de ser <5. En cas que sigui superior, indicaria que hi ha massa 

diferència entre els valors màxim i mínims d’il·luminància de l’espai estudiat. [2] 

 

També s’han de tenir en compte paràmetres importants sobre les lluminàries: 

-  Flux lluminós 

És l’energia lluminosa emesa per unitat de temps en totes les direccions. Les seves 

unitats són els lúmens. 



 

16 
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

 

 
- Rendiment del color (Ra) 

És la capacitat que té una font de llum de reproduir un color que s’assembli molt o 

coincideixi amb aquell mateix color que reproduiria una font de llum patró.  

És un valor que està definit per l’Índex del Rendiment del Color, que va del 0 al 100 on 

un bon rendiment del color s’indicarà amb un índex alt i un mal rendiment amb un índex 

baix.[3] 

Qualitat del rendiment Valor del Ra 

1A (excel·lent)  Entre 90 i 100 

1B (molt bo) Entre 80 i 89 

2A (bo) Entre 70 i 79 

2B Entre 60 i 69 

3 (regular) Entre 40 i 59 

4 Entre 20 i 39 

Taula 1. Taula relacionant el valor del Rendiment de Color respecte la seva qualitat. Font: 
IDAE. (2001). Guía técnica de eficiencia energética en iluminación (p. 26). Madrid. 

 

3. ELEMENTS A TENIR EN COMPTE EN UN AULA ESCOLAR 

Quan s’analitza un centre escolar són molts els aspectes a revisar, tant respecte a 

il·luminació com a distribució del mobiliari, on estan situades les finestres o fins i tot el 

color de les parets. A continuació s’analitzaran tots aquests punts per tal de determinar 

si un centre escolar està ben adaptat per a que hi hagi un bon aprofitament. 

En el moment de situar les finestres en un edifici són millors les orientacions nord-sud 

que les est–oest, això es degut a que en una orientació nord sempre hi haurà una bona 

qualitat de llum encara que també una pèrdua de calor però tot i així només es troben 

ombres molt d’hora al matí o ja massa tard; en una orientació sud hi haurà una bona i 

forta il·luminació però el problema és que variarà molt durant tot el dia; i les est–oest, 

degut a que en aquestes orientacions els angles del sol són baixos i per tant dificultarien 

el bloqueig de la llum en tota la finestra, donarien masses complicacions respecte temes 

d’ombres, qualitat de la llum i aspectes tèrmics, ja que un bon ombrejat és fonamental 
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per aconseguir una bona comoditat lumínica en ambdós costats de l’aula i un bon guany 

de calor. [4] 

El tipus de finestra que es col·loqui a l’habitació pot afectar molt a la il·luminació de la 

mateixa, ja que si es col·loquen finestres petites una al costat de l’altre això podria crear 

ombres no desitjades, però no hi hauria problema si cada finestra està direccionada a 

una taula i les ombres no afecten a cap zona important de l’aula; per contra, si s’utilitzen 

grans finestrals s’ha d’anar amb compte amb el control de la temperatura ja que podria 

haver-hi massa transmissió tèrmica. 

També cal ressaltar que és millor que els alumnes estiguin allunyats de les grans àrees 

de les finestres ja que si estan massa a prop els hi podria crear un desconfort tèrmic. En 

el moment d’escollir quin tipus de finestra s’instal·la a una paret és més recomanable la 

utilització de finestres horitzontals respecte les verticals per una millor distribució 

lumínica i que a la façana de l’edifici hi hagin elements d’ombrejat com una lleixa o un 

tendal per evitar que passi massa quantitat de llum per la finestra. [5] 

També és important que els finestrals es trobin a un costat només de l’habitació, ja que 

així resultarà més fàcil la distribució lluminosa per tots els costats i s’eviten  

enlluernaments dels alumnes i/o professors. Aquest finestral és recomanable que es 

trobi a l’esquerra dels pupitres dels alumnes, ja que majoritàriament la població és 

dretana i així evitem que els nens es facin ombra en el moment d’escriure. Tot i així s’han 

de tenir en compte els alumnes esquerrans, i per a ells el que s’hauria d’utilitzar és una 

llum localitzada a les seves taules per tal que no hi hagi cap ombra. [6] 

El problema que pot ocasionar un gran finestral a l’aula és que en algun moment del dia 

hi entri massa llum a les aules, fet que podria causar: enlluernament dels alumnes, 

reflexes que dificultin veure bé la pissarra, la impossibilitat de veure correcte la pantalla 

del projector, etc. Per evitar aquestes situacions no desitjades és recomanable la 

utilització de persianes o cortines que impedeixin el pas total de la llum, on les més 

recomanables són les cortines en forma de tires tant horitzontals com verticals perquè 

es poden canviar la seva inclinació depenent dels interessos en cada moment. [7] 

Un element important són les vistes, ja que s’ha d’evitar que hi hagin massa elements 

que dificultin la visualització de l’exterior o que impedeixin l’entrada de la llum natural. 
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També cal tenir en compte que unes vistes complexes i mòbils són preferibles a unes 

vistes estàtiques ja que donen una sensació de més vida i que passa el temps, ja que si 

només hi haguessin les mateixes vistes immòbils, donaria una sensació d’estancament i 

de que no passen les hores. Tot i així les vistes on es visualitzi l’horitzó són preferibles a 

les que només es veu el cel. [4] 

Quan es comença a dissenyar la distribució d’una aula escolar és molt important que 

sigui flexible, és a dir, que l’aula es pugui adaptar a diferents situacions en les que sigui 

necessari moure taules, cadires o més mobiliari. Per tal que els colors de l’aula puguin 

ser ben identificats és necessari que hi hagi un rendiment del color elevat Ra ≥ 80, ja que 

els colors són essencials en l’aprenentatge d’escolars. En cas que l’aula disposi d’una 

pantalla tàctil aquesta haurà de tenir les mateixes condicions que una pissarra normal 

(E ≥ 500 lux ) però haurà d’haver-hi una uniformitat de llum de 0’7 (aquest factor fa 

referència a la relació entre la il·luminància mínima i la mitja, és a dir, un valor més 

pròxim a 1 significa que la relació és molt alta i no hi ha gaire diferència entre els dos 

valors, en canvi si és més proper a 0 és que els dos valors són molt diferents entre ells).[8] 

Hi han diferents tipus d’il·luminacions depenent de si la il·luminància es reparteix de 

manera homogènia o no, i del tipus de direccionalitat en la qual es distribueix el flux 

lluminós de la lluminària. 

Segons la homogeneïtat: 

- General: il·luminació d’un espai en el qual no n’hi ha cap zona on sigui necessari més 

quantitat de llum que en altres. 

- Localitzada: tipus d’il·luminació en la qual es necessita una quantitat de llum elevada 

en un espai determinat per la realització d’una tasca específica, mentre que en altres 

àrees és suficient amb un nivell d’il·luminància menor. 

- General + localitzada: s’anomena així quan ambdós tipus d’il·luminacions s’estan 

utilitzant alhora. 

- General difusa: s’aconsegueix gràcies a lluminàries amb una distribució fotomètrica la 

qual emeten una quantitat de flux lluminós semblant cap a totes direccions. 

Segons la direcció de distribució: 
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- Directa: s’aconsegueix gràcies a lluminàries amb una distribució fotomètrica les quals 

emeten entre un 90% y un 100% del seu flux lluminós directament a un pla de treball 

suposadament il·limitat. 

- Semi directa: una espècie de il·luminació directe però en comptes d’un 90% o un 100%, 

s’emet d’un 60-90% del flux lluminós directament al pla de treball. El restant es dirigeix 

cap el sostre.  

- Indirecta: s’aconsegueix gràcies a lluminàries amb una distribució fotomètrica la qual 

emeten no més d’un 10% del seu flux lluminós directament a un pla de treball 

suposadament il·limitat, ja que tot el restant va cap al sostre per a que es reflecteixi. 

- Semi indirecta: una espècie del tipus indirecte però on s’emet un 10-40% del flux 

lluminós directament cap al pla de treball i el restant va cap el sostre per tal que es 

reflecteixi. 

- Directa – indirecta: és una combinació dels dos tipus  d’il·luminacions, ja que s’emet 

un 40-60% del flux lluminós directament al pla de treball i el restant cap al sostre, però 

no cap els costats, a diferència de la general difusa. Aquesta es el tipus d’il·luminació 

més recomanat en aules escolars.  

 

Figura 3. Diferents tipus d’il·luminació depenent de la direcció de distribució. Font: 
https://iluminaciondeinteriores.blogspot.com/2009/04/tipos-de-iluminacion.html 

En un centre escolar, una il·luminació només general normalment s’instal·la mitjançant 

diferents tipus de lluminàries (ja sigui encastades, adossades, suspeses a l’aire, etc.), en 

diferents ubicacions com poden ser: 

- Menjador  
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- Lavabos 

- Passadissos i escales 

- Aules d’educació física 

- Magatzems  

En canvi, si es vol treure el màxim rendiment a altres espais, s’utilitza la general més la 

localitzada per reforçar zones on sigui més necessària una quantitat de llum més 

elevada, evitant reflexes, com a: 

- Biblioteca 

- Aules (a les pissarres o a la taula del professor) 

- Aules específiques d’algunes assignatures (Dibuix, música, etc.) 

- Laboratoris[9] 

 

El tipus d’il·luminació més adequada per a una millor distribució de la llum és una de 

tipus directa – indirecta ja que s’aprofita la llum que reflecteix en el sostre i s’evita 

l’enlluernament dels usuaris de l’aula. Gràcies a aquest tipus d’il·luminació, i a una bona 

distribució de les lluminàries, s’aconsegueix un gran equilibri lumínic entre les pantalles 

o pissarra, les taules i el voltant de l’aula, tot i que s’ha d’aconseguir que en la llunyania 

de l’àrea de treball hi hagi 1/3 del valor lumínic immediat proper a aquesta àrea (es 

considera àrea immediata a tot l’espai a 0’5 metres del lloc de treball, on la uniformitat 

lumínica ha de ser ≥ 0’40.[10] 

Per tal d’estalviar energèticament i que ofereixin un millor rendiment es recomanen 

lluminàries que utilitzin tubs fluorescents i làmpades fluorescents compactes[11]. 

Aquestes lluminàries es recomana que estiguin adossades al sostre o encastades, ja que 

així s’aconseguiria una millor distribució. [12] 

Actualment es considera que la il·luminació recomanada en una taula o en una pissarra 

en un aula escolar ha de ser entre 500 i 700 lux, ja que es considera que és adequada 
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per tal que hi hagi un bon ambient lumínic de treball que no dificulti l’estudi o l’activitat 

que es realitza en aquell moment.[13] 

A les aules escolars molt sovint es troben llocs anomenats “racons de treball” on es 

realitzen jocs o activitats més entretingudes pels alumnes, sobretot a preescolar. 

Aquestes aules es solen trobar apartades dels pupitres i de la pissarra, però segueix sent 

important que aquesta zona també estigui il·luminada correctament amb una 

il·luminació general o amb una localitzada.  

Un dels elements més importants en qualsevol escola és la pissarra, ja que gairebé la 

totalitat del temps els alumnes han d’estar mirant-la per prendre apunts o per estar 

atents a la explicació del professor o professora, i per tant, és molt important que 

aquesta estigui a una altura adequada i just davant dels pupitres per a que tots els nens 

i nenes puguin veure-la bé sense haver de realitzar cap postura incòmode, i també que 

estigui ben il·luminada sense cap reflex que impedeixi la correcta visualització del que 

s’estigui escrivint a qualsevol alumne de la classe. Per impedir reflexes és molt eficaç 

utilitzar una superfície mate ja que reflecteix menys la llum que una superfície blanca o 

brillant.13 Per considerar que la  il·luminació es correcta la seva uniformitat ha de 

concordar amb la següent fórmula[14]: 

 

UNI = Emín / Em  

 

Pel que respecta a la pintura de les aules és recomanable que la pintura del sostre sigui 

d’un blanc mate i que les parets siguin d’uns colors poc saturats, és a dir, d’uns tons 

pastís, ja que així el sistema visual no s’estressarà amb una intensitat tant alta de color i 

resulta més agradable pals nens ja que han d’estar moltes hores a una mateixa aula. Pel 

contrari també és interesant que els objectes de l’aula tinguin colors saturats ja que així 

serà més fàcil la seva localització a l’aula[3]. 

Depenent del tipus d’activitat que es realitza a cada lloc d’un centre escolar (a part de 

les aules normals) les condicions de luminància o distribució varien, depenent de les 

exigències i de les necessitats de cada espai, on n’hi ha zones on una bona il·luminació 
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és important com poden ser la biblioteca o l’aula d’informàtica, o espais on menys com 

el gimnàs o els passadissos. 

