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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 - Joventud 
  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, ...) 



 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 



Plasticitat 
neural 



Neurones mirall 







Cervell social 





Cultura 
acumulativa 

Aquest ha de 

ser un dels  

 objectius de 

 l’educació 





CREATIVITAT 

habilitat per qüestionar assumpcions, trencar límits 

intel·lectuals, reconèixer patrons ocults, observar 

l'entorn de manera crítica i analítica i establir 

relacions noves entre elements no vinculats.  



CREATIVITAT 

habilitat per qüestionar assumpcions, trencar límits 

intel·lectuals, reconèixer patrons amagats, 

observar l’entorn de manera crítica i analítica i 

establir relacions noves entre elements no 

vinculats.  

CRUCIAL PER A LA 

SUPERVIVÈNCIA DE 

LA NOSTRA ESPÈCIE 

BASE BIOLÒGICA 

(GENÈTICA I NEURAL) 

Xarxes neurals 

Gens concrets 

   · DRD2 – creativitat verbal 

   · TPH1 – creativitat numèrica i figurativa 

   · AVPR1 – creativitat musical 

   · neuroregulina-1 i transportador de 

     serotonina – creativitat global 



Brinstorming 



Should we stimulate the creativity, 
or do not allow it shuts down? 

Sense of humor 



LLENGUATGE 
- Base neural 

Pol temporal 

Producció i comprensió del llenguatge 

Gestos associats a la parla 

Emocions  

Estímuls sensorials 

Llenguatge 

Processament lèxic 

Metàfores (llenguatge no literal) 

Comprensió llenguatge escrit 

    (i traducció a un monòleg intern) 

Escorça auditiva 

Escorça 

prefrontal 

Codificació de 

   significats 



Llenguatge i emocions 



LLENGUATGE 

CREATIVITAT 

AUTOCONSCIÈNCIA 



RACIONAL 

EMOTIU 

Raonament i emoció 



La presa de decisions 
és emocional 

- Guanys 

- Demora en l’obtenció 

  de guanys 



L’aprenentatge per 

reforçament és un 

procés adaptatiu en 

què un animal utilitza 

la seva experiència 

prèvia per millorar  

les respostes en 

futures decisions 

 

Aprenentatge 

L’aprentatge es realitza sobre l’experiència prèvia 

Patrons d’activació 

neural 

 

Hibridació 

d’aprentatges 



són un grup de “nuclis” del cervell 

interconnectats amb el còrtex cerebral, 

el tàlem i el tronc de l'encèfal, 

i s'associen a moltes funcions: 

control motor, cognició, 

emocions i aprenentatge.  

NUCLIS BASALS I APRENENTATGE 

Aprenentatge i reforçament neural 
Plasticitat neural 



La motivació és una variable 

biològica que té efectes tangibles 

en el comportament, en el sentit 

de què energitza, dirigeix i 

selecciona el comportament. 

Motivació: força interna que 

produeix accions sobre la base 

del balanç en cada moment 

concret entre les necessitats 

i les demandes de l’ambient. 

Motivació 

NECESSITATS 

DEMANDES 

ENERGITZA, 

DIRIGEIX I 

SELECCIONA EL 

COMPORTAMENT 



• per motivar-nos, o per fer que els altres es motivin, cal tenir un 

  objectiu concret. 

 

• l’objectiu que marquem ha de respondre a una necessitat o a una 

  demanda concreta. Per tant, en qualsevol aprenentatge o procés 

  educatiu, per motivar hem de generar necessitats. 

 

• saber que hi ha traves a superar, i veure-les amb l’optimisme de 

 pensar que les podrem superar. 

 

• la motivació ha de contemplar també els aspectes emotius,  la 

  cerca de novetats i la creativitat, i també els aspectes socials, 

  per exemple en relació a les recompenses i la valoració col·lectiva. 

 

• la millor recompensa que podem oferir per motivar o mantenir la 

  motivació és l’acceptació social, amb un somriure i unes paraules 

  amables i encoratjadores sinceres. 

 

• tant important com motivar és no desmotivar. 

MOTIVACIÓ 





NEOFÍLIA 

Cerca de 
novetats 

Abans s'associava 

a dèficit d’atenció 

o a actituds compulsives 

Però la seva relació amb 

neurotransmissors 

indica que es relaciona 

amb l’optimisme i la 

felicitat (a través de 

la dopamina) 



DROGUES !!!!!!!!!! 

dopamina 





Els efectes sobre la connectivitat 

són més acusats quan hom es troba 

en una situació dual de guany o 

pèrdua que en  gradients continus 

de valor. 

Risc 



PLAER FÍSIC Menjar i reproduir-se 

Plaer 

Vida social PLAER EMOCIONAL 

Crear, reflexionar, aprendre PLAER INTEL·LECTUAL 



Endorfines 

Hormones del “benestar” 

 

Secretades per la glàndula pituïtària i l'hipotàlem 

     · exercici físic 

     · ingesta d’aliments 

     · enamorament 

     · orgasme 

      

· estímul intel·lectual 

· dolor 

· capsaïcina 

Relacionades als opiacis – provoquen una certa addicció 
(relació entre persones addictes a l’alcohol i baixa producció d’endorfines) 



Algunes característiques de la nostra espècie 
importants per a l’ensenyament / aprenentatge 

Optimisme 

(motivació) 

Creativitat 

Cerca de novetats 

(risc) 

 

Plaer 



• Motivació 
 

• Entusiasme 
 

• Ambició 
 

• Emoció 
 

• Optimisme 
 

• Risc 
 

• Cerca de novetats  



Com podem els docents predisposar les neurones 
mirall dels alumnes per a l’aprenentatge?  

• Sent coherents amb les nostres emocions i actituds. 

 

• Amb una actitud “anem a aprendre junts” i no “jo vinc a ensenyar”. 

 

• Proposant objectius assequibles. 

 

 

 



Com han de ser les activitats didàctiques per 
aconseguir això?  

• Obertes i creatives: que permetin a tothom aportar i aprendre. 

 

• Que fan aportacions al grup, centre, municipi, societat..... per 

fomentar el seu reconeixement social. 

 

• Proposant objectius assequibles i reconeixent de l’esforç que fan 

els estudiants. 

 

 



Com han de ser les activitats didàctiques per 
aconseguir això?  

• Que permetin “identificar-se”. 

 

• Que generin curiositat i/o reptes. 

 

• Que permetin gaudir del que s’ha après i promoguin l’apropiació 

del repte que ens suposa el que ens manca per aprendre. 

 

 

 



Quines actituds ens permeten aconseguir això?  

• Tenint i induint actituds positives i constructives. 

 

• Fomentant el plaer intel·lectual i el plaer derivat de la interacció 

social. 

 

• Reconeixent l’esforç i la implicació. 

 

 

 



 
Per què ha de servir l’educació? 

 

Per ajudar a créixer en  

benestar i dignitat 

Benestar: Situació en què es troben satisfetes les necessitats de la vida; situació 

d’una societat en què les persones i els grups que la formen tenen cobertes les 

necessitats bàsiques, gaudeixen de les màximes possibilitats de desenvolupament 

personal i no estan subjectes a discriminació. 

 

Dignitat: Qualitat de qui mereix respecte i estima per pels seus atributs o el seu 

comportament; qualitat moral per la qual hom no vol rebaixar-se, no tolera d’ésser 

ofès, etc.; qualitat de qui és honest, noble, respectable, honorable. 




