
Presentació
Crec que no som conscients que hi ha temes que estan al nostre abast i formen 
part del nostre dia a dia que són tan importants com una malaltia estranya o un 
descobriment innovador. Per tant, aquest tema va sorgir de la manera menys es-
perada, després d’hores i hores de recerca d’algun àmbit que em tingués encurio-
sida. La idea va néixer d’una conversa d’allò més normal sobre un somni que havia 
tingut aquella mateixa nit i, just en aquell moment, vaig veure el contingut que 
desitjava que tingués aquest treball. Us heu plantejat mai què passa dins nostre 
quan dormim?
L’objectiu d’aquest treball és respondre principalment aquesta pregunta. Pot sonar 
estrany, però dins d’un verb com és dormir encara ens queden moltes curiositats 
per esbrinar. De fet, és una acció que realitzem diàriament gairebé sense pensar. 
En fer aquest treball vull arribar a trobar la resposta a aquesta pregunta i a moltes 
més que se m’han anat ocorrent al llarg dels últims mesos. Per exemple, vull arri-
bar a entendre els mecanismes biològics que intervenen en el nostre son i si tots 
ho fem de la mateixa manera. 
Per l’altra part, també m’he arribat a qüestionar: per què ho fem? És a dir, passem 
un terç de les nostres vides dormint, així que penso que ha de ser per alguna cau-
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sa important. Però quina és aquesta causa? Per poder obtenir una resposta, espero 
poder posar en pràctica un estudi que busqui si realment millorar la nostra me-
mòria és una d’aquestes funcions desconegudes del son perquè, com bé se sap, el 
cervell és fonamental en el nostre descans.

Metodologia
Per realitzar aquest treball primer vaig establir els meus objectius i els punts necessa-
ris que hauria d’incloure el treball per tal d’arribar a assolir-los en la seva màxima to-
talitat. Així que una vegada tenia clara la finalitat de la feina, vaig començar a cercar 
informació general sobre el tema, ja que no en coneixia gaires dades. Seguidament, 
quan ja vaig creure que entenia els processos biològics bàsics, em vaig posar a buscar 
informació centrada en cada apartat de la investigació.



Per tant, aquest treball ha estat realitzat a partir de diverses fonts d’informació. Per 
començar, la part teòrica s’ha construït a partir de la informació extreta de diversos 
llibres especialitzats en l’àmbit o llibres escrits per professionals del son. A més, una 
part considerable d’aquesta informació s’ha completat gràcies a la cerca de més dades 
a la xarxa. A més a més, cal sumar-hi l’ajuda de documentals o vídeos explicatius per 
facilitar l’entesa dels procediments que realitzem mentre dormim. 
Per l’altra part, la part pràctica la vaig realitzar a partir de la visió d’una neuropsicòlo-
ga que em va facilitar les proves necessàries que havia de realitzar als 60 individus de 
l’estudi, per poder extreure’n els millors resultats possibles. Una prova era el Test Au-
ditiu Verbal de REY, per poder observar el deteriorament en la memòria, i l’altra era el 
Qüestionari de Pittsburgh, per conèixer la qualitat del son dels individus. Una vegada 
ja estaven realitzades aquestes proves, amb l’ajuda dels càlculs necessaris es va poder 
veure si els resultats eren els esperats o no.

Cos del treball
SEl son és un estat biològic actiu i periòdic en el qual podem diferenciar diverses 
fases (REM i NREM) que s’alternen durant la nit. Es tracta d’un estat fisiològic fas-
cinant, ja que encara en queden moltes curiositats per esbrinar. Tot i la manca d’in-
formació, el son es defineix com un estat de quietud conductual dels organismes en 
general, acompanyat d’una immobilitat o repòs, que és característic de cada espècie, 
i d’una disminució de la capacitat de respondre a estímuls externs. Tots aquests 
estats i processos són fruit de la interacció de diversos sistemes cerebrals que quan 
estem conscients (desperts) s’activen, mentre uns altres estan desactivats, i quan 
estem en l’estat d’inconsciència (dormint) hi intervenen uns sistemes diferents dels 
anteriors, mentre al mateix temps els que abans intervenien ara s’inhibeixen.
Per estudiar el son es realitza una prova que mesura la seva qualitat, entre altres 
factors que també s’inclouen en l’estudi. S’acostuma a realitzar en instituts del son, 
tot i que en alguns casos el doctor o doctora recomana realitzar-lo a casa del mateix 
pacient. La polisomnografia (PSG), el nom que rep aquesta prova mèdica, s’encarrega 
de controlar:
 — El temps que l’individu tarda a adormir-se.
— El temps que tarda a entrar a la fase REM.
 — L’aire que entra i surt dels pulmons en respirar, a més de la freqüència respiratòria.
 — El nivell d’oxigen a la sang.
— Les ones cerebrals.
— L’activitat muscular i els moviments oculars.
— La freqüència cardíaca.
S’ha anat descobrint durant l’últim segle quines parts del cervell estan en funcio-
nament en el son i quines en la vigília. A més a més, encara que quedin un ventall 