 

BIBILOTECA: 

A una biblioteca la il·luminància que hi ha d’haver a les taules on es treballarà o llegirà 

ha de ser de 500 lux, ja que en quantitats inferiors podria dificultar la lectura o ser més 

desagradable pels usuaris.15 Per el que es refereix a les prestatgeries el més adequat és 

que es col·loquin en posició perpendicular a les finestres i que hi hagi una bona 

il·luminació vertical, col·locades estratègicament per a que il·luminin els mateixos 

prestatges per una bona identificació dels llibres, sense importar que quedi una 

il·luminació asimètrica. Tot i això, és millor que s’aprofiti la llum natural en les zones que 

siguin només per llegir.[16] 

 

PREESCOLAR  

Segurament les aules més importants i complexes en un centre escolar siguin les 

d’educació infantil ja que els nens i nenes es troben en una situació de més 

desenvolupament del sistema visual i estan començant a consolidar la relació entre 

espai visual i espai físic, on relacionen i localitzen els objectes entre sí i respecte ells 

mateixos. Per tant és molt important que hi hagi una llum homogènia per tota l’aula 

sense ombres perquè la visió 3D sigui la adequada i eviti que els nens es puguin colpejar 

i caure amb alguna taula o cadira. També cal destacar que les làmpades han de tenir un 

bon rendiment del color perquè amb una llum màxima sigui fàcil detectar els colors per 

el moment que hagin d’estudiar o aprendre alguna cosa facilitant-se amb colors.[17] 

  

SALA ORDINADORS 

A dia d’avui, la tecnologia està molt present arreu del món, i per tant en els centres 

escolars també té un paper important. La majoria de col·legis disposen d’una aula 

d’informàtica on els alumnes treballen i es familiaritzen amb el món tecnològic, per tant, 

és important que aquesta aula estigui ben condicionada. Primer de tot és recomanable 
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que les taules siguin àmplies no només per l’ordinador, teclat i ratolí, sinó també per a 

que hi hagi espai per posar estris per escriure en cas que es vulgui prendre apunts o 

demès; les cadires han de ser regulables d’alçada perquè cada usuari la pugui posar a 

l’alçada que millor li vagi per mantenir una postura còmode; per tal d’evitar reflexos en 

les pantalles dels ordinadors és molt important que les taules estiguin perpendiculars a 

la paret amb finestra i que les lluminàries estiguin paral·leles a les finestres. El més 

recomanable per utilitzar com il·luminació és una llum directa-indirecta, ja que així 

afavorim que no hi hagin reflexos aprofitant la llum que es reflecteix en el sostre, i sinó 

també seria adequat utilitzar llums individuals per a cada ordinador perquè evitaríem 

que apareguessin ombres que dificultessin la visualització del teclat o dels elements 

d’escriptura. Finalment és important que en el cas que l’aula tingués una pissarra, que 

aquesta tingui una llum local que es pugui controlar per separat de la il·luminació 

general per tal d’afavorir la seva visualització. [18] 

 

GIMNÀS 

Molts centres escolars disposen d’un gimnàs en el qual es realitzen activitats esportives 

o la pròpia assignatura d’educació física els dies que plou o és necessari utilitzar el 

material o instal·lacions d'allà mateix. Aquest espai no necessita una il·luminació 

generalment precisa ja que les activitats que es realitzen no en requereixen de tanta, 

però el que sí que és important és el tipus de lluminàries que s’utilitzen. El que és més 

recomanable és utilitzar làmpades de descàrrega o fluorescents que són més segurs, 

però sobretot és important utilitzar lluminàries amb reixes protectores o encastades per 

evitar que en el cas que se li doni un cop amb qualsevol objecte esportiu es trenquin o 

caiguin al terra on podria ser molt més perillós.[19] 

 

PASSADISSOS  

Un dels elements menys exigents dels centres escolars són els passadissos ja que en 

aquella zona no es realitza cap treball específic, ja que són una zona de pas, però tot i 

això hi ha d’haver unes condicions adequades. Primer de tot es recomana que s’utilitzin 
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tubs fluorescents com a il·luminació i que sobretot il·luminin correctament les zones que 

tinguin taulons amb cartells que continguin informació important o parets on els nens i 

nenes pengin els seus dibuixos o el que hagin fet a classe. També és molt important en 

el moment que hi hagin escales que s’evitin ombres que puguin dificultar la visió dels 

escalons, tant per  pujar com per baixar. [20] 
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4. CONSELLS PER LA IL·LUMINACIÓ AMB FINESTRES[21] 

Per tal d’analitzar si un aula està ben il·luminada o no és important seguir una sèrie de 

passos. Primer de tot es farà el càlcul del Factor de Viabilitat, que ens donarà una pauta 

a partir de l’anàlisi de la finestra. 

1- Primer de tot calculem el WWR, un valor que surt de la comparació de les àrees 

de la finestra i de la paret. 

à𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑠

à𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
= 𝑊𝑊𝑅 (𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 − 𝑡𝑜 − 𝑤𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) 

 

En cas de no poder calcular-ho amb precisió s’utilitza un valor estàndard de 0’35, però 

en cas de finestres més grans s’utilitza un valor de 0’50. 

 

Les aules de l’Splai estan formades per dos grans finestrals  en cadascuna d’elles, tot i 

que els de les aules de preescolar són més grans ja que arriben fins el terra. L’àrea dels 

finestrals sense marcs de totes les aules excepte les de preescolar és: 

 

1,935 m · 3,32 m = 6,391 m2 

 

L’àrea de la paret exterior és:  

2,76 m · 4,82 m = 13,3 m2 

 

Per tant el WWR (window – to – wall ratio) de cada finestral de les aules excepte les de 

la planta baixa és: 

𝑾𝑾𝑹 =  
6,391

13,3
= 𝟎, 𝟒𝟖 

 

En el cas de les aules de preescolar l’àrea d’un finestral sense marcs és: 

2,66 m · 3,01 m = 8,0066 m2 

 

I l’àrea de la seva paret exterior és: 

2,76 · 4,40 m = 12,144 m2 
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I finalment el WWR dels finestrals de les aules de la planta baixa és: 

𝑾𝑾𝑹 =  
8,0066

12,144
= 𝟎, 𝟔𝟓𝟗 

 

2- Anotar el valor de transmitància depenent del tipus de finestra (Vt) 

 

Tipus genèrics de vidres (1/4” panels)   Típic Vt Tipus genèrics de vidres (1/4” panels)   Típic Vt 

Un únic panell transparent                         0.89 
Un únic panell tintat – verd/verd-blavós 0.70 
Un únic panell tintat – blau                        0.57 
Un únic panell tintat – bronze                   0.53 
Un únic panell tintat – gris                         0.42 
Un únic panell tintat – extra negre           0.14 
Un únic panell reflector baix                      0.35 
Un únic panell reflector mig                       0.25 
Un únic panell reflector alt                         0.12 
Doble panell transparent *                         0.80 
Doble panell tintat – verd/verd-blavós    0.65 
Doble panell tintat – blau                           0.51 

Doble panell tintat – bronze                       0.47 
Doble panell tintat – gris                             0.39 
Doble panell reflector baix                         0.30 
Doble panell reflector mig                          0.20 
Doble panell reflector alt                            0.10 
Doble panell baixa-E transparent              0.70 
Doble panell baixa-E tintat-verd/verd-blavós0.63 
Doble panell baixa-E tintat – blau             0.49 
Doble panell baixa E tintat – bronze         0.45 
Doble panell baixa-E tintat – gris               0.37 
Productes de capes suspesos baixa–E     0.27-0.60 

* Els valors numèrics dels dobles panells corresponen a les làmines 

Taula 2. Taula de valors de transmitància depenent del tipus de vidre. Font: O’Connor, J., Lee, 

E., Rubinstein, F., & Selkowitz, S. (1997). Tips for daylighting with windows. [Berkeley, Calif.]: 

The Program. 

 

En el cas del treball s’ha realitzat la mesura d’una manera més exacta mesurant 

amb el fotòmetre la quantitat de cd/m2 que arriba a l’aula amb la finestra 

tancada  i amb la finestra oberta en diferents finestrals del centre i realitzar el 

seu quocient, que fent el valor promig de totes les aules ens dona un valor d’una 

transmitància de les finestres de: 

Vt = 0,75 

 

3- Factor d’obstrucció OF 

Per calcular aquest valor el que s’ha de fer es col·locar-se a 3’3 metres de la 

finestra el més centrat possible. Un cop allà, es mira a través de la finestra i es fa 

una aproximació del factor que els elements externs tapen en la visió, és a dir, si 

tapen la meitat de les vistes s’utilitza un valor de 0’50. Per tant, el factor 
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d’obstrucció és el valor aproximat de la quantitat d’àrea lliure que queda pel pas 

de la llum per la finestra. 

 

Per tal de calcular el factor d’obstrucció (OF), el procediment que s’ha seguit a l’hora de 

realitzar aquest treball ha sigut més exacte que el que posa que s’ha de fer. Per tal 

d’aconseguir-ho s’han realitzat una sèrie de fotografies de la totalitat dels dos finestrals 

de les aules (tant el finestral esquerre com el dret, des del punt de vista de dins de l’aula), 

i tractar-les mitjançant el programa Matlab.  

Primer de tot es selecciona la fotografia des de dins del programa, per exemple ‘info1’ i 

s’introdueix en una variable aquesta fotografia d’un finestral: 

>>A=imread(‘info1’); 

 

 

Figura 4. Fotografia finestral esquerre de l’aula d’informàtica des de dins. 

A continuació es selecciona la totalitat del finestral de la fotografia com a una Regió 

d’Interès (ROI: Region Of Interest). 

>>F00=roipoly(A); 

Aquest últim punt ens proporciona una regió de la totalitat de la finestra: 
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Figura 5. Imatge del Matlab de l’àrea del finestral seleccionada. 

Després es van seleccionant diferents àrees lliures d’obstrucció: 

>>F01=roipoly(A) 

>>F02=roipoly(A) 

Es realitzen tants “roipoly” com siguin necessaris. 

A continuació es sumen totes les imatges d’àrees lliures d’obstrucció: 

>>F99=F01+F02+F03... 

Aquesta suma de totes les imatges proporcionen la següent: 

 

Figura 6. Imatge del Matlab de les àrees lliures d’obstrucció del finestral seleccionades. 

Es comprova que es correspongui a la imatge real, on en aquest cas, els únics elements 

obstructius són els marcs de cada finestra. 

Després es calculen el nombre de píxels de l’àrea total de la finestra: 

>>sum(sum(F00)) 
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I després el nombre de píxels de les parts no obstruïdes: 

>>sum(sum(F99)) 

Finalment el Factor d’Obstrucció es calcula fent el quocient entre aquests dos últims 

valors: 

OF=sum(sum(F99))/sum(sum(F00)) 

El resultat és el Factor d’Obstrucció. 

Els finestrals de l’aula d’informàtica (tant l’esquerre com el dret), el finestral esquerre 

de l’aula de cinquè i el dret del quart, tenen els mateixos elements d’obstrucció, que són 

els marcs de les finestres que contenen, per tant s’utilitza el mateix càlcul per cadascun 

d’ells amb l’exemple mostrat anteriorment. 

El finestral dret de l’aula de quart conté més elements d’obstrucció com és l’armari a la 

zona inferior dreta. 

 

Figures 7 i 8. Fotografia del finestral dret de l’aula de quart i imatge del Matlab amb les àrees lliures 

d’obstrucció seleccionades. 

 

En canvi l’esquerre de l’aula de quart té un arbre just davant que s’ha de tenir en compte 

(sobretot en moments de l’any on l’arbre contingui més fulles). 
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Figures 9 i 10. Fotografia del finestral esquerre de l’aula de quart i imatge del Matlab amb les àrees 

lliures d’obstrucció seleccionades. 

 

A l’aula de primer, tant el finestral esquerre com el dret tenen diferents elements 

d’obstrucció. L’esquerre es troba amb un arbre (important quant en tingui fulles) i un 

moble a la part esquerre. 

 

Figures 11 i 12. Fotografia del finestral esquerre de l’aula de primer i imatge del Matlab amb les àrees 

lliures d’obstrucció seleccionades. 

 

En canvi al dret hi deixa d’haver l’arbre però es troba un altre moble al costat dret. 
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Figures 13 i 14. Fotografia del finestral dret de l’aula de primer i imatge del Matlab amb les àrees lliures 

d’obstrucció seleccionades. 

L’aula de P3 es troba a la planta baixa de l’edifici i tots dos finestrals, a mès de trobar-se 

amb arbres davant, també es troben amb elements d’oci dels nens i nenes que actuen 

com elements obstructius. 

 

Figures 15 i 16. Fotografia del finestral esquerre de l’aula de P3 i imatge del Matlab amb les àrees lliures 

d’obstrucció seleccionades. 

 

Figures 17 i 18. Fotografia del finestral dret de l’aula de P3 i imatge del Matlab amb les àrees lliures 

d’obstrucció seleccionades. 
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Un cop es realitza tot el procediment per a cadascun dels finestrals i es calcula el factor 

d’obstrucció queden aquests valors: 

PLANTA AULA FINESTRA 

PÍXELS DE 
L’ÀREA 

TOTAL DEL 
FINESTRAL 

PÍXELS DE 
LES PARTS 

NO 
OBSTRUÏDES 

FACTOR 
D’OBSTRUCCIÓ 

(OF) 

4a INFORMÀTICA ESQUERRA 5915490 4647538 0’7857 

4a INFORMÀTICA DRETA 5915490 4647538 0’7857 

4a CINQUÈ ESQUERRA 5915490 4647538 0’7857 

4a CINQUÈ DRETA 5082762 3471244 0’6829 

3a QUART ESQUERRA 6989262 4218216 0’6035 

3a QUART DRETA 5915490 4647538 0’7857 

2a PRIMER ESQUERRA 6416276 3874344 0’6038 

2a PRIMER DRETA 6147834 4161000 0’6768 

PB P3 ESQUERRA 8096628 5239696 0’6471 

PB P3 DRETA 10458096 6161060 0’5891 

Taula 3.Taula de valors dels diferents finestrals de les aules del col·legi Splai per arribar al Factor 

d’Obstrucció (OF). 

 

4- Finalment es calcula el factor de viabilitat (FF)                            

 

WWR x Vt x OF = FF (factor de viabilitat) 

 

Aquest valor del factor de  viabilitat ha de ser ≥ 0’25 per a considerar que entra una 

quantitat de llum suficient per realitzar qualsevol tasca a l’interior de l’habitació. 
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PLANTA AULA FINESTRA WWR VT OF FF 

4a INFORMÀTICA ESQUERRA 0’48 0’75 0’7857 0’283 

4a INFORMÀTICA DRETA 0’48 0’75 0’7857 0’283 

4a CINQUÈ ESQUERRA 0’48 0’75 0’7857 0’283 

4a CINQUÈ DRETA 0’48 0’75 0’6829 0’246 

3a QUART ESQUERRA 0’48 0’75 0’6035 0’217 

3a QUART DRETA 0’48 0’75 0’7857 0’283 

2a PRIMER ESQUERRA 0’48 0’75 0’6038 0,217 

2a PRIMER DRETA 0’48 0’75 0’6768 0’244 

PB P3 ESQUERRA 0’659 0’75 0’6471 0’32 

PB P3 DRETA 0’659 0’75 0’5891 0’29 

Taula 4.Taula de valors dels diferents finestrals de les aules del col·legi Splai per arribar al Factor de 

Viabilitat (FF). 

