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Unes consideracions prèvies 
 

trenquem els mites 
 



Programa (Informe) PISA 
· estudi internacional comparatiu que mesura el grau de preparació per 
  afrontar els reptes de la vida adulta 
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Diferències culturals 
 

Què és un repte? 
     La diferència entre Corea del Sud i Catalunya 

 
Per què ha de servir l’educació? 

 





 
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. 



La intel·ligència 

DIEC: 

 Acció d’entendre alguna cosa amb la pensa. 

▪ Capacitat major o menor de comprendre, 

  d’aprendre, de resoldre situacions noves.   

▪ Facultat de conèixer.  

Els tests d’intel·ligència només pronostiquen 

el 25% de la variació en el rendiment escolar 



Heretabilitat de l’IQ 

 
 70-80% en adults 

 

 45% en nens 



Gens implicats 
(neurotransmissors) 

HMGA2 (factor de transcripció) 

ADRB2 (receptor adrenèrgic) 

BDNF (factor neurotròfic) 

CCKAR (receptor hormonal) 

CHRNA7 (receptor acetilcolina) 

COMT (enzim que degrada la dopamina, adrenalina i noradrenalina) 

DBH (enzim implicat en la síntesi de dopamina i noradrenalina) 

DRD2 (receptor de dopamina) 

DRD3 (receptor de dopamina) 

HTR2A (receptor de serotonina) 

MAOA (enzim que degrada serotonina i noradrenalina) 

PPP1R1B (transducció de senyal de la dopamina) 

SLC6A4 (transportador de serotonina) 

SNAP25 (proteïna associada a sinapsis) 



Gens implicats 

 
Malalties neurològiques = 14 gens 

 

Desenvolupament del cervell = 5 gens 

 

Metabolisme del cervell = 8 gens 

 

Interaccions amb el medi ambient = 14 gens 

Cap d’ells contribueix, en solitari, 

a més de l’1% del total de l’IQ 



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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Què, quan, com hem d’ensenyar? 
 

 
Què, quan, com hem d’aprendre? 
 



Ment: conjunt de facultats 

intel·lectuals i funcions 

psíquiques d’una persona 

 

Cervell: suport fisicobiològic 

de la ment 



EL CERVELL 



Aprenentatge i cervell 







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, ...) 



 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  





Plasticitat neural 



Canvis epigenètics 





Canvis epigenètics 







Neurones mirall 
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Què, quan, com hem d’ensenyar? 

Què, quan, com hem d’aprendre? 

L’ensenyant ha de ser el primer aprenent 

http://www.directe.cat/imatges/classe-secundaria.jpg


El cervell: un òrgan en constant remodelació 

I va canviant amb l’edat, de forma “preprogramada”: 
 
P. ex. Circuits neurals implicats en la percepció, 
imaginació, pensament abstracte, judici i presa de 
decisions es “desregulen” en l’adolescència, la qual 
cosa provoca un increment d’impulsivitat que els 
condueix a intentar trencar els límits establerts 





Cultura 
acumulativa 

Aquest ha de 

ser un dels  

 objectius de 

 l’educació 



http://www.publicacionsepc.cat/papers40/files/2012/05/Irobots.jpg


LA MENT 





RACIONAL 

EMOTIU 

Raonament i emoció 






