
El cervell és com un joc de papiroflèxia. 
Les característiques innates són el paper. L’educació li dóna forma. 

David Bueno

Presentació
Tenint en compte les diverses metodologies de treball aplicades a les escoles i con-
textualitzant la present investigació en el moment de canvis educatius actuals, es 
va plantejar l’objectiu principal de determinar si a través dels coneixements que ha 
aportat la neurociència (estudi del sistema nerviós, i concretament, del cervell) es 
pot millorar, innovar i canviar l’ensenyament. Aquest propòsit s’ha dividit en diver-
sos objectius secundaris. Per una banda, estudiar els circuits cerebrals de l’aprenen-
tatge i, en segon lloc, comprovar si el mètode educatiu influeix en la persistència de 
l’aprenentatge d’un concepte i en la manera de comprendre’l. 

Metodologia
La metodologia del treball ha estat dualista, portant a terme en primer lloc la cerca 
d’informació i, en segon lloc, una pràctica experimental basada en l’observació di-
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recta i l’anàlisi dels resultats. La recerca i la lectura bibliogràfica especialitzada en 
el tema han garantit el coneixement d’una sèrie de conceptes que han estat clau per 
al desenvolupament posterior d’aquest treball. Alguns d’aquests conceptes, els més 
rellevants, es troben en el glossari. Pel que fa a la investigació experimental, consta 
de dos estudis principals que pretenen donar resposta a les preguntes plantejades. 
El primer estudi, que porta per nom Anàlisi de les concepcions errònies a l’etapa 
d’infantil en funció del mètode educatiu, s’ha fet amb alumnes de P-5 de l’escola 
Escorial de Vic. S’ha dividit la classe en dos grups i s’ha explicat un mateix concepte 
seguint un mètode d’ensenyament diferent en cada grup: primerament, utilitzant 
una metodologia tradicional; i, en segon lloc aplicant una metodologia vivencial i 
constructivista, recolzada en les bases neurocientífiques.
El segon estudi, que porta per nom Anàlisi de les concepcions errònies a l’etapa de 
secundària en funció del mètode educatiu, s’ha fet amb alumnes adolescents de 2n 
d’ESO del mateix centre educatiu. Seguint les pautes del primer estudi, s’ha dividit 
l’alumnat en dos grups i s’ha explicat un mateix concepte seguint un mètode d’en-
senyament diferent en cada grup. 

Cos del treball
Els nous coneixements que ens aporta la neurociència poden tenir un paper molt 
rellevant per tal d’entendre més bé la manera com s’aprèn i, consegüentment, millo-
rar l’eficàcia del docent i, per tant, repercutir en la millora de l’aprenentatge. 
La neurociència, i en especial la cognitiva, és la branca de la ciència que estudia la 
formació i el funcionament del cervell en relació amb els processos cognitius. La 
informació que tenim sobre el cervell humà, òrgan responsable de l’aprenentatge, 
s’ha vist clarament incrementada a causa del desenvolupament de les noves tèc-
niques de visualització cerebral. Com a conseqüència d’aquestes investigacions 
recents, apareix una nova disciplina en la qual conflueixen els coneixements ge-
nerats per la neurociència i l’educació que ens poden aportar informació significa-
tiva sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge: la neuroeducació, dels quals el 
seu fonament és la plasticitat cerebral.
Actualment és sabut que una bona educació produeix canvis profunds en el cer-
vell, ja que aquest és un òrgan plàstic. Aquests canvis ajuden a millorar el procés 
d’aprenentatge posterior i el mateix desenvolupament de l’ésser humà. Així doncs, 
l’objectiu de la neuroeducació és treballar amb tota la potencialitat i les possibilitats 
del cervell. Diferents estudis han demostrat que els aprenentatges són més signifi-
catius i consolidats si l’ensenyament ofereix els estímuls intel·lectuals que el nostre 
cervell necessita. La seva capacitat està genèticament programada, però l’entorn 
determina què aprenem i quins talents desenvolupem.