Analitzant el factor de viabilitat es veu com la gran majoria de les aules tenen un valor ≥ 

0’25 significant que reuneixen les condicions necessàries per aportar una quantitat de 

llum suficient per tal que es realitzi una tasca concreta dins de les aules.  

Però tot i així hi ha un parell de finestrals que no arriben a un valor suficient per 

considerar que és adequat com són el finestral esquerre de quart (FF = 0’217) i l’esquerre 

de primer (FF = 0’217) degut a que tenen un factor d’obstrucció (OF) menor provocat 

pels arbres que es troben just davant d’ells mateixos, que es podria solucionar podant 

els arbres o talant-los. 

Sí és cert que per exemple el finestral dret de l’aula de P3 té un Factor d’Obstrucció 

menor que les altres aules, però ho compensa amb el valor alt de WWR, ja que el seu 

finestral té unes mides majors que el d’altres plantes. 
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5. PRESA DE MESURES 

Per tal de poder analitzar la il·luminància i els paràmetres de UNI i VAR de qualsevol 

espai o aula es necessita realitzar una sèrie de mesures de punts en aquest mateix espai. 

Això significa que s’han de realitzar uns càlculs previs per tal de poder aconseguir una 

quadrícula que marqui els punts en els quals s’haurà de mesurar la quantitat 

d’il·luminància mitjançant un fotòmetre. 

Per tal d’aconseguir el número mínim de mesures necessàries per considerar que s’està 

realitzant un bon anàlisis s’utilitza la següent fórmula: 

nmín = ( k + 3 )2  

On k és l’índex del local, que s’aconsegueix mitjançant la fórmula:  

k =  
l · a

h · ( l + a)
 

on l és la longitud de l’aula, a és l’amplada de la mateixa i h és l’altura del pla 

d’il·luminació, que vol dir la distancia entre la superfície de treball i el pla que conté les 

fonts de llum. 

Un cop es tenen aquestes mesures i es realitzen els càlculs pertinents, es comença a 

calcular com seria la quadrícula per la presa de mesures seguint els següents passos. 

1- Es determina un rectangle de l’aula, intentant treure espais de paret – columna 

o espais que no siguin interessants d’estudi perquè allà no es realitza cap 

activitat. Això ens donarà la longitud i l’amplada del rectangle ( l , a ). 

2- Calcular l’àrea del rectangle. 

S = l · a 

3- Determinar l’àrea de cada un dels quadrats de la quadrícula teòricament 

(“quadrat teòric”). 

Sct = 
l·a

nmin
 

4- Calcular el costat del quadrat. 

bct = √
l·a

nmin
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5- Saber quants quadrats caben en l’amplada (nat ) i en la llargada ( nlt ) del 

rectangle. 

nat = 
𝑎

𝑏𝑐𝑡
                                           nlt = 

𝑙

𝑏𝑐𝑡
 

6- S’escull una de les dades anteriors (per exemple nat ) i s’arrodoneix al número 

sencer superior. 

na1 = int (nat) + 1 

7- Es calcula el costat del quadrat amb el que encaixarien perfectament na1 

quadrats en la dimensió de l’ample del local. 

b1 = 
a

na1
 

8- Calcular el número sencer de quadrats d’aquesta mateixa mida que cabrien en 

la dimensió de la longitud del local. 

nl1 = int (
𝑙

𝑏1
) 

9- Repetir els punts 6 , 7 i 8 però en comptes de fer-ho amb nat fer-ho amb nlt. 

nl2 = int (nlt) + 1 

b2 = 
𝑙

𝑛𝑙1
 

na2 = int (
𝑎

𝑏2
) 

10- El següent punt consisteix en esbrinar quina de les dues opcions es descarta ja 

que no donen el número de quadrats, i per tant, mesures, necessàries per 

realitzar l’estudi. 

Si na1 · nl1 < nmin es descarta. 

Si na2 · nl2 < nmin es descarta. 

11- En cas que les dues opcions siguin vàlides aleshores es tria la que comporti menys 

número de mesures. 

12- Finalment es dibuixa una quadrícula deixant el mateix marge sobrant a un costat 

i a un altre per tal que estigui ben centrat. Al centre de cada quadre és on es 

col·locarà el fotòmetre a l’alçada del pla de treball per prendre la mida 

d’il·luminància. 
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Per tal d’analitzar la il·luminància a les pissarres de les diferents aules el procediment és 

més senzill. Consisteix en col·locar el fotòmetre en 9 punts diferents de la pissarra (o del 

conjunt de pissarra convencional i digital) depenent del tipus que n’hi hagi a cada aula. 

Aquests punts seran a un costat, al mig i a l’altre costat a 3 alçades diferents: a més a 

dalt de la pissarra, al mig i a baix de la mateixa. 

MESURES DE LES AULES 

 h (m) l (m) a (m) 

Informàtica 1,98 9,55 6,08 

Cinquè 1,98 9,58 6,04 

Quart 2,85 9,58 6,04 

Biblioteca 2 9,58 6,25 

Primer 2,15 9,58 5,87 

Música 1,98 9,56 5,77 

P5 2,19 9,56 5,17 

P3  2,15 9,56 6,02 
Taula 5. Taula dels valors de l’altura del pla d’il·luminació (h), de la longitud (l) i de l’amplada (a) de les 

diferents aules del col·legi Splai en metres. 

Com es pot observar a la taula anterior es veu que les dades varien depenent de l’aula 

on ens trobem. L’alçada del pla d’il·luminació ve determinada per l’alçada de les taules 

fins els florescents i per tant variarà depenent quant sigui la mida de la taula, ja que com 

més petita sigui l’alçada dels nens, major serà el valor de h. Respecte el valor de la 

longitud es pot comprovar com totes les aules mesuren pràcticament el mateix, les 

diferències són de centímetres que poden ser degudes al moment de la mesura. 

Finalment veiem com el valor de l’amplada sí que varia més ja que depenent l’aula 

poden haver-hi armaris o espais als costats que disminueixin aquest valor. 

Un cop es tenen totes les mides es realitza el procediment del càlcul de la quadrícula 

explicat prèviament per tal d’obtenir tots els valors corresponents de cadascuna de les 

aules. 

Primer de tot s’aconsegueix l’índex del local (k) i el número mínim de mesures a 

cadascuna de les aules. 
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Taula 6. Valors de l’index del local (k) i del número mínim de mesures que s’han de tomar en les  

diferents aules del col·legi Splai. 

 

A continuació es calcula l’àrea del rectangle que donarà pas a la quadrícula, la mida dels 

costats del quadrat i quants en cabrien en l’amplada i llargada de l’aula arrodonint el 

valor que doni com a resultat. 

Taula 7. Taula dels valors de la superfície total (S), de la superfície del quadrat teòric (Sct), de la mida del 

costat d’un quadrat (bct), número de quadrats a lo ample(nat) amb el seu arrodoniment (na1), número de 

quadrats en la llargària (nlt) amb el seu arrodoniment (nl2)  de les diferents aules del col·legi Splai. 

 

Després es calcula amb les dues opcions els costats dels quadrats i quants en cabrien 

en l’altre magnitud. 

 

 

 k Nmín 

Informàtica 1,8762 23,78 

Cinquè 1,8709 23,73 

Quart 1,2998 18,49 

Biblioteca 1,8911 23,92 

Primer 1,6929 22,023 

Música 1,8172 23,20 

P5 1,5321 20,54 

P3 1,7181 22,26 

 S (m2) Sct (m2) bct (m) nat na1 nlt nl2 

Informàtica 58,06 2,44 1,56 3,89 4,00 6,11 7,00 

Cinquè 57,86 2,44 1,56 3,87 4,00 6,13 7,00 

Quart 57,86 3,13 1,77 3,41 4,00 5,42 6,00 

Biblioteca 59,88 2,50 1,58 3,95 4,00 6,06 7,00 

Primer 56,23 2,55 1,60 3,67 4,00 6,00 6,00 

Música 55,16 2,38 1,54 3,74 4,00 6,20 7,00 

P5 49,43 2,41 1,55 3,33 4,00 6,16 7,00 

P3 57,55 2,59 1,61 3,74 4,00 5,95 6,00 
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 b1 (m) nl1 nl1 definitiu b2 (m) na2 na2 definitiu 

Informàtica 1,52 6,28 6,00 1,36 4,46 4,00 

Cinquè 1,51 6,34 6,00 1,37 4,41 4,00 

Quart 1,51 6,34 6,00 1,60 3,78 3,00 

Biblioteca 1,56 6,13 6,00 1,37 4,57 4,00 

Primer 1,47 6,53 6,00 1,60 3,68 3,00 

Música 1,44 6,63 6,00 1,37 4,22 4,00 

P5 1,29 7,40 7,00 1,37 3,79 3,00 

P3 1,51 6,35 6,00 1,59 3,78 3,00 
Taula 8. Taula dels valors de la mida final dels costats dels quadrats en ambdós situacions (b1 i b2), del 

número de quadrats en lo llarg (nl1) i en lo ample (na2) en ambdós situacions i del seu arrodoniment final 

(nl1 definitiu i na2 definitiu)  de les diferents aules del col·legi Splai. 

 

Finalment es calcula quantes mesures donarien en cada cas i es tria l’opció més 

adequada per tal d’analitzar correctament la il·luminància de cada aula. 

 na1 · nl1  na2 · nl2  final 

Informàtica 24 28 4x6 

Cinquè 24 28 4x6 

Quart 24 18 4x6 

Biblioteca 24 28 4x6 

Primer 24 18 4x6 

Música 24 28 4x6 

P5 28 21 7x3 

P3 24 18 4x6 

*marcat en verd l’opció triada finalment del número de mesures que es realitzaran. 

Taula 9. Valors dels càlculs del número de mesures a realitzar i de la quadrícula final de les diferents 
aules del col·legi Splai. 

 

Abans de dibuixar la quadrícula i començar a mesurar amb el fotòmetre s’ha de saber 

quina distància a les parets s’ha de deixar per tal que el rectangle quedi centrat. 
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Taula 10. Valors de l’espai per deixar en total i als costats en metres de les diferents aules del col·legi 
Splai a l’hora de fer l’estudi. 

 

Finalment es realitza l’esquema de la quadrícula amb totes les dades necessàries per 

cada aula, afegint la mida dels costats i l’espai que es deixa a les bandes. A continuació 

es mostraran 5 esquemes de diferents aules representatives de l’escola: Informàtica i 

cinquè (quarta planta), l’aula de quart (tercera  planta), l’aula de primer (segona planta) 

i l’aula de P3 (planta baixa). 

INFORMÀTICA 

 

 

 

 

 

Distància total que s’ha de 
deixar (m) 

Distància que es deixarà a cada 
costat (m) 

Informàtica 0,43 0,215 

Cinquè 0,52 0,26 

Quart 0,52 0,26 

Biblioteca 0,205 0,1025 

Primer 0,775 0,3875 

Música 0,905 0,4525 

P5 0,5125 0,25625 

P3 0,53 0,265 

 

    

    

    

    

    

    

 

9.55m 

0,21m 

0,21m 

1,52m 

1,52m 

6,08m 
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CINQUÈ 

 

 

QUART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

 

9.58m 

0,26m 

0,26m 

1,51m 

1,51m 

6,04m 

9.58m 

0,26m 

0,26m 

1,51m 

1,51m 

6,04m 
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PRIMER 

 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

 

9.58m 

0,3875

m 

0,3875m

m 

1,47m 

1,47m 

5,87m 

9.56m 

0,265m 

0,265m

m 
1,51m 

1,51m 

6,02m 
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Un cop es tenen tots els esquemes, es realitza l’estudi a les diferents aules escollides. 

L’estudi consisteix en l’anàlisi fotomètric de cadascuna de les aules en 3 moments 

diferents del dia només amb la llum natural que arribi de les finestres. Després es 

realitzaran les mesures amb la llum artificial encesa. 

El procediment consisteix en col·locar el fotòmetre en mig de cada requadre de la 

quadrícula dibuixada prèviament i apuntar la quantitat d’il·luminància que arriba en 

aquell espai a l’alçada del pla de treball (en aquest cas les taules dels alumnes) evitant 

tot tipus d’ombra que pugui ocasionar la persona que prengui la mesura. El mateix 

procediment es seguirà també en les pissarres seguint les indicacions prèviament 

explicades. 

 

6. VALORS D’IL·LUMINÀNCIA (LUX) EN LES DIFERENTS AULES EN 

DIFERENTS MOMENTS DEL DIA 

Les taules de dades següents representen l’aula en la mateixa orientació dels esquemes 

anteriors, en els quals la pissarra es troba just a sota, per tant, els alumnes estan 

orientats de tal manera que la finestra se la troben a l’esquerra i les portes a la dreta 

(excepte en l’aula de P3 on la pissarra es troba a dalt de l’esquema i per tant en aquest 

cas les finestres estan a la seva dreta). 

