
AVÍS LEGAL / LEGAL NOTICE / AVISO LEGAL 

Dado el carácter y la finalidad exclusivamente docente y eminentemente ilustrativa de las 
explicaciones en clase de esta presentación, el autor se acoge al artículo 32 de la Ley de 
Propiedad Intelectual vigente respecto del uso parcial de obras ajenas como las imágenes, 
gráficos u otros materiales contenidos en las diferentes diapositivas. 

Given the exclusive teaching nature and eminently illustrative purposes of the explanations 
at this kind of presentation, the author points to Article 32 of the Copyright Act current 
regulations regarding the partial use of third persons’ work including images, graphics and 
any other material contained in different slides. 

Atès el caràcter i la finalitat exclusivament docents i eminentment il·lustratives de les 
explicacions a classe d'aquesta presentació, l'autor s'acull a l‘Article 32 de la Llei de 
Propietat Intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres alienes com les imatges, 
gràfics o altres materials continguts en les diferents diapositives.  



El cervell adolescent 

David Bueno i Torrens 

14  d’octubre de 2015 

Departament de Genètica, Facultat de Biologia, UB 

Opinion Group for Integrated Neurosciences on Psychopathology 

and Human Conflicts (OGIN) 





Ment: conjunt de facultats intel·lectuals i 

funcions psíquiques d’una persona 

 

Cervell: suport fisicobiològic de la ment 















Sistema visual 



Nature Reviews Neuroscience 11, 697-709 (October 2010) 

Sistema visual i emocional 



Les emocions 
Patrons de reacció preconscient en resposta a canvis externs, que ens permeten 

respostes “adaptatives” 



Cervell social 





Desenvolupament neural 

• 0 - 3 anys 
  desenvolupament de les connexions (sinapsis) entre àrees corticals properes 

  absorció indiscriminada d’informació permet integrar el medi ambient 

• 4 - 11 anys 
  desenvolupament de les connexions (sinapsis) antre àrees corticals i subcorticals 

  etapa de major influència sobre les destreses acadèmiques 

• Adolescència 
  desenvolupament de les connexions (sinapsis) entre àrees molt distants del cervell 

  desenvolupament de les àrees motivacionals de premi i recompensa 

  maduració del còrtex prefrontal (raonament, lògica, atenció, control emocional, ...) 

  canvis hormonals i desenvolupament de la identitat sexual 



? 
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emocions 

premi-recompensa 

motivació (i addiccions) 

recompensa, motivació (i addiccions) 

gestor de la memòria 

funcions executives 



Desenvolupament de l’impuls sexual 

i de la identitat de gènere 





 Desregulació zones de control emocional 

 

► Desig de trencar els límits establerts (relacionat a la creativitat) 

 

► Canvis hormonals / descoberta de la sexualitat 

 

► Més importància del vessant emocional que del racional 

►  Altera les connexions neuronals. 

 

►  Si és crònic, pot arribar a ser permanent  

ESTRÈS 



Estrès 



Estrès 



Estrès 



Estrès 



Algunes (de les moltes) possibles conseqüències de l’estrès 



Plasticitat neural 



Neurones mirall 



Neurones mirall 



El poder de la imitació 
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