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Un cervell inquiet: 
una creativitat ben normal 
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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.  
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Plasticitat neural 



Canvis epigenètics 
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Neurones mirall 



Estimular la creativitat, o no deixar que s’apagui? 

Humor 



Pluja d’idees 



Tecnologia d’olduvai (2,5 m.a.) s’activa: 

 - l’escorça promotora ventral esquerra 

   implicada també en el  processament 

   dels sons 

Tecnologia atxelense (1,6 m.a.)  també s’activa: 

 - el gir frontal, associat a l’abstracció i a 

   l’organització jeràrquica, uns recursos mentals clau 

   per al desenvolupament d’un llenguatge elaborat. 

Manipulació manual 

http://www.canovelles.cat/imatge/9661-1299664151.jpg?amplada-maxima=750


Les arts plàstiques: 

- Milloren les habilitats socials  

- Potencien el llenguatge 

- Potencien l’abstracció mental 

- Milloren el control emocional i la presa de decisions 

L’art abstracte, a més a més: 

- té la capacitat d’alliberar el cervell de la dominància 

  de la realitat, i això li permet generar noves 

  associacions emocionals i cognitives, que són la base 

´ de la creativitat.  

Art 



Llengua 





Música, dansa, psicomotricitat ... 



LLENGUATGE 

CREATIVITAT 

AUTOCONSCIÈNCIA 



Cal evitar desaprendre’l  !!!!!!!!! 

               (UNA MICA) 

El mètode científic 

No hem de «rentar» el cervell, sinó «embrutar-lo»  





La presa de decisions 
és emocional 

- Guanys 

- Demora en l’obtenció 

  de guanys 

Els circuits neurals 

implicats maduren 

progressivament 



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 



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 



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 



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

Optimisme 

(motivació) 

Creativitat 

Cerca de novetats 

(risc) 

 

Plaer 



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) 



• Motivació 
 

• Entusiasme 
 

• Ambició 
 

• Emoció 
 

• Optimisme 
 

• Risc 
 

• Cerca de novetats  



Intel·ligència 

Grau de preparació per afrontar 

els reptes de la vida adulta 

Funció: 
 

 Prossecució d’objectius afrontant i superant obstacles 

     Per impulsar-la, calen objectius, aspiracions, ambicions, somnis 

     sense metes, el concepte d’intel·ligència no té sentit; i les metes 

     sorgeixen de les necessitats, i també de les emocions 

Per què ha de servir l’educació? 

► Aconseguir el benestar i la dignitat 



Necessitats reals de la societat, presents i futures 

Currículum de dents de sabre, de Harold Benjamin (1939) 

L’ensenyament s’ha d’adaptar a cada entorn 