INFORMÀTICA  

- 9:45 h  

PORTA 
270 428 660 1525 

FINESTRA 

 
240 355 750 2000 

FINESTRA 

 
240 300 476 820 

FINESTRA 

 
220 410 610 1140 

FINESTRA 

 
212 342 684 1880 

FINESTRA 

PORTA 
265 400 550 1050 

FINESTRA 

 

 

PISSARRA 
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- 9:45 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 
876 1342 1538 2053 

FINESTRA 

 
982 1248 1682 2659 

FINESTRA 

 
1123 1396 1326 1562 

FINESTRA 

 
1185 1209 1547 1792 

FINESTRA 

 
923 1034 1326 2421 

FINESTRA 

PORTA 
932 1003 1286 1562 

FINESTRA 

 

- 12:00 h 

PORTA 363 511 900 2000 
FINESTRA 

 
352 523 1045 3000 

FINESTRA 

 
340 539 933 1565 

FINESTRA 

 
332 539 852 1724 

FINESTRA 

 
368 625 1272 2840 

FINESTRA 

PORTA 342 504 1130 2300 
FINESTRA 

 

- 12:00 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 
954 1432 1894 2500 

FINESTRA 

 
1004 1439 1922 3823 

FINESTRA 

 
1234 1563 1834 2284 

FINESTRA 

 
1264 1379 1783 2341 

FINESTRA 

 
1034 1398 1991 3468 

FINESTRA 

PORTA 
1003 1188 1844 2805 

FINESTRA 
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- 15:37 h 

PORTA 
255 320 689 1520 

FINESTRA 

 
250 345 732 2250 

FINESTRA 

 
219 315 620 1220 

FINESTRA 

 
239 394 615 1213 

FINESTRA 

 
233 400 770 2260 

FINESTRA 

PORTA 
200 325 604 1820 

FINESTRA 

 

- 15:37 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 
864 1254 1561 2001 

FINESTRA 

 
945 1266 1677 3000 

FINESTRA 

 
1178 1342 1555 1923 

FINESTRA 

 
1198 1176 1512 1823 

FINESTRA 

 
976 1104 1432 2872 

FINESTRA 

PORTA 
901 982 1321 2320 

FINESTRA 

 

CINQUÈ  

- 10:05 h 

PORTA 
290 440 805 1530 

FINESTRA 

 
250 391 757 2550 

FINESTRA 

 
176 450 680 1150 

FINESTRA 

 
225 395 560 920 

FINESTRA 

 
245 414 697 1255 

FINESTRA 

PORTA 
200 321 602 140 

FINESTRA 
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- 10:05 h amb la llum artificial encesa 

PORTA 
823 1321 1782 2010 

FINESTRA 

 
953 1299 1669 3091 

FINESTRA 

 
1093 1451 1542 1875 

FINESTRA 

 
1198 1192 1423 1544 

FINESTRA 

 
983 1109 1344 1892 

FINESTRA 

PORTA 
902 982 1301 672 

FINESTRA 

 

- 12:10 h  

PORTA 451 648 1156 2550 FINESTRA 

 399 640 1265 3080 FINESTRA 

 449 668 1029 1433 FINESTRA 

 328 614 1121 1290 FINESTRA 

 510 688 1233 2240 FINESTRA 

PORTA 433 697 1117 267 FINESTRA 

 

- 12:10 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 1009 1569 2001 3019 FINESTRA 

 1193 1563 2105 3675 FINESTRA 

 1321 1669 1934 2210 FINESTRA 

 1234 1451 2045 1892 FINESTRA 

 1209 1398 1934 2882 FINESTRA 

PORTA 1102 1277 1888 724 FINESTRA 
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- 15:45 h  

PORTA 210 340 610 1610 FINESTRA 

 217 371 719 2180 FINESTRA 

 231 360 470 1059 FINESTRA 

 200 390 573 790 FINESTRA 

 253 410 700 1494 FINESTRA 

PORTA 173 400 685 142 FINESTRA 

 

- 15:45 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 823 1232 1543 2100 FINESTRA 

 925 1287 1674 2913 FINESTRA 

 1204 1354 1341 1723 FINESTRA 

 1102 1197 1444 1321 FINESTRA 

 934 1102 1400 2013 FINESTRA 

PORTA 812 1000 1324 645 FINESTRA 

 

QUART  

- 10:21 h  

PORTA 220 330 580 1250 FINESTRA 

 214 356 708 1830 FINESTRA 

 210 370 590 930 FINESTRA 

 245 335 628 1215 FINESTRA 

 230 328 796 1840 FINESTRA 

PORTA 200 300 601 1429 FINESTRA 
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- 10:21 h amb la llum artificial encesa 

PORTA 750 1220 1440 1800 FINESTRA 

 950 1231 1655 2430 FINESTRA 

 1160 1304 1464 1620 FINESTRA 

 1110 1181 1510 1805 FINESTRA 

 985 1031 1500 2450 FINESTRA 

PORTA 909 910 1217 1900 FINESTRA 

 

- 12:30 h  

PORTA 310 420 800 1610 FINESTRA 

 330 475 976 2670 FINESTRA 

 315 480 826 1182 FINESTRA 

 344 575 914 1519 FINESTRA 

 302 492 1030 2420 FINESTRA 

PORTA 202 400 761 1621 FINESTRA 

 

- 12:30 h amb la llum artificial encesa 

PORTA 970 1481 1750 2100 FINESTRA 

 1092 1324 1845 3167 FINESTRA 

 1140 1432 1723 1865 FINESTRA 

 1202 1305 1882 2109 FINESTRA 

 1070 1300 1739 3002 FINESTRA 

PORTA 936 1051 1451 2106 FINESTRA 
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- 16:00 h 

PORTA 180 238 490 900 FINESTRA 

 155 284 613 1620 FINESTRA 

 160 287 540 891 FINESTRA 

 174 310 513 901 FINESTRA 

 159 280 526 1575 FINESTRA 

PORTA 105 218 560 1325 FINESTRA 

 

- 16:00 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 736 1120 1350 1627 FINESTRA 

 930 1123 1543 2430 FINESTRA 

 1003 1286 1432 1567 FINESTRA 

 1054 1123 1457 1562 FINESTRA 

 975 1008 1287 2108 FINESTRA 

PORTA 870 845 1298 1876 FINESTRA 

 

PRIMER 

- 10:35 h 

PORTA 230 310 520 555 FINESTRA 

 215 314 600 1330 FINESTRA 

 145 235 480 905 FINESTRA 

 200 355 560 1000 FINESTRA 

 180 380 591 1224 FINESTRA 

PORTA 158 270 470 120 FINESTRA 
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- 10:45 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 990 1207 1400 1009 FINESTRA 

 933 1232 1576 2380 FINESTRA 

 1050 1253 1342 1654 FINESTRA 

 1109 1289 1459 1600 FINESTRA 

 886 1003 1224 1873 FINESTRA 

PORTA 860 881 1225 609 FINESTRA 

 

- 12:35 h  

PORTA 303 502 903 1236 FINESTRA 

 325 481 907 1747 FINESTRA 

 291 587 790 1101 FINESTRA 

 314 554 887 1770 FINESTRA 

 341 611 807 1724 FINESTRA 

PORTA 227 431 623 114 FINESTRA 

 

-12:35 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 1030 1402 1897 1700 FINESTRA 

 1005 1329 1885 2780 FINESTRA 

 1200 1566 1608 1800 FINESTRA 

 1243 1397 1777 1339 FINESTRA 

 1048 1344 1561 1306 FINESTRA 

PORTA 930 1004 1263 674 FINESTRA 
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- 16:15 h  

PORTA 150 245 462 475 FINESTRA 

 160 237 561 1200 FINESTRA 

 158 265 470 800 FINESTRA 

 146 260 498 886 FINESTRA 

 147 309 570 1129 FINESTRA 

PORTA 146 212 396 69 FINESTRA 

 

- 16:15 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 928 1121 1312 958 FINESTRA 

 892 1102 1476 2000 FINESTRA 

 1064 1268 1341 1508 FINESTRA 

 1032 1009 1339 1489 FINESTRA 

 861 1008 1209 1792 FINESTRA 

PORTA 810 887 1041 573 FINESTRA 

P3 

Els espais marcats amb vermell són zones on la mesura no s’ha pogut realitzar degut a 

un cúmul de mobles que impossibilitaven la presa de dades. 

-11:00 h  

PORTA 127 200 385 900 FINESTRA 

 86 175 372 1070 FINESTRA 

 92 134 320 530 FINESTRA 

 84   470 FINESTRA 

 60   1040 FINESTRA 

PORTA 57  430 908 FINESTRA 
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-11:21 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 440 626 800 1329 FINESTRA 

 675 822 873 1672 FINESTRA 

 781 1055 1270 1414 FINESTRA 

 796   1367 FINESTRA 

 634   1699 FINESTRA 

PORTA 570  888 1540 FINESTRA 

 

- 12:50 h  

PORTA 113 225 450 1009 FINESTRA 

 84 242 180 1108 FINESTRA 

 100 160 340 560 FINESTRA 

 92   625 FINESTRA 

 63   896 FINESTRA 

PORTA 54  351 771 FINESTRA 

 

- 12:50 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 610 786 1053 1473 FINESTRA 

 714 923 978 1702 FINESTRA 

 807 974 1220 1376 FINESTRA 

 778   1526 FINESTRA 

 739   1458 FINESTRA 

PORTA 824  904 1622 FINESTRA 
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- 16:30 h  

PORTA 52 113 230 600 FINESTRA 

 47 114 253 673 FINESTRA 

 53 82 218 310 FINESTRA 

 45   300 FINESTRA 

 34   600 FINESTRA 

PORTA 31  213 540 FINESTRA 

 

-16.30 amb la llum artificial encesa. 

PORTA 594 705 847 1023 FINESTRA 

 689 877 923 1245 FINESTRA 

 784 988 1083 1100 FINESTRA 

 803   1249 FINESTRA 

 732   1124 FINESTRA 

PORTA 772  581 1000 FINESTRA 
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7. CÀLCUL DE LA UNIFORMITAT (UNI) I DE LA DIVERSITAT (DIV) DE LA 

IL·LUMINÀNCIA  

INFORMÀTICA 

- 9:45 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9:45 h amb la llum artificial encesa. 

0,79 0,69 0,71 0,78   1,53 1,92 2,13 1,73 

0,75 0,68 0,76 0,74   1,59 1,92 2,13 2,01 

0,82 0,76 0,75 0,75   1,42 1,71 2,20 2,01 

0,81 0,75 0,68 0,80   1,51 1,68 2,34 1,83 

0,88 0,80 0,68 0,78   1,31 1,68 2,41 1,88 

0,95 0,85 0,70 0,78   1,12 1,44 2,41 1,88 

 

UNI 
total 0,62     

DIV 
total 3,04  

 

- 12:00 h  

0,81 0,57 0,38 0,52 

0,78 0,56 0,42 0,57 

0,76 0,55 0,44 0,56 

0,73 0,52 0,45 0,56 

0,74 0,50 0,38 0,51 

0,74 0,48 0,35 0,60 

 

UNI 
total 0,32  

0,74 0,53 0,37 0,53 

0,79 0,58 0,37 0,46 

0,75 0,55 0,39 0,49 

0,74 0,55 0,41 0,51 

0,69 0,52 0,44 0,56 

0,70 0,52 0,42 0,53 

 

UNI 
total 0,32  

1,78 3,13 5,63 3,03 

1,78 3,13 6,67 4,20 

1,86 3,41 6,67 4,20 

1,93 3,23 6,27 3,95 

1,93 3,23 5,50 3,42 

1,89 3,23 5,50 3,42 

 

DIV 
total 9,43  

1,49 2,97 5,87 3,33 

1,59 3,07 5,87 3,33 

1,62 3,15 5,74 3,52 

1,88 3,83 5,27 3,33 

1,88 3,83 5,63 3,33 

1,83 3,72 5,63 2,51 

 DIV total 9,04  
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- 12:00 h amb la llum artificial encesa. 

0,79 0,66 0,66 0,75   1,51 2,01 2,67 2,02 

0,75 0,65 0,69 0,77   1,64 2,01 2,67 2,08 

0,76 0,67 0,68 0,76   1,56 1,91 2,77 2,14 

0,79 0,69 0,69 0,78   1,51 1,93 2,51 1,95 

0,83 0,70 0,59 0,75   1,39 1,99 2,92 1,95 

0,87 0,71 0,56 0,73   1,39 1,99 2,92 1,88 

 

UNI 
total 0,53     

DIV 
total 4,01  

 

- 15:37 h  

0,85 0,58 0,33 0,53 

0,77 0,53 0,35 0,53 

0,75 0,53 0,37 0,55 

0,73 0,52 0,36 0,55 

0,67 0,48 0,35 0,50 

0,69 0,47 0,32 0,44 

 

UNI 
total 0,27  

 

- 15:37 h amb la llum artificial encesa. 

