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Funcionament del rellotge biològic 

Cronotip 

• Genètica 
• Edat 
• Llum 



retard 

avanç 

La llum al matí ajuda a posar en hora el rellotge 
circadiari, la llum al vespre l’endarrereix.  

L’efecte de la llum és diferent segons l’hora del dia 

Ritme de temperatura corporal 



Hora central 
del son els 
dies feiners 

Hora central 
del son els 
dies festius 

Desfasament 
horari entre els 
dies feiners i 
els dies festius 

Alteracions del sistema circadiari 
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Grau de matutinitat/vespertinitat 

Jetlag social 

Correlacionat amb: 
 

• Cronotip vespertí 
• Poc contrast de llum entre dia i 

nit 
 

 
• Pèrdua de son 
• Fumador/consum cafè/consum 

alcohol 
• Alteracions de l’humor 
• Risc a obesitat/alteracions 

metabòliques 
• Mals hàbits alimentaris 

 
• Baix rendiment acadèmic/ 

alteracions cognitives 
 
 
 



Pautes per evitar alteracions circadianes 

• Ser conscients del rellotge intern 
 

• Horaris regulars  
• Temps per dormir i afavorir la tendència del cos a la nit 
• Exercici físic apartat del son 
• Menjars en horaris regulars 
• Llum natural durant el dia 
 

Salut (OMS, 1946) Estat de complet benestar físic, mental i social i no 

només l’abscència de malalties. 



Les 24 hores del dia 