de preguntes per respondre, actualment podem gaudir d’una breu explicació sobre 
quins són realment els tipus de neurones que estan actives durant els sons REM i 
NREM. Cal destacar que la gran xarxa neuronal implicada en el son actua com una 
unitat (com un conjunt), ja que els diversos mecanismes del son o la vigília estan 
connectats entre si, de forma recíproca. Dins d’aquests mecanismes trobem els neu-
rotransmissors. Aquests són molècules encarregades de transmetre, amplificar o 
modular els senyals elèctrics entre una neurona i una cèl·lula. Es coneixen de mane-
ra quotidiana com a missatgers químics que ajuden a comunicar les neurones i les 
cèl·lules diana que es poden trobar per tot el cos. Tenen un paper destacat en el son, 
majoritàriament en la regulació dels ritmes del son.
Hi ha dos factors principals que determinen quan volem dormir i quan volem ro-
mandre desperts, a part d’altres factors externs com la llum. Per tant, podem dir 
que l’inici i el final del nostre son estan marcats gràcies al resultat d’una negociació 
entre el rellotge biològic que es troba dins nostre, que determina els ritmes circadia-
ris, i la pressió del son, que augmenta a mesura que estem més estona desperts.
Durant les hores que passem diàriament amb els ulls tancats es produeixen nom-
brosos canvis, tot i que potser ens sembla que les cinc, vuit o deu hores que dormim 
siguin monòtones. Durant aquest temps es produeixen diversos canvis dins nostre i 
gràcies a aquests canvis, avui en dia, som capaços de dividir el nostre son en quatre 
etapes diferents. Hem de saber que el son no evoluciona linealment i, per aquesta 
raó, s’han registrat aquests estadis que s’anomenen fases. 
Tothom té d’allò més present que el seu son no és igual al que tenia fa uns anys, ni ho 
serà una vegada hàgim avançat uns anys més en el temps. Com moltes altres neces-
sitats fisiològiques, el nostre son varia fent que en unes èpoques requerim tancar les 
parpelles més o menys hores. A més a més, no voldrem agafar el son durant el mateix 
moment del dia en totes les etapes de la nostra existència, de manera que hi ha una 
clara evidència que el nostre son va evolucionant a mesura que els dies avancen.
Encara no se saben amb seguretat les funcions del son, però s’ha relacionat el son 
REM amb la memòria i els canvis en les relacions en l’estructura i l’organització 
cerebral. Per aquest motiu vaig voler relacionar-los en l’àmbit pràctic i vaig voler 
redactar una hipòtesi que afirma que el son i la memòria estan estretament rela-
cionats. Per poder extreure resultats i així confirmar la hipòtesi vaig realitzar dues 
proves a diversos participants. Concretament la mostra estava formada per quatre 
grups (dos d’homes i dos de dones) de quinze persones cadascun, amb intervals 
d’edat de quinze a trenta anys i de trenta a seixanta anys. 

Conclusions
Després de molta recerca i hores de dedicació, puc afirmar que he pogut fer realitat 
una gran part dels objectius proposats a l’inici. Gràcies a aquestes pàgines de dades, 



es pot entendre amb més claredat que dormir no és una activitat tan senzilla com 
ens pensàvem. 
Mentre dormim, encara que sembli que estem molt inactius, dins nostre hi ha diver-
sos mecanismes esforçant-se per poder realitzar la seva tasca. El que és veritat és que 
aquests engranatges biològics són més complicats del que una persona, que els des-
coneix, es pot arribar a imaginar. Per aquest motiu he intentat explicar-ho de la ma-
nera més simplificada possible, i espero que ara es pugui comprendre una mica millor 
com funciona el nostre cos durant la nit, o més concretament el nostre cervell.
Penso que el motiu pel qual dormim no s’ha pogut arribar a resoldre completament, 
ja que encara hi ha estudis en funcionament que busquen aquesta resposta. Per 
tant, no podem donar res per fet avui en dia pel que fa a aquest àmbit. En aquest 
mateix context, podem parlar sobre l’estudi realitzat, que tenia la finalitat de trobar 
si una de les funcions del son era millorar la memòria, com bé asseguren algunes te-
ories. Com que no s’ha pogut arribar als resultats esperats, ja que no s’ha confirmat 
que la hipòtesi inicial fos certa, s’haurà de continuar buscant respostes i investigant 
aquest camp amb més deteniment.
S’ha de destacar que el que més m’ha cridat l’atenció d’aquest treball és que tots es-
tem regits per ritmes biològics i que, per aquesta raó, tenim com una petita necessitat 
de realitzar els àpats o altres activitats en un horari determinat. Centrant-nos en el 
son, els ritmes circadiaris propis d’aquest període tenen un factor hereditari, així que 
és sorprenent com els nostres progenitors determinen el nostre horari de descans.
A més a més, desitjo haver pogut mostrar tota la informació adquirida de manera 
clara i entenedora perquè era la finalitat principal d’aquest treball. Per tant, espero 
que s’hagi vist que no totes les persones som iguals pel que fa al nostre son i que no 
podem comparar-nos els uns amb els altres. Cada ésser humà requereix dormir una 
quantitat d’hores personalitzada i distribuir-les d’una manera concreta i diferent de 
la resta. Ja per acabar, recomano tenir un horari de son establert i, si pot ser, inva-
riable durant la setmana. D’aquesta manera, tots tindrem un millor rendiment i un 
millor estil de vida.
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