0,80 0,69 0,70 0,76   1,47 1,94 2,39 1,92 

0,76 0,67 0,72 0,80   1,55 1,94 2,39 1,93 

0,80 0,72 0,69 0,79   1,42 1,77 2,55 1,98 

0,84 0,77 0,67 0,77   1,38 1,59 2,60 2,01 

0,85 0,76 0,61 0,70   1,33 1,68 2,92 2,17 

0,91 0,80 0,59 0,67   1,23 1,59 2,92 2,17 

 

UNI 
total 0,57     

DIV 
total 3,47  

 

 

1,38 2,93 7,03 3,27 

1,58 3,34 7,14 3,63 

1,80 3,34 7,14 3,66 

1,83 3,52 7,17 3,67 

2,00 3,85 6,95 3,74 

2,00 3,85 6,95 3,74 

 

DIV 
total 11,30  
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CINQUÈ 

- 10:05 h  

0,73 0,51 0,36 0,54 

0,53 0,37 0,40 0,55 

0,56 0,41 0,45 0,51 

0,55 0,41 0,55 0,64 

0,67 0,49 0,24 0,20 

0,68 0,48 0,24 0,21 

 

UNI 
total 0,22  

 

- 10:05 h amb la llum artificial encesa 

0,75 0,63 0,70 0,78   1,61 2,17 2,38 1,85 

0,71 0,62 0,73 0,77   1,76 2,17 2,38 2,00 

0,80 0,73 0,71 0,77   1,52 1,75 2,59 2,17 

0,84 0,78 0,75 0,84   1,48 1,57 1,71 1,41 

0,85 0,78 0,53 0,49   1,33 1,58 2,82 2,82 

0,91 0,82 0,55 0,52   1,23 1,49 2,82 2,82 

 

UNI 
total 0,48     

DIV 
total 4,60  

 

 

- 12:10 h 

0,75 0,53 0,41 0,57 

0,74 0,54 0,46 0,59 

0,64 0,45 0,50 0,67 

0,60 0,44 0,54 0,74 

0,60 0,44 0,26 0,22 

0,74 0,56 0,26 0,22 

 

UNI 
total 0,26  

 

1,76 3,22 6,52 3,37 

2,56 4,57 6,52 3,75 

2,56 4,30 6,52 4,55 

2,56 3,96 3,18 2,24 

2,07 3,49 8,96 8,96 

2,07 3,49 8,96 8,96 

 

DIV 
total 18,21  

1,62 3,17 4,81 2,66 

1,67 3,17 4,81 2,99 

2,04 3,86 5,02 2,99 

2,10 3,76 3,65 2,18 

2,13 3,76 8,39 8,39 

1,61 2,85 8,39 8,39 

 

DIV 
total 11,54  
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- 12:10 h amb la llum artificial encesa. 

0,76 0,64 0,67 0,74   1,56 2,09 2,35 1,84 

0,73 0,63 0,71 0,78   1,65 2,09 2,35 1,90 

0,85 0,74 0,70 0,82   1,40 1,76 2,53 1,94 

0,88 0,77 0,72 0,88   1,38 1,69 2,06 1,52 

0,86 0,73 0,42 0,38   1,32 1,86 3,98 3,98 

0,88 0,75 0,43 0,39   1,27 1,75 3,98 3,98 

 

 UNI 
total 0,41     

DIV 
total 5,08  

 

- 15:45 h 

0,74 0,51 0,35 0,48 

0,73 0,54 0,40 0,42 

0,68 0,51 0,47 0,49 

0,65 0,50 0,52 0,55 

0,57 0,41 0,23 0,19 

0,56 0,40 0,22 0,19 

 

UNI 
total 0,23  

 

- 15:45h amb la llum artificial encesa. 

0,77 0,66 0,69 0,75   1,56 2,03 2,36 1,89 

0,72 0,65 0,73 0,71   1,65 2,03 2,36 2,17 

0,79 0,72 0,76 0,76   1,46 1,81 2,43 2,21 

0,81 0,76 0,77 0,86   1,45 1,55 1,83 1,52 

0,79 0,71 0,51 0,48   1,47 1,78 3,12 3,12 

0,84 0,74 0,52 0,48   1,36 1,72 3,12 3,12 

 

UNI 
total 0,48     

DIV 
total 4,52  

 

 

1,77 3,42 6,41 3,57 

1,77 3,42 6,41 4,64 

1,95 3,60 6,06 4,64 

2,05 3,50 4,15 3,18 

2,37 4,05 10,52 10,52 

2,37 4,05 10,52 10,52 

 

DIV 
total 15,35  
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QUART 

- 10:21h 

0,76 0,53 0,39 0,53 

0,74 0,53 0,43 0,59 

0,73 0,52 0,43 0,60 

0,73 0,51 0,42 0,59 

0,73 0,49 0,36 0,55 

0,76 0,49 0,34 0,52 

 

UNI 
total 0,31  

 

- 10:21 amb la llum artificial. 

0,72 0,62 0,75 0,79 

0,68 0,60 0,78 0,83 

0,82 0,74 0,75 0,84 

0,87 0,79 0,67 0,85 

0,89 0,79 0,61 0,70 

0,95 0,83 0,61 0,69 

 

UNI 
total 0,54  

 

- 12:30h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,66 3,31 5,55 3,16 

1,76 3,37 5,55 3,16 

1,76 3,37 5,46 3,10 

1,76 3,79 5,61 3,12 

1,68 3,98 6,13 3,06 

1,64 3,98 6,13 3,06 

 

DIV 
total 9,20  

1,64 2,21 1,99 1,69 

1,74 2,21 1,99 1,69 

1,37 1,74 2,06 1,66 

1,32 1,53 2,38 1,67 

1,30 1,66 2,69 2,01 

1,13 1,65 2,69 2,01 

 

DIV 
total 3,27  

0,81 0,56 0,36 0,53 

0,80 0,57 0,40 0,60 

0,75 0,54 0,44 0,61 

0,72 0,51 0,46 0,63 

0,52 0,36 0,37 0,55 

0,58 0,38 0,36 0,52 

 

UNI 
total 0,23  

1,53 3,15 6,36 3,34 

1,55 3,15 6,36 3,34 

1,83 3,10 5,62 3,23 

1,90 3,41 5,04 2,93 

2,85 5,10 6,05 3,18 

2,44 5,10 6,05 3,18 

 

DIV 
total 13,22  
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- 12:30 h amb llum artificial 

0,80 0,69 0,68 0,79   1,53 1,90 2,39 1,81 

0,78 0,68 0,71 0,83   1,53 1,90 2,39 1,84 

0,87 0,76 0,71 0,82   1,31 1,72 2,43 1,84 

0,86 0,75 0,72 0,84   1,34 1,76 2,31 1,74 

0,82 0,71 0,59 0,71   1,39 2,01 2,86 2,07 

0,86 0,74 0,59 0,70   1,39 1,86 2,86 2,07 

 

UNI 
total 0,58     

DIV 
total 3,38  

 

- 16:00 h  

0,72 0,47 0,34 0,54 

0,71 0,47 0,37 0,58 

0,68 0,46 0,43 0,61 

0,70 0,49 0,43 0,62 

0,51 0,33 0,32 0,57 

0,55 0,34 0,29 0,53 

 

UNI 
total 0,19  

 

- 16:00 h amb llum artificial 

0,75 0,65 0,73 0,78   1,53 2,10 2,17 1,80 

0,71 0,63 0,75 0,81   1,75 2,10 2,17 1,80 

0,86 0,76 0,75 0,86   1,38 1,66 2,16 1,70 

0,91 0,83 0,71 0,82   1,32 1,49 2,09 1,64 

0,86 0,77 0,61 0,81   1,33 1,72 2,49 1,64 

0,91 0,81 0,60 0,78   1,19 1,54 2,49 1,64 

 UNI total 0,56     DIV total 3,30  
 

 

1,83 3,95 6,81 3,31 

1,85 3,95 6,81 3,31 

2,00 3,95 5,70 3,16 

1,95 3,40 5,63 3,07 

2,95 5,33 7,22 3,07 

2,67 5,33 7,22 2,99 

 

DIV 
total 15,43  
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PRIMER 

- 10:35 h  

0,80 0,59 0,51 0,69 

0,60 0,43 0,40 0,66 

0,59 0,42 0,37 0,59 

0,58 0,42 0,37 0,61 

0,61 0,45 0,22 0,18 

0,64 0,46 0,24 0,20 

 

UNI 
total 0,25  

 

- 10:45 h amb llum artificial 

0,86 0,76 0,69 0,63   1,32 1,69 2,36 2,36 

0,84 0,76 0,70 0,65   1,34 1,69 2,36 2,36 

0,82 0,75 0,80 0,80   1,38 1,69 1,93 1,77 

0,81 0,75 0,71 0,80   1,45 1,65 1,87 1,53 

0,86 0,78 0,49 0,46   1,50 1,70 3,08 3,08 

0,95 0,85 0,54 0,49   1,17 1,42 3,08 3,08 

 UNI total 0,49     DIV total 3,91  
 

- 12:35 h  

1,66 2,99 3,63 1,93 

2,02 3,12 3,63 2,21 

2,02 3,12 3,68 2,24 

2,10 3,05 3,19 2,24 

2,69 3,91 15,53 15,53 

2,69 3,56 15,12 15,12 

 DIV total 15,53  

1,46 2,79 4,29 2,56 

2,17 4,14 5,66 2,77 

2,45 4,14 5,66 2,77 

2,62 4,08 5,21 2,55 

2,41 3,74 10,20 10,20 

2,41 3,74 10,20 10,20 

 DIV total 11,08  

0,75 0,53 0,50 0,75 

0,70 0,51 0,52 0,71 

0,68 0,51 0,49 0,66 

0,65 0,51 0,56 0,67 

 0,55 0,43 0,14 0,12 

0,56 0,45 0,16 0,14 

 UNI total 0,16  
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- 12:35 h amb llum artificial 

0,84 0,71 0,73 0,82   1,40 1,89 2,09 1,64 

0,80 0,70 0,75 0,83   1,56 1,89 2,09 1,73 

0,78 0,70 0,77 0,72   1,56 1,88 2,09 2,08 

0,81 0,74 0,86 0,83   1,49 1,70 1,38 1,38 

0,80 0,72 0,52 0,51   1,50 1,91 2,64 2,64 

0,86 0,78 0,57 0,56   1,45 1,68 2,32 2,32 

 UNI total 0,47     DIV total 4,12  
 

- 16:15 h 

0,76 0,50 0,45 0,68 

0,74 0,50 0,45 0,70 

0,71 0,48 0,41 0,64 

0,68 0,47 0,45 0,65 

0,72 0,49 0,14 0,12 

0,72 0,49 0,15 0,13 

 UNI total 0,17  
 

- 16:15 h amb llum artificial 

0,76 0,50 0,45 0,68   1,63 3,74 5,06 2,60 

0,74 0,50 0,45 0,70   1,77 3,74 5,06 2,60 

0,71 0,48 0,41 0,64   1,82 3,84 5,06 2,55 

0,68 0,47 0,45 0,65   2,12 3,90 4,34 2,40 

0,72 0,49 0,14 0,12   2,12 3,90 16,36 16,36 

0,72 0,49 0,15 0,13   2,12 3,90 16,36 16,36 

 UNI total 0,17     DIV total 17,39  

1,63 3,74 5,06 2,60 

1,77 3,74 5,06 2,60 

1,82 3,84 5,06 2,55 

2,12 3,90 4,34 2,40 

2,12 3,90 16,36 16,36 

2,12 3,90 16,36 16,36 

 DIV total 17,39  
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P3 (marcats en vermell els punts on la mesura no es va poder realitzar i per tant no són 

certs) 

- 11:00 h 

0,59 0,38 0,34 0,55 

0,63 0,41 0,30 0,54 

0,88 0,60 0,39 0,70 

0,97 0,78 0,48 0,81 

1,70 0,81 1,36 0,91 

1,95 0,63 1,08 0,72 

 UNI total 0,15  
 

- 11:00 h amb llum artificial 

0,69 0,62 0,61 0,68   1,87 1,98 2,67 2,09 

0,60 0,54 0,57 0,65   2,40 2,89 2,67 2,09 

0,98 0,97 0,87 0,79   1,56 1,88 2,03 1,92 

1,16 1,26 1,40 1,33   1,66 2,00 1,61 1,34 

1,71 1,78 1,45 0,97   1,40 1,56 1,91 1,91 

1,89 1,63 1,29 0,86   1,11 1,56 1,91 1,91 

 UNI total 0,43     DIV total 3,86  
 

- 12:50 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33 4,48 6,11 2,88 

2,33 4,48 7,99 3,34 

2,08 4,43 7,99 3,34 

2,23 5,33 7,76 3,25 

1,47 7,54 2,42 2,42 

1,05 7,54 2,42 2,42 

 

DIV 
total 18,77  

0,51 0,39 0,34 0,26 

0,55 0,40 0,34 0,30 

0,74 0,63 0,45 0,38 

0,91 0,75 0,56 0,84 

1,55 0,87 1,20 0,80 

1,85 0,69 1,04 0,70 

 UNI total 0,14  

2,88 5,36 6,16 6,16 

2,88 5,36 6,93 6,16 

2,88 4,05 6,93 6,16 

2,54 5,40 5,60 2,64 

1,70 6,50 2,55 2,55 

1,17 6,50 2,55 2,55 

 

DIV 
total 20,52  
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- 12:50 h amb llum artificial 

0,80 0,72 0,68 0,75   1,51 1,73 2,17 1,74 

0,76 0,68 0,67 0,75   1,60 2,00 2,17 1,74 

1,02 1,01 0,95 0,86   1,36 1,71 1,84 1,74 

1,34 1,47 1,34 1,31   1,32 1,65 1,57 1,25 

1,89 2,05 1,48 0,98   1,12 1,22 1,79 1,79 

1,89 1,80 1,36 0,91   1,12 1,22 1,79 1,79 

 UNI total 0,57     DIV total 2,79  
 

- 16:30 h 

0,58 0,35 0,34 0,52 

0,61 0,36 0,28 0,57 

0,79 0,50 0,38 0,75 

0,95 0,71 0,49 0,92 

1,69 0,86 1,16 0,77 

1,91 0,67 0,94 0,63 

 UNI total 0,13  
 

- 16:30 h amb llum artificial 

0,83 0,77 0,75 0,84   1,48 1,55 1,77 1,47 

0,77 0,71 0,72 0,82   1,66 1,82 1,77 1,47 

1,00 1,01 1,06 0,99   1,43 1,57 1,42 1,35 

1,33 1,50 1,60 1,43   1,35 1,48 1,26 1,15 

1,90 1,81 1,32 0,88   1,10 1,38 2,15 2,15 

1,95 1,67 1,29 0,86   1,05 1,33 1,93 1,93 

 UNI total 0,64     DIV total 2,15  

2,43 5,38 5,96 2,93 

2,43 5,38 8,21 3,09 

2,53 5,62 8,21 3,09 

2,41 6,41 7,32 2,75 

1,45 6,87 2,82 2,82 

1,10 6,87 2,82 2,82 

 DIV total 21,71  
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8. VALORS D’IL·LUMINÀNCIA (LUX) DE LES PISSARES 

Les taules a continuació corresponen al pla d’il·luminació vertical, és a dir, a les pissarres, 

tal com les veurien els alumnes de cara, per tant les finestres es troben a l’esquerra dels 

alumnes (excepte a P3). 

