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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDI FOTOMÈTRIC DELS DIFERENTS ESPAIS D’UN 

CENTRE EDUCATIU 

RESUM EXTENS 

Objectiu 

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

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

considerar que les seves aules estan ben il·luminades, i en cas de no complir-los, orientar 

i aconsellar als professors i professores del col·legi per tal que puguin solucionar els 

problemes. 

 

Metodologia  

Per fer l’estudi primer de tot s’ha realitzat una recerca bibliogràfica de les normatives 

i/o pautes tant nacionals com internacionals que estan establertes avui dia per tal que 

una aula d’un centre escolar estigui ben il·luminada, des de factors fotomètrics com 

d’ergonòmics de distribució de les taules, passant per el tipus de finestra a utilitzar. 

 

Després s’han fet mesures al centre escolar en algunes aules representatives del col·legi 

tant de longituds amb una cinta mètrica, com d’elements de il·luminància i de 

luminància amb un fotòmetre. Totes les mesures han valgut per calcular aspectes com 

el Factor de Viabilitat (FF), factor que si és >0’25 significa que el finestral proporciona 

una quantitat de llum adequada a l’aula. Aquest Factor de Viabilitat s’aconsegueix 

gràcies al càlcul previ de: WWR (Window – to – Wall ratio), que és el quocient de l’àrea 

de la finestra sense marcs dividida entre l’àrea de la  paret exterior de cada un dels 

finestrals de les aules, on les mides s’han mesurat amb la cinta mètrica; el valor de  
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transmitància del vidre (Vt), que ens dona la proporció de llum que deixa passar el vidre 

de les finestres de les aules, calculat mitjançant el fotòmetre utilitzant la lent convergent 

i mesurant la luminància que arribava a la zona de la finestra amb la finestra tancada i 

amb la finestra oberta en diferents aules i fent la relació entre elles, i el Factor 

d’Obstruccció, que s’aconsegueix mitjançant fotografies de les finestres des de dins de 

les aules i el programa Matlab, el qual binaritzant la zona de la finestra total i anant 

marcant les àrees en les quals no n’hi ha cap element obstructiu de llum, i realitzant el 

seu quocient, ens donarà el valor de l’àrea lliure d’obstrucció dels finestrals de les aules, 

que és el valor de OF, és a dir, quant més gran sigui aquest valor, millor serà el Factor de 

Viabilitat final perquè significarà que n’ha han menys elements que dificultin el pas de 

la llum.  

 

Després s’ha realitzat una quadrícula a cada aula mitjançant les dades de la longitud de 

l’aula (l), de la seva amplada (a) i de l’alçada de les lluminàries respecte del pla de treball 

(h), que proporcionen el valor del índex del local (k) per tal de saber el número mínims 

de mesures que s’han de realitzar en l’aula corresponent. Un cop es tenen les 

quadrícules s’ha anat a les aules de l’escola on s’han pres les mesures d’il·luminància 

mitjançant el fotòmetre en mig de cada quadre a l’alçada del pla de treball en tres 

moments diferents del dia (primeres hores lectives, migdia i últimes hores lectives), i 

tant només amb la llum natural com amb la llum natural afegint l’artificial. També s’ha 

mesurat la il·luminància de les pissarres de les aules tant de la convencional com de la 

digital, en els 3 diferents moments del dia i també amb la llum artificial apagada (només 

llum natural) i encesa. En el cas de les pissarres per saber els punts on col·locar el 

fotòmetre s’han escollit 9 punts, que són a les cantonades i al mig a tres alçades 

diferents: a dalt de la pissarra, en mig i a baix). 

 

Un cop es tenen totes les dades d’il·luminància es fan les taules representatives i es 

calcula la Uniformitat d’il·luminància i la Diversitat de cadascuna de les zones on s’ha 

mesurat prèviament, tant les aules com les pissarres, on la Uniformitat significa 

l’equilibri d’iluminància que n’hi ha a cada zona i la Diversitat la relació entre la màxima 

i la mínima.  
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Ja amb totes les dades es realitzen gràfics de superfície per tal de poder observar la 

distribució de la il·luminància en cadascuna de les aules representatives, on així es pot 

comparar les diferències en els moments que s’utilitza la llum artificial o no, o el moment 

del dia que és o la planta en la que es troba l’aula. 

 

Conclusions 

Per tal de concloure si les aules del centre estan ben il·luminades o no s’han d’analitzar 

diferents resultats que s’han anant donant en tot el treball.  

 

Primer de tot el Factor de Viabilitat (FF), del qual primer s’han hagut de calcular altres 

aspectes: 

 

- Primer el WWR (Window – to – Wall Ratio), que en la majoria de les aules (excepte 

parvulari) tenen un valor de 0’48, un valor millor que el 0’35 estàndard. En canvi a la 

planta baixa els superen amb valors de 0’659, ja que ocupen pràcticament la totalitat de 

la paret. 

 

- Després 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, al valor de 

0’80 d’un doble panell transparent. 

 

- Finalment 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. Altres aules com quart, el seu 

finestral esquerre (OF = 0’6035) o el 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 tenen 

valors disminuïts (finestral dret amb OF = 0’6471 i esquerre amb OF = 0’5891). 

 

Un cop s’ha calculat el factor de viabilitat (FF), la gran majoria dels finestrals han superat 

el valor mínim de 0’25. Les aules de preescolar no tenen cap problema ja que, encara 

que tenen molts elements obstructius, el seva gran àrea dels finestrals el compensa.  El 

que sí s’hauria de tenir cura és amb les aules on hi han les branques dels arbres ja que 
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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. 

 

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 l’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, n’hi ha zones de l’aula on n’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 de 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 dintre del recomanat. 

 

Un tema a part són les aules de parvulari ja que la quantitat de ill·uminància 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 
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artificial de la zona més obscura, però en aquestes aules és indispensable utilitzar la llum 

artificial tota l’estona. 

 

Respecte les pissarres, el col·legi es troba en una situació semblant en el 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 la 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 es cert que la diversitat de la il·luminància en les pissarres és molt 

correcte en totes les situacions obtenint valors per sota de 5. 

 

Paraules claus 

Il·luminància, Uniformitat, Diversitat. 

 

 