El fet de potenciar emocions positives com la curiositat, l’interès o la sorpresa ajuda 
a focalitzar l’atenció, cosa que condueix a un aprenentatge significatiu. Tot allò que 
aprenem amb plaer es manté durant més temps en el cervell i permet una millor 
utilització i aplicació d’aquest òrgan, amb més eficàcia. D’altra banda, les emocions 
negatives com l’estrès generat per la por poden arribar a provocar un bloqueig que 
dificulta l’aprenentatge. Aprendre amb por pot implicar el desinterès per continuar 
aprenent. En canvi, tot allò que no resulta significatiu per a l’individu, que crea in-
diferència o avorriment, no suscita l’atenció. Per tant, es demostra que per assolir 
un aprenentatge s’ha de despertar la motivació i l’individu s’ha d’encendre emocio-
nalment. És llavors quan té lloc l’activació de determinades àrees del sistema límbic 
del cervell que produeixen el circuit neuronal que permet assolir un aprenentatge i 
consolidar-lo a la memòria de llarg termini. Per tal de comprendre millor els circuits 
neuronals descrits en el treball, es va construir la maqueta d’un cervell humà, amb 
els circuits neuronals d’emocions positives, neutres i d’estrès. 
L’educació té com a finalitat formar els alumnes de manera integral i ajudar-los a 
desenvolupar el seu màxim potencial, autonomia i creixement personal. De totes 
maneres, a l’escola s’ha detectat una elevada persistència de misconceptions en 
alumnes. Les misconceptions són idees prèvies que procedeixen del coneixement 
intuïtiu de l’entorn, de l’experiència, però que no són correctes. Malgrat que l’escola 
intenta donar explicacions científiques i coherents per eliminar-les, aquestes persis-
teixen en els alumnes i se sobreposen als ensenyaments formals, aprenentatges poc 
consolidats, descontextualitzats i amb objectius purament acadèmics. 
Diversos estudis han demostrat que qualsevol coneixement nou que s’adquireix té 
com a base els coneixements previs que la persona té sobre ell, és a dir, se sustenta 
en xarxes neuronals vinculades a aquest o d’altres conceptes relacionats. Aquest 
sistema fa que qualsevol aprenentatge erroni condicioni negativament els conei-
xements que adquirim posteriorment sobre el tema, ja que el cervell els relaciona. 
D’aquí sorgeix la importància de tenir en compte les misconceptions dels alumnes: 
si es corregeixen, els aprenentatges posteriors es consolidaran de forma correcta. 
Un mètode d’ensenyament que pretén treballar sobre aquestes idees errònies és el 
constructivisme, el qual defensa que és necessari buscar la mobilització prèvia de 
coneixements que té l’alumne i, a més a més, es basa en la construcció del coneixe-
ment mitjançant l’experimentació i la comprensió del món que ens envolta.
A nivell pedagògic, s’ha demostrat que l’aprenentatge basat en l’exploració, en orde-
nar i fer propis els coneixements experimentats és el més eficient. En altres parau-
les, l’aprenentatge que es limita a repetir conceptes i moviments fins a l’acostuma-
ment, sota una disciplina rígida, que castiga el més petit desviament de la norma 
(mètode tradicional), és molt menys eficaç que el que recompensa l’assoliment de 
petits reptes adequats i progressius amb estímuls de reforç positius.