INFORMÀTICA 

- 9:45 h  

FINESTRA 327 225 185 PORTA 

 437 278 202  

 463 331 211  
 

- 9:45 h amb la llum artificial encesa 

FINESTRA 734 786 875 PORTA 

 873 745 702  

 723 723 671  
 

- 12:00 h  

FINESTRA 618 400 330 PORTA 

 819 476 382  

 939 704 473  
 

- 12:00 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 1008 985 1005 PORTA 

 1234 991 834  

 1221 1102 825  
 

- 15:37 h 

FINESTRA 423 256 197 PORTA 

 542 314 230  

 672 361 272  
 

- 15:37 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 893 785 823 PORTA 

 925 871 768  

 992 746 663  
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CINQUÈ 

- 10:05 h 

FINESTRA 400 196 173 PORTA 

 594 247 145  

 665 304 196  
 

- 10:05 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 856 701 832 PORTA 

 981 734 679  

 991 721 621  
 

- 12:10 h 

FINESTRA 570 257 227 PORTA 

 838 274 234  

 979 381 283  
 

- 12:10 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 934 789 923 PORTA 

 1231 771 734  

 1278 745 678  
 

- 15:37 h 

FINESTRA 311 136 118 PORTA 

 491 184 125  

 583 237 150  
 

- 15:37 amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 753 671 824 PORTA 

 891 689 679  

 823 623 569  
 

QUART 

- 10:21 h 

FINESTRA 349 177 132 PORTA 

 476 208 149  

 547 222 151  
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- 10:21 amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 770 670 875 PORTA 

 845 681 651  

 855 610 596  
 

- 12:30 h 

FINESTRA 404 206 139 PORTA 

 600 249 149  

 679 307 143  
 

- 12:30 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 826 710 905 PORTA 

 1002 755 696  

 1020 734 638  
 

- 16:00 h 

FINESTRA 273 127 86 PORTA 

 388 150 86  

 489 170 82  
 

- 16:00 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 703 628 826 PORTA 

 799 656 597  

 815 581 510  
 

PRIMER 

- 10:35 h 

FINESTRA 313 154 145 PORTA 

 470 177 143  

 500 191 139  
 

- 10:35 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 723 663 647 PORTA 

 845 674 673  

 621 598 521  
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- 12:35 h  

FINESTRA 364 194 171 PORTA 

 499 206 158  

 542 228 155  
 

- 12:35 h amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 765 673 823 PORTA 

 921 796 674  

 823 634 561  
 

- 16:15 h 

FINESTRA 205 97 83 PORTA 

 268 110 82  

 331 125 79  
 

- 16:15 amb la llum artificial encesa. 

FINESTRA 566 1730 498 PORTA 

 635 765 505  

 571 601 465  
 

P3 

- 11:21 h  

PORTA 100 122 170 FINESTRA 

 108 160 227  

 180 193 225  
 

- 11:21 amb la llum artificial encesa. 

PORTA 593 558 726 FINESTRA 

 529 630 770  

 490 626 690  
 

- 12:50 h 

PORTA 104 132 180 FINESTRA 

 120 178 257  

 162 233 268  
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- 12:50 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 420 487 607 FINESTRA 

 405 537 692  

 434 558 644  
 

- 16:30 h 

PORTA 55 63 83 FINESTRA 

 51 72 106  

 56 88 105  
 

- 16:30 h amb la llum artificial encesa. 

PORTA 457 491 579 FINESTRA 

 450 498 607  

 400 466 520  
 

 

9. UNIVERSITAT (UNI) I DIVERSITAT (DIV) D’IL·LUMINÀNCIA A LES 

PISSARRES 

INFORMÀTICA 

- 9:45 h 

0,71 0,67 0,83   1,94 2,36 1,50 

0,66 0,63 0,78   2,06 2,50 1,79 

0,74 0,63 0,79   1,67 2,29 1,64 

UNI total 0,63    DIV total 2,50  
 

- 9:45 h amb la llum artificial encesa 

0,94 0,89 0,90   1,19 1,25 1,25 

0,95 0,88 0,89   1,21 1,30 1,30 

0,94 0,91 0,94   1,21 1,30 1,11 

UNI total 0,88    DIV total 1,30  
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- 12:00 h 

0,69 0,65 0,83   2,05 2,48 1,44 

0,61 0,58 0,72   2,35 2,85 2,13 

0,65 0,60 0,75   1,97 2,46 1,84 

UNI total 0,58    DIV total 2,85  
 

- 12:00 h amb la llum artificial encesa. 

0,93 0,83 0,87   1,25 1,48 1,21 

0,90 0,81 0,86   1,25 1,50 1,34 

0,87 0,80 0,88   1,25 1,50 1,34 

UNI total 0,81    DIV total 1,50  
 

- 15:37 h  

0,67 0,60 0,79   2,12 2,75 1,59 

0,60 0,54 0,73   2,63 3,41 1,83 

0,66 0,58 0,78   2,14 2,92 1,57 

UNI total 0,54    DIV total 3,41  
 

- 15:37 h amb la llum artificial encesa. 

0,90 0,91 0,95   1,18 1,20 1,13 

0,86 0,80 0,85   1,33 1,50 1,31 

0,84 0,80 0,87   1,33 1,50 1,31 

UNI total 0,80    DIV total 1,50  
 

CINQUÈ 

- 10:05 h 

0,55 0,50 0,76   3,03 4,10 1,70 

0,49 0,45 0,69   3,39 4,59 2,10 

0,55 0,40 0,65   2,69 4,59 2,10 

UNI total 0,45    DIV total 4,59  
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- 10:05 h amb la llum artificial encesa. 

0,86 0,85 0,92   1,40 1,44 1,23 

0,84 0,79 0,87   1,41 1,60 1,34 

0,84 0,79 0,90   1,37 1,60 1,18 

UNI total 0,79    DIV total 1,60  
 

- 12:10 h 

0,53 0,57 0,92   3,26 3,69 1,21 

0,47 0,51 0,82   3,81 4,31 1,68 

0,44 0,47 0,80   3,57 4,18 1,63 

UNI total 0,51    DIV total 4,31  
 

- 12:10 h amb la llum artificial encesa. 

0,83 0,82 0,91   1,60 1,68 1,26 

0,78 0,75 0,88   1,72 1,88 1,36 

0,74 0,75 0,93   1,72 1,88 1,14 

UNI total 0,75    DIV total 1,88  
 

- 15:37 h 

0,48 0,52 0,84   3,61 4,16 1,56 

0,42 0,45 0,75   4,29 4,94 2,01 

0,49 0,42 0,72   3,17 4,66 1,90 

UNI total 0,45    DIV total 4,94  
 

- 15:37 h amb la llum artificial encesa. 

0,89 0,89 0,94   1,33 1,33 1,23 

0,84 0,79 0,84   1,43 1,57 1,45 

0,82 0,80 0,89   1,43 1,57 1,21 

UNI total 0,79    DIV total 1,57  
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QUART 

- 10:21 h  

0,59 0,53 0,79   2,69 3,61 1,58 

0,54 0,49 0,76   3,09 4,14 1,68 

0,57 0,51 0,82   2,63 3,67 1,49 

UNI total 0,49    DIV total 4,14  
 

- 10:21 amb la llum artificial encesa. 

0,90 0,87 0,91   1,26 1,34 1,34 

0,83 0,82 0,88   1,40 1,47 1,47 

0,82 0,84 0,94   1,40 1,43 1,14 

UNI total 0,82    DIV total 1,47  
 

- 12:30 h  

0,56 0,48 0,75   2,91 4,32 1,79 

0,51 0,43 0,70   3,30 4,88 2,21 

0,54 0,40 0,67   2,73 4,75 2,15 

UNI total 0,43    DIV total 4,88  
 

- 12:30 h amb la llum artificial encesa. 

0,86 0,85 0,91   1,41 1,44 1,30 

0,84 0,79 0,86   1,44 1,60 1,42 

0,84 0,79 0,90   1,39 1,60 1,18 

UNI total 0,79    DIV total 1,60  
 

- 16:00 h  

0,54 0,46 0,77   3,06 4,51 1,74 

0,48 0,40 0,70   3,85 5,96 2,07 

0,50 0,36 0,67   3,26 5,96 2,07 

UNI total 0,40    DIV total 5,96  
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- 16:00 h amb la llum artificial encesa. 

0,90 0,85 0,88   1,27 1,38 1,38 

0,83 0,75 0,81   1,40 1,62 1,62 

0,82 0,77 0,87   1,40 1,60 1,29 

UNI total 0,75    DIV total 1,62  
 

PRIMER 

- 10:35 h  

0,55 0,61 0,92   3,05 3,29 1,24 

0,51 0,56 0,88   3,25 3,60 1,37 

0,53 0,51 0,86   2,82 3,60 1,37 

UNI total 0,56    DIV total 3,60  
 

- 10:35 h amb la llum artificial encesa. 

0,91 0,92 0,97   1,27 1,31 1,04 

0,87 0,79 0,83   1,41 1,62 1,29 

0,87 0,80 0,85   1,41 1,62 1,29 

UNI total 0,79    DIV total 1,62  
 

- 12:35 h  

0,61 0,60 0,87   2,57 3,16 1,30 

0,57 0,55 0,84   2,79 3,50 1,47 

0,56 0,52 0,83   2,63 3,50 1,47 

UNI total 0,55    DIV total 3,50  
 

- 12:35 h amb la llum artificial encesa. 

0,85 0,87 0,91   1,37 1,37 1,22 

0,82 0,76 0,81   1,45 1,64 1,47 

0,80 0,76 0,84   1,45 1,64 1,42 

UNI total 0,76    DIV total 1,64  
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- 16:15 h  

0,57 0,58 0,88   2,76 3,27 1,34 

0,51 0,52 0,82   3,41 4,19 1,58 

0,53 0,48 0,80   3,01 4,19 1,58 

UNI total 0,52    DIV total 4,19  
 

- 16:15 amb la llum artificial encesa. 

0,61 0,64 0,57   3,06 3,47 3,47 

0,70 0,66 0,61   3,06 3,72 3,72 

0,89 0,79 0,80   1,34 1,65 1,65 

UNI total 0,66    DIV total 3,72  
 

P3 

Recordar que en aquesta aula la pissarra es troba a la paret oposada que les anteriors 

aules i per tant la finestra ara es trobaria a la dreta. 

- 11:21 h 

0,82 0,68 0,72   1,60 2,27 1,86 

0,70 0,61 0,67   1,93 2,27 1,86 

0,67 0,59 0,80   1,79 2,10 1,42 

UNI total 0,61    DIV total 2,27  
 

 

- 11:21 h amb la llum artificial encesa. 

0,92 0,83 0,83   1,19 1,46 1,38 

0,86 0,79 0,84   1,29 1,57 1,38 

0,86 0,79 0,92   1,29 1,57 1,23 

UNI total 0,79    DIV total 1,57  
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- 12:50 h  

0,78 0,64 0,71   1,71 2,47 1,95 

0,67 0,57 0,63   2,24 2,58 2,03 

0,69 0,59 0,76   1,94 2,23 1,51 

UNI total 0,57    DIV total 2,58  
 

- 12:50 h amb la llum artificial encesa. 

0,88 0,77 0,84   1,33 1,71 1,42 

0,86 0,76 0,83   1,38 1,71 1,42 

0,84 0,74 0,88   1,38 1,71 1,29 

UNI total 0,76    DIV total 1,71  
 

- 16:30 h  

0,85 0,71 0,78   1,41 2,08 1,68 

0,79 0,68 0,73   1,73 2,08 1,68 

0,76 0,64 0,78   1,73 2,08 1,47 

UNI total 0,68    DIV total 2,08  
 

- 16:30 amb la llum artificial encesa. 

0,95 0,88 0,90   1,11 1,35 1,24 

0,87 0,81 0,88   1,25 1,52 1,30 

0,88 0,82 0,89   1,25 1,52 1,30 

UNI total 0,81    DIV total 1,52  
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10. ANÀLISI DE RESULTATS 

 10.1 - IL·LUMINÀNCIA AULES 

Cal recordar que en un centre escolar, perquè es consideri que una il·luminància és 

adequada en un lloc de treball (en aquests casos, les aules), el seu valor ha d’estar entre 

els 500 i els 700 lux, ja que es considera que s’està un elevat temps amb tasques de 

relativa precisió on es necessita molta llum. 

INFORMÀTICA 

L’aula d’informàtica es troba a la planta més superior de l’edifici, per tant és un aula que 

durant tot el dia li està arribant molta llum. En l’anàlisi de les 9:45h del matí sense llum 

artificial, a la zona 

més propera a la 

finestra ja arriba 

una quantitat 

d’il·luminància 

més que suficient 

de la necessària, 

però conforme 

més lluny de la 

finestra s’està, 

pitjor va sent 

aquest valor, fins arribar en els punts més llunyans a valors inferiors als 300 lux.   

En el moment que s’utilitza la llum artificial es veu com la il·luminància puja per tot arreu 

fins a arribar a valors per sobre dels 2500lux, però en cap punt baixa dels 500. 
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Figura 19. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula d’informàtica a les 

9:45 h. 
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Figura 20. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula d’informàtica a les 9:45 h amb la llum 

artificial encesa.  

A les 12:00h del migdia i amb les mateixes condicions, la quantitat d’il·luminància 

millora; ja que sí es cert que quant més allunyat de la finestra s’està, menys quantitat 

de lux arriben, però els valors per tota l’aula ja estan compresos entre 300 i 3000 lux  

(zona més propera a les finestres), quantitats relativament suficients per realitzar 

treballs de manera adequada. 

 

Figura 21. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula d’informàtica a les 12:00 h. 

Quan s’utilitza la llum artificial a la mateixa hora, els valors milloren molt ja que en cap 

zona de l’aula n’hi ha menys de 1000 lux (excepte la cantonada de la porta). 
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Figura 22. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula d’informàtica a les 12:00 h amb la llum 

artificial encesa.  

 

A última hora escolar, cap a les 15:37, torna a haver-hi a la zona de les portes una 

quantitat de lux inferiors a 300 lux i per tant aquí tornaria a ser necessària l’ajuda de la 

llum artificial, tot i que a les taules més properes a la finestra encara hi arriben entre 

1000 i 2000 lux. 

 

Figura 23. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula d’informàtica a les 15:37 h amb la llum 

artificial encesa.  
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Un altre cop comparant l’aula sense llum artificial i amb ella, es veu com totes les 

quantitats d’il·luminància milloren molt quan s’està utilitzant l’artificial. 

 

Figura 24. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula d’informàtica a les 15:37 h amb la llum 

artificial encesa.  

 

CINQUÈ 

L’aula de cinquè es troba en la mateixa planta que la d’informàtica però al costat dret si 

s’analitza des de dins i mirant a les finestres, per tant, durant tot el dia també arriba una 

bona quantitat de llum natural. A les 10:05h del matí a la columna de dades més propera 

a les portes torna a haver-hi uns valors inferiors als 300 lux, valors que no compleixen 

les pautes d’una bona il·luminació, però a la zona mitja de l’aula ja es comencen a trobar 

valors entre els 300 i 700 lux que sí que complirien uns mínims i on finalment, a la zona 

de les finestres, ja les taules es troben amb una il·luminància per sobre dels 1000 lux, 

totes excepte la cantonada inferior dreta, zona on a l’alçada del pla de treball hi ha un 

armari que li fa molta ombra ja que està situat just davant la finestra, però en aquest 

espai no hi ha cap importància ja que no hi ha cap taula ni s’hi realitza cap activitat. 
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Figura 25. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de cinquè a les 10:05 h. 

Amb la llum artificial millora molt la il·luminància, però sí que és cert que la cantonada 

de la taula de la professora continua sent la part més baixa, i la finestra esquerre té una 

quantitat de lux per sobre dels 3000. 

 

Figura 26. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de cinquè a les 10:05 h amb la llum artificial 

encesa.  
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A les 12:10 h del matí la il·luminància que arriba a tota l’aula és adequada i compleix els 

requisits necessaris; tot i que com es lògic, a mesura que més lluny s’està de la finestra, 

menys quantitat de llum natural arriba. 

 

Figura 27. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de cinquè a les 12:10 h.  

A l’aula quan s’utilitza la llum artificial veiem com en cap punt la il·luminància arriba a 

ser menor dels 1000 lux. 

 

Figura 28. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de cinquè a les 12:10 h amb la llum artificial 

encesa.  
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Ja més entrada la tarda, a les 15:45h, la il·luminància a la zona més propera a les portes 

torna a ser menor del mínim ja que està per sota dels 300 lux, però tot i així la resta de 

l’aula es troba ben il·luminada. 

 

Figura 29. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de cinquè a les 15:45 h. 

Però un cop que s’utilitza la llum artificial en la zona més propera a les portes la 

il·luminància millora i sempre es manté per sobre dels 500 lux. 

 

Figura 30. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de cinquè a les 15:45 h amb la llum artificial 

encesa.  
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QUART 

L’aula de quart es troba a la tercera planta del col·legi, per tant rep menys llum del Sol 

que les aules anteriors al llarg del dia però encara en rep bastant més que les aules 

inferiors. 

 

Figura 31. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de quart a les 10:21 h. 

 

A les 10:21 del matí i sense cap mena de llum artificial a la zona més allunyada de les 

finestres, hi arriben menys de 300 lux de llum natural que, un altre cop, són insuficients; 

però a la zona mitjana ja comencen a haver-hi valors entre els 300 i els 700 lux. Finalment 

a la zona més propera a les finestres es rep un valor adequat a les condicions idònies 

d’una aula escolar.  

Però un cop s’encén la llum artificial aquesta situació es corregeix millorant tots els 

valors de l’aula. 
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Figura 32. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de quart a les 10:21 h amb la llum artificial 

encesa.  

A les 12:30 h del matí i amb les mateixes condicions anteriors, al costat més proper a la 

porta hi ha una quantitat d’il·luminància propera als 300 lux, bastant ajustat per 

considerar que siguin unes bones condicions lumíniques; tot i així a la resta de l’aula el 

valor d’il·luminància és considerat adequat.  

 

 

Figura 33. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de quart a les 12:30 h. 
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Al ser l’hora on més quantitat de llum arriba, quan s’utilitza la llum artificial en quasi tota 

l’aula es superen els 1000 lux fàcilment. 

 

Figura 34. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de quart a les 12:30 h amb la llum artificial 

encesa.  

Cap a última hora del horari escolar ( a les 16:00 h de la tarda ), el valor d’il·luminància 

a la columna més allunyada de les finestres és molt baix, inferior als 200 lux, per tant 

aquí és essencial una llum artificial. També a les zones mitjanes ja que el valor es troba 

entre els 200 i els 500 lux, però no més a prop de les finestres ja que la luminància torna 

a ser la adequada. 

 

Figura 35. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de quart a les 16:00 h. 
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Un cop més amb la llum artificial es corregeix la situació però on les cantonades de les 

portes la il·luminància és menor amb valors inferiors dels 1000 lux. 

 

Figura 36. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de quart a les 16:00 h amb la llum artificial 

encesa.  

Tot i així quan es torna a realitzar la mesura en les mateixes hores però ara amb la llum 

artificial encesa, la il·luminància en totes tres situacions es torna adequada, ja que arriba 

a superar els 1000 lux en gairebé totes les zones de l’aula. 

 

PRIMER 

L’aula de primer es troba a la segona planta de l’edifici però just al costat oposat de 

l’aula de quart (una planta més superior). A les 10:35 h del matí es torna a la situació on 

a la zona de les portes la il·luminància no compleix les condicions amb valors inferiors 

als 200 lux, però en aquest cas en les zones mitjanes el valor no s’eleva gaire ja que dels 

200 no puja molt i no arribaria als 700 lux com en altres casos. Tot i així a la zona més 

propera de les finestres es segueixen complint les pautes, excepte a la cantonada 

inferior dreta, on torna a haver-hi l’armari creant ombra en el punt de la mesura. 
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Figura 37. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de primer a les 10:35 h. 

 

Si s’utilitza la llum artificial gairebé tota l’aula té valors superiors als 1000 lux, excepte la 

zona de les portes i la cantonada on l’armari segueix fent ombra. 

 

Figura 38. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de primer a les 10:45 h amb la llum artificial 

encesa.  

 

A les 12:35 del migdia la situació es corregeix una mica, arribant a la zona de les portes 

a valors propers als 300 lux però en les altres zones superant-los i arribant als valors 

permesos. 
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Figura 39. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de primer a les 12:35 h.  

 

Però si s’utilitza la llum artificial la quantitat d’il·luminància millora en totes les parts 

però sobretot s’eleva molt a la zona de la finestra esquerra on la quantitat de lux superen 

els 2500, creant força desigualtat amb altres zones. 

 

Figura 40. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de primer a les 12:35 h amb la llum artificial 

encesa.  

 

A la tercera hora de mesura, a les 16:15h, els valors tornen a baixar amb les mateixes 

condicions, ja que a la porta tornen a baixar dels 200 lux i al mig de l’aula hi ha valors 
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entre els 200 i els 500 lux. A la zona més propera de les finestres el valor segueix sent 

adequat, excepte a la cantonada inferior dreta com a les 10:35h. 

 

Figura 41. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de primer a les 16:15 h. 

 

Quan s’utilitza la llum artificial la situació millora però no tant com en altres moments 

del dia. 

 

Figura 42. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de primer a les 16:15 h amb la llum artificial 

encesa.  
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Però un altre cop en cas que s’utilitzi la llum artificial en els tres moments del dia el valor 

d’il·luminància s’eleva fins a arribar a valors correctes per un adequat funcionament de 

un aula escolar segons les pautes indicades prèviament (valors superiors als 700 lux). 

P3 

L’aula de preescolar de P3 es troba just a la planta baixa de l’edifici, en una zona on no 

hi arriba massa la llum solar ja que es troba a un nivell inferior del pati de l’escola i on 

també la pissarra es troba al costat oposat i per tant els alumnes tenen les finestres a la 

dreta. Cal destacar que hi ha una zona on no s’han pogut realitzar les mesures on en els 

gràfics es veu com un forat. Així doncs a les 11:00h del matí el valor d’il·luminància a les 

zones més llunyanes de les finestres no arriben ni als 100 lux, i a les zones mitjanes (on 

es realitzen més les activitats escolars), els valors estan entre els 100 i els 400 lux, i a les 

finestres uns valors entre els 500 i els 1000 lux. Valors molt pobres al tractar-se d’una 

edat on el sistema visual encara pot estar desenvolupant-se i on la llum natural és 

essencial. 

Quan s’utilitza la llum artificial la situació millora dintre dels paràmetres permesos però 

no amb massa marge.  

 

Figura 43. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de P3 a les 11:00 h. 
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Figura 44. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de P3 a les 11:21 h amb la llum artificial 

encesa.  

 

A les 12:50 h del migdia hi ha una situació gairebé idèntica a l’anterior amb uns valors 

molt pobres encara que a la zona més propera a la finestra sí que es consideri que la 

il·luminància ja és correcta. 

 

Figura 45. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de P3 a les 12:50 h.  
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Quan s’utilitza la llum artificial es corregeix la situació on en punts més propers a les 

finestres s’arriben a valors superiors als 1500 lux i en les zones més llunyanes a elles no 

baixen dels 500 lux. 

 

Figura 46. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de P3 a les 12:50 h amb la llum artificial 

encesa.  

A última hora de la tarda, a les 16:30 h, els valors comencen a ser crítics, ja que a la zona 

més allunyada de les finestres no s’arriba ni als 50 lux; la zona mitja està entre els 100 i 

els 300 lux, i a la zona més propera a les finestres hi ha entre 300 i 600 lux, valors que 

en cap moment compleixen el que seria l’ideal d’una aula escolar. 

 

Figura 47. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de P3 a les 16:30 h. 
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Però si s’utilitza la llum natural s’aconsegueix augmentar la i·luminància de l’aula però 

no amb valors molt positius ja que amb prou feines s’arriba a la zona de les finestres a 

superar els 1000 lux i gairebé a tota l’aula es troba entre uns 500 i 700 lux. 

 

Figura 48. Gràfic de la distribució de la il·luminància a l’aula de P3 a les 16:30 h amb la llum artificial 

encesa.  

 

 10.2 - UNI AULES 

Respecte la uniformitat de la il·luminància total de cadascuna de les aules destacar el fet 

que gairebé totes les aules mantenen una UNI molt baixa, inferior a 0,3 en molts casos i 

molt lluny del 0’8 recomanat. Només en els moments on les aules estan il·luminades 

amb llum artificial s’aconsegueixen valors més propers als mínims necessaris (0,54 a 

l’aula de quart a les 10:21h). 

A continuació s’analitzaran les UNI de cada aula individualment, és a dir, fixant-se en els 

quadres en si, ja que el se valor no varia molt depenent l’hora que sigui, tot i que 

generalment sí que és un valor millor al migdia, moment on arriba més llum natural a 

totes les aules. 
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INFORMÀTICA 

A informàtica els valors d’UNI al costat més poper a les portes és un valor molt correcte, 

ja que està per sobre del 0’7, tot i que tant en la zona de les finestres com al mig de 

d’aula s’hi troben valors sobre els 0’5 encara que en aquesta última disminueixen fins 

els 0’3. 

 

CINQUÈ 

A la zona del mig d’aquesta aula el valor d’UNI es troba entre uns 0’2 y 0’5, valors 

sobretot que són més baixos conforme ens apropem més a la pissarra. El valors tant a 

la zona de les portes com a la finestra estan entre 0’5 i 0’7, tot i que preocupa la zona 

més abaix de la quadrícula a prop de les finestres ja que hi han valors sobre els 0’2, i en 

aquesta zona es troba la taula dels professors/es. 

 

QUART 

A aquesta aula torna a ser la zona més propera a les portes on la UNI és millor, ja que 

els valors estan entre els 0’5 i els 0’8, un valor ja molt correcte, però a la zona de les 

finestres baixem aquests números fins els 0’5 – 0’6, i a la zona mitja disminueix més 

encara fins els 0’3 i 0’5.  

Després al prendre la mesura amb la llum artificial encesa i realitzar els càlculs els valors 

d’UNI milloren fins a arribar a uns 0’7 de mínims i a uns 0’9 de màxims, on aquí ja es 

superen els 0’8 recomanats; tot i que es segueix mantenint el problema a la cantonada 

inferior dreta, amb valors més baixos. 
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PRIMER 

Tots els valors d’UNI d’aquesta aula es troben entre els 0’4 i els 0’7, sense masses 

diferències entre les zones, tot i que en aquesta aula torna a haver-hi el problema al 

voltant de la taula del professor/a, on el valor disminueix considerablement. 

P3 

En aquesta aula tots els valor d’UNI són adequats ja que volten els 0’8 recomanats per 

un bon ambient. Tot i que en la zona mitjana–superior els valors es troben entre 0‘3 i 

0’4, preocupants a que en aquesta part de l’aula és on es troba la pissarra i on 

majoritàriament es troben els alumnes. 