Per tal d’investigar si el mètode educatiu influeix en la persistència de l’aprenentat-
ge d’un concepte, tant a curt com a llarg termini, i en la manera de comprendre’l, es 
va fer un primer estudi amb alumnes d’infantil (P-5) i un segon estudi amb alumnes 
de secundària (2n d’ESO) de l’Escorial de Vic. En cada cas, el grup d’estudi es va di-
vidir en dos subgrups: el grup control i el grup tractament. En cada un dels grups 
es va utilitzar una metodologia didàctica diferent per treballar un mateix concepte 
(es va escollir una misconception). El grup control va treballar a partir d’un model 
pedagògic de perspectiva tradicional, el qual concep l’educació com una transmissió 
unidireccional entre un emissor (mestre) i un receptor (alumne). Per contra, el grup 
tractament va treballar el mateix concepte però utilitzant una metodologia cons-
tructivista basada en la contextualització dels continguts i l’aprenentatge per inda-
gació i descobriment, a partir dels materials de Science Bits. 
Tots els alumnes participants van ser avaluats immediatament després de les ses-
sions d’aula, al cap de deu dies i al cap de quatre mesos. Els resultats mostren que a 
infantil, els alumnes que van treballar amb el grup tractament van assolir un apre-
nentatge més significatiu que els alumnes del grup control; i, a secundària, la nota 
mitjana obtinguda en els tests d’avaluació del grup tractament va ser molt més alta 
que la del grup control, en tots tres mostreigs al llarg del temps.
Així doncs, i tenint en compte tots els coneixements aplicats i centrats en la neuro-
ciència, es posa en evidència la urgència de replantejar-se els mètodes pedagògics 
que s’utilitzen actualment a Espanya i a molts altres països. Es fa visible la neces-
sitat d’innovar en estratègies didàctiques i metodologies per assolir les diferents 
competències dels alumnes. Noves tècniques que podran facilitar els aprenentatges, 
creant mètodes participatius i on els infants siguin els protagonistes del seu apre-
nentatge. Aquesta disciplina emergent ha de permetre utilitzar noves estratègies 
que serveixin per ajudar tant a qui ensenya com a qui aprèn.

Conclusions
En termes neurobiològics, aprendre significa canviar el cervell i, per tant, tal com 
s’ha demostrat en aquest treball, la neurociència, en especial la cognitiva, és im-
portant i aplicable en el camp de l’educació. Es poden dissenyar mètodes d’ense-
nyament i aprenentatge que vagin d’acord amb el funcionament del cervell i els 
estímuls que aquest necessita per motivar-se i aprendre. Conèixer les funcions del 
cervell, des de com processa la informació sensorial i executa els actes motors, pas-
sant per les funcions cognitives, és essencial per avançar en el procés de com millo-
rar l’aprenentatge en les escoles, universitats i fins i tot en persones adultes. 
Responent a l’objectiu secundari d’estudiar els circuits cerebrals de l’aprenentatge, 
podem concloure que aquest circuit no és sempre el mateix, sinó que depèn de 



l’estímul exterior que es percep. Així doncs, tenint en compte els circuits cerebrals 
treballats en la investigació present, queda clar que les emocions són el motor de 
l’aprenentatge i que emoció i cognició són un binomi indissoluble. Les emocions 
desperten curiositat i interès i, com a conseqüència, el focus d’atenció. Totes les 
emocions són útils, però, no obstant això, n’hi ha unes que afavoreixen l’aprenentat-
ge i unes altres que el dificulten.
Les bases neurodidàctiques apunten que per tal que una estratègia educativa sigui 
efectiva ha de ser vivencial i ha d’implicar no només els sentits i el raonament, sinó 
també el context, l’emoció i la curiositat, potenciant l’alegria, l’entusiasme i la moti-
vació. D’altra banda, es pot adaptar millor la manera d’ensenyar coneixent les idees 
prèvies que tenen els alumnes i que són errònies (misconceptions), i corregir-les per 
tal que els aprenentatges posteriors es consolidin de forma correcta. 
Els nous temps requereixen noves estratègies i els últims descobriments que ens apor-
ta la neurociència cognitiva desvelen que l’educació actual necessita una profunda re-
estructuració. Cal erradicar l’ensenyament centrat en la transmissió d’una sèrie de con-
ceptes abstractes i descontextualitzats que no tenen cap aplicació pràctica. Els alumnes 
han d’aprendre a aprendre i l’escola ha de facilitar l’adquisició d’una sèrie d’habilitats 
útils per a la vida quotidiana, creant un ambient emocional positiu a l’aula. 
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