 

 10.3- DIV AULES 

Els valors de diversitat totals de la il·luminància en totes les aules són molt elevats, 

arribant a valors de fins i tot 18, fet que recalca que hi ha molta diferència entre la 

il·luminància màxima i mínima de cada aula, ja que a la zona propera a les finestres hi 

arriba molta quantitat de llum natural. 

El pitjor moment per la diversitat total de les aules és la tercera hora de mesura, cap a 

la tarda, on és el moment amb els valors més elevats. Després millora cap a la primera 

hora encara que els valors segueixen sent dolents, i milloren una mica més cap al migdia, 

moment on hi arriba millor la llum a les aules i per tant hi arriba més llum natural al fons 

de les mateixes i no hi ha tanta diferència entre les il·luminàncies màximes i mínimes. 

Però en el moment en el qual s’encén la llum artificial i es calcula la DIV amb aquests 

valors d’il·luminància amb la llum artificial més la natural, veiem com tots els valors 

s’igualen i per tant s’aconsegueixen DIV menors de 5 i es consideren ja uns valors 

adequats per una aula escolar. 

A continuació s’analitzaran les DIV individuals de cada aula. 
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INFORMÀTICA 

La majoria de l’aula es troba amb uns valors inferiors a 5, per tant uns valors correctes, 

tot i que la columna de mesures central però més propera a la finestra, es troba amb 

valors massa elevats, fet que indica que potser es troba a una zona on hi ha masses 

diferències entre la il·luminància en la zona de les finestres i la zona més en dins de 

l’aula. 

CINQUÈ 

Per tota l’aula el valor de DIV és un valor correcte ja que és inferior de 5, però tot i així 

també hi ha problemes a la zona de la taula del professor/a on el valor s’eleva més del 

que hauria. 

 

QUART 

Aquesta aula té valors molt semblants a l’aula d’informàtica, és  dir, valors inferiors a 5 

però on s’eleven a la zona mitja més propera a la finestra. Tot i així es demostra a 

aquesta aula que en el moment que s’utilitza la llum artificial els valors milloren molt, 

arribant a valors de una DIV de 2. 

 

PRIMER 

Els valors de DIV a l’aula de primer són correctes tot i que a la cantonada de la taula del 

docent torna a haver-hi un augment del valor, per tant també allà hi ha massa diferència 

entre la màxima il·luminància i la mínima. 

 

P3 

A l’aula de preescolar, tot i ser l’aula que menys llum natural arriba, els valors de DIV 

són correctes, però per aquesta mateixa raó la zona mitja però propera a la finestra té 

uns valors de DIV més elevats, perquè encara que hi arribi poca llum, la diferència entre 
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la zona on hi arriba llum natural i la zona més llunyana a aquesta, tenen valors 

d’il·luminància molt diferents. 

 

 10-4 - IL·LUMINÀNCIA PISSARRES 

Un dels elements més importats de les aules és la pissarra, ja que gairebé sempre els 

alumnes han d’estar mirant-la per tal d’aprendre; i es considera que està ben il·luminada 

si hi ha una quantitat igual o major dels 700 lux. En el col·legi Splai s’utilitzen dos tipus 

de pissarra: la convencional, on s’escriu amb guix, i la digital (o tàctil) on es projecta una 

imatge des d’un projector. En cas que a l’aula n’hi hagi de les dues sempre estan una al 

costat de l’altre, i si no es així (per exemple informàtica o preescolar), només s’utilitza la 

digital. 

Respecte els resultats de l’anàlisi fotomètric ressalta que en els moments on l’aula es 

troba només amb la il·luminació natural, la quantitat de lux més elevada a les pissarres 

es troba en els punts més inferiors, ja que li arriba la llum més directament. Òbviament 

això varia en el moment que s’utilitza la llum artificial, tant la de tota l’aula com la de la 

pròpia pissarra. 

 

INFORMÀTICA 

A les 9:45 h del matí la quantitat de il·luminància que arriba a la pissarra és inferior als 

500 lux, incomplint les pautes recomanades. Tot i així, quan són les 12:00h del migdia, 

la quantitat que arriba a la zona de la pissarra més propera a la finestra és molt elevada, 

i en aquest cas sí que les compleix, encara que no en la part més propera a la porta, ja 

que tornen a ser inferior als 500 lux. Però quan son les 15:37 h la quantitat de lux que 

arriba a la zona propera a la finestra disminueix cap als 400 – 500 lux, i encara disminueix 

menys en la part mitja i més propera a la porta, ja que la il·luminància està per sota dels 

300 lux. Tot i així en totes tres situacions, quan s’utilitza la llum artificial a primera i 

última hora s’arriben a valors voltant els 700 lux i al migdia fins i tot als 1000 lux. 
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CINQUÈ 

A les 10:05h del matí la quantitat d’il·luminància no compleix el límit recomanat ja que 

en cap dels punts de la pissarra s’arriben als 700 lux. Però  cap a les 12:10 h del migdia 

sí que s’arriba a aquest mínim però només és a la zona propera de la finestra on el valor 

d’il·luminància és superior als 700 lux. Tot i així quan arriba la tarda (cap a les 15:37h), 

la quantitat d’il·luminància torna a disminuir ja que en cap espai s’arriba als 600 lux. 

Respecte en el moment que s’utilitza la llum artificial veiem com l’aula es comporta com 

la d’informàtica, superant en totes situacions els 700 lux. 

 

QUART 

A les 10:21h del matí la quantitat d’il·luminància que arriba torna a ser insuficient per 

considerar que són unes condicions adients per a que es realitzi una classe ja que el valor 

sempre està per sota dels 700 lux. Però en el moment que s’utilitza la llum artificial els 

valors augmenten, arribant a la zona més propera a les finestres a valors superiors als 

800 lux; a la zona mitja valors entre 600 i 700, però a la zona més propera a la porta el 

valor ja és menor, ja que amb prou feines es manté en els 600 lux. 

A les 12:30 h del migdia els valors segueixen sent pobres sense arribar als 700 lux, però 

un altre cop, en el moment que s’utilitza la llum artificial, el valor d’il·luminància a la 

zona més propera a la porta és superior als 600 lux i a la zona de la finestra ja superen 

els 800 lux. 

A última hora de la tarda escolar, cap a les 16:00h, el valor ja és molt insuficient ja que 

fins i tot a la zona més propera a la finestra no s’arriba ni als 500 lux i a la zona més 

allunyada els valors són inferiors als 100 lux. Un cop s’utilitza la llum artificial el valor de 

il·luminància en tots el punts supera els 700 lux. 
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PRIMER 

Tant a primera hora com a les altres dues el valor de il·luminància a les pissarres de 

primer no superen els 500 lux, només millora en el moment que a les 16:15 s’utilitza la 

llum artificial i s’arriba als 700 lux, encara que no els supera. 

 

P3  

A l’aula de P3 la pissarra es troba en una situació de molta obscuritat en el moment que 

no s’utilitza la llum artificial i només es depèn de la llum natural durant tot el dia, ja que 

en cap moment es superen els 200 lux. Però encara que s’utilitzi la llum artificial el valor 

d’il·luminància no arriba al 700 lux, valors molt pobres tractant-se d’una aula escolar. 

 

 10.5 - UNI DE LES PISSARRES 

Generalment la uniformitat de la il·luminància en totes les pissarres i en qualsevol 

moment del dia és dolenta, ja que només s’arriba a una UNI > 0’8 en el moment que 

s’utilitza la llum artificial, és a dir, si només s’hagués de dependre de la llum natural, mai 

s’arribarien a les condicions recomanades; només a les zones properes a les finestres la 

UNI és major a 0’8 en totes les condicions, però a les zones mitges i properes a les portes 

mai. 

 

 10.6- DIV DE LES PISSARRES 

La diversitat d’il·luminància en el cas de les pissarres és una bona noticia per l’escola ja 

que en totes les aules i en totes les situacions el valor és inferior de 5, que és el que es 

considera adequat i que per tant significa que no hi ha molta diferència entre els valors 

màxims i mínims d’il·luminància de les pissarres. Tot i així, és cert que els valors milloren 

en el moment que s’utilitza la llum artificial acompanyant a la natural. 
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11. CONCLUSIONS 

En aquest treball l’estudi realitzat en el centre escolar Splai s’ha centrat en dos aspectes 

importants, primer en el fet de si les finestres compleixen els requisits per considerar 

que són adequades per a que passi una quantitat de llum suficient mitjançant el Factor 

de Viabilitat (FF), i l’altre aspecte és la il·luminància en aules representatives de l’escola, 

juntament amb la seva Uniformitat (UNI) i la diversitat (DIV). 

Per saber quin és el Factor de Viabilitat s’han hagut de calcular diferents aspectes: 

- Primer el WWR (Window – to – Wall Ratio), que en la majoria de les aules 

(excepte preescolar) tenen un valor de 0’48, un valor millor que el 0’35 estàndard 

i pròxim al 0’50 de grans finestrals, que en canvi sí que les aules de la planta baixa 

superen amb valors de 0’659, ja que ocupen pràcticament la totalitat de la paret. 

- Després s’ha calculat el valor de la Transmitància del vidre (Vt), on els vidres del 

centre tenen un valor de 0’75, un bon valor respecte la taula ja que s’assembla, 

per exemple, el valor de 0’80 d’un doble panell transparent. 

- Finalment es necessitava el Factor d’Obstrucció (OF), on la gran majoria de les 

aules tenen un valor de 0’7857, sobretot les aules de plantes més superiors, ja 

que l’únic element obstructiu són els marcs dels vidres. Altres aules com quart, 

el seu finestral esquerre (OF = 0’6035) o l’esquerre de primer (OF = 0’6038) tenen 

valors més baixos deguts a l’obstrucció de les branques de diferents arbres, i 

l’aula de P3 té valors disminuïts (finestral dret amb OF = 0’6471 i esquerre amb 

OF = 0’5891) degut a elements d’oci dels nens (a part dels troncs dels arbres). 

Un cop s’ha calculat el factor de viabilitat (FF), la gran majoria dels finestrals han superat 

el valor mínim de 0’25, obtenint valors pròxims a ell o fins i tot bastant més grans, 

sobretot les aules on no hi ha cap element obstructiu a part dels marcs dels vidres, ja 

que compleixen tots els altres aspectes. Les aules de preescolar no tenen cap problema 

ja que, encara que tenen molts elements obstructius, la seva gran àrea el compensa.  El 

que sí s’hauria de tenir cura és amb les aules on hi han les branques dels arbres ja que 

en aules com quart (finestral esquerre amb FF = 0’217) o primer (finestral esquerre amb 

FF = 0’217) tenen valors més baixos que el mínim i per tant no estan complint les pautes, 
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fet que s’hauria de solucionar ja que sobretot en temporades on els arbres estan amb 

més fulles aquest valor podria disminuir encara més; per tant seria interesant podar els 

arbres sovint per tal d’evitar aquesta situació o sinó talar aquestes branques. 

Ara respecte les aules, la conclusió principal i fàcil que es pot treure d’aquest estudi és 

el fet de que totes les aules milloren tant en aspecte de il·luminància com de uniformitat 

i diversitat quan s’utilitza la llum artificial, és a dir, quan estan els fluorescents encesos. 

Sí és cert que totes les aules tenen grans finestrals on hi entra una gran quantitat de 

llum natural durant el dia (excepte les aules de preescolar) però degut a la orientació 

oest d’aquestes finestres, no és sinó a les 12 del mig dia més o menys quan entra la 

major quantitat de llum natural a les aules. Però pel contrari, en moments on no hi entra 

molt el sol, les zones més allunyades de les finestres es troben amb molt poca quantitat 

d’il·luminància, ja que en cap situació amb la llum artificial apagada en aquest espai hi 

ha una quantitat suficient de lux per determinar que està ben il·luminat. 

Tot això porta a una situació on la Uniformitat i la Diversitat de la luminància es veuen 

fortament  afectades ja que, sense la llum artificial, hi ha zones de l’aula on hi ha una 

gran quantitat d’il·luminància (zones properes a les finestres) i unes amb molt poca 

(zones més properes a les portes). Sí és cert que les UNI i les DIV en els espais de més 

obscuritat són millors ja que la llum solar no entra tan directament i per tant hi ha una 

quantitat d’il·luminància baixa, però en les zones properes a la finestra, al haver-hi tanta 

quantitat de lux, crea molt contrast amb els espais propers a ella però on la llum no 

arriba tant directe. 

Tot i així el que és cert és que totes les aules necessiten la llum artificial en tot moment 

del dia per tal de considerar que l’espai està ben il·luminat i que els seus valors estiguin 

dins del recomanat. 

Un tema a part són les aules de parvulari, aules on per les edats dels alumnes, la 

necessitat de llum natural és elevada per un bon desenvolupament del sistema visual i 

en aquest cas, la quantitat d’il·luminància que arriba per les finestres és molt pobre, 

arribant a les zones més allunyades a valors per sota dels 100 lux. En altres aules 

depenent el moment del dia es podria utilitzar només la llum artificial de la zona més 

obscura, però en aquestes aules és indispensable utilitzar la llum artificial tota l’estona. 
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Respecte les pissarres, el col·legi es troba en una situació semblant respecte al tema de 

la il·luminància. Quan només es depèn de la llum natural, els valors són bastant pobres 

i sempre són millors en els espais propers a les finestres, creant una uniformitat bastant 

dolenta. Si s’utilitza la llum artificial (tant la de tota l’aula com la de  la pissarra pròpia), 

els valors milloren però no tant com seria desitjable, ja que en poques ocasions els valors 

superen els 700 lux, però sí és cert que es necessita durant tot el dia l'utilització 

d’aquesta llum artificial per arribar a uns valors correctes, sobretot en les aules de 

preescolar, ja que la llum natural que arriba a les pissarres en aquestes aules és gairebé 

inexistent. Tot i així, sí és cert que la diversitat de la il·luminància en les pissarres és molt 

correcte en totes les situacions obtenint valors per sota de 5. 
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