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Hola a tots i a totes!
Estic súper contenta d'estar avui aquí amb 
vosaltres. 
Espero que aprenguem molt i ens ho passem 
molt bé.
I sobretot espero que apliqueu la neuroeducació 
a les vostres aules i a les vostres vides!
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Són reaccions psicofisiològiques que 
representen maneres d’adaptació als 
estímuls que rebem a través dels 
sentits. Psicològicament, les emocions 
alteren l’atenció, modifiquen la nostra 
conducta, guien les nostres respostes i 
activen xarxes associatives rellevants en 
la memòria. 





Te la funció de la recompensa, el riure, el plaer, l'addicció i la por.
Nucli acúmbens, àrea ventral tegmental (dopamina), Còrtex pre-frontal







Sóc Música







Un repte per al teu cervell:

1. Es completament teu però els altres 
també el fan servir. 

2.Quina és la pregunta a la que ningú 
podria contestar de forma afirmativa? 

3.Quins números si els multipliques o els 
sumes entre ells mateixos sempre et 
donaran la mateixa quantitat?

4.Algun any del segle XX que no canvia si 
les xifres del mig els dones la volta de cap 
per vall. 



1. La memòria
2. L’atenció
3. Les funcions executives/ 

pensament
4. La percepció /sentits
5. Les capacitats sensorials i motores
6. El llenguatge.
7. La intel·ligència





Atenció: 
• Filtre atencional. 
• Focalització. Capacitat limitada 
https://www.youtube.com/watch?v=5XysZ-t8C50&feature=related

Percepció: 
• Les percepcions difereixen 

qualitativament dels estímuls. 
• Colors, tons, olors,...són “creacions 

mentals” construïdes pel cervell. 
• Il·lusions perceptives: els sentits ens 

enganyen. 
• https://www.youtube.com/watch?v=Y7VgCW3KIpM
• https://www.youtube.com/watch?v=EGvU_u0KwOk



Tàlem: filtre 
depenent de la 
rellevància. Es rep 
la info. creuada.





És un procés cognitiu bàsic i que implica, 
respecte a la informació que rebem:

1. L’adquisició/codificació
2. La consolidació/ emmagatzematge
3. La recuperació de la informació



MEMÒRIA 
EMOCIONAL

MEMÒRIA DE
TREBALL













Recorda aquestes paraules.

Meló, cadira, sabatilles, armario

Habitació, Rosa, blau, judías

Faldilla, libreta, amor, Roma





• És un procés cognitiu bàsic ja que 
es necessita un estat atencional 
adequat per a que la resta de 
processos cognitius funcionin 
correctament.

• Té un component perceptiu, un 
de motor i un de límbic.



CLASSES D’ATENCIÓ
Depenent de com realitzem la percepció l’atenció es classifica sota diversos 
criteris com per exemple:
ATENCIÓ DIVIDIDA. Capacitat de fer més d’una activitat al mateix temps
ATENCIÓ SOSTINGUDA. Capacitat de mantenir-la durant un temps determinat
ATENCIÓ SELECTIVA. Capacitat de filtrar el tipus, qualitat i/o quantitat 
d’informació que codifiquem.
Si agafem el criteri de a qui va dirigida la dividim:
ATENCIÓ EXÒGENA. Dirigida als estímuls externs de l’ambient
ATENCIÓ ENDÒGENA. Dirigida als estímuls interns , dins del propi individu.
Segons el grau de control que exercim pot ser:
ATENCIÓ VOLUNTÀRIA. Si tenim el control cognitiu sobre ella
ATENCIÓ INVOLUNTÀRIA. Si no està sota el nostre control , es a dir, funciona 
com un reflexa.
Una altra classificació interessant seria en relació a la seva manifestació ja que 
l’atenció pot ser:
ATENCIÓ ENCOBERTA. Quan parem atenció a la font d’estimulació de forma 
mental, per exemple, quan pensem en allò i no orientem la mirada, cap o cos 
cap a l’estímul.
ATENCIÓ DESCOBERTA.  Quan dirigim la mirada o qualsevol part física del 
nostre cos cap a l’estímul en qüestió.



LA MILLOR MANERA 
DE DONAR MENJAR
A UN HIPOPÒTAM 

ÉS MIRAR-LO
FÍXAMENT ALS ULLS 

I DIR-LI:
MENJA!





Les funcions executives són les habilitats que ens 
permeten a les persones administrar el temps, 
planificar, organitzar, recordar coses, fer diverses 
tasques alhora, donar prioritat a les activitats, 
parar atenció i començar tasques. També ens 
ajuden a utilitzar la informació i les experiències 
del passat per resoldre problemes actuals. 

Si fallen les funcions executives, la nostra 
conducta no serà eficaç i, per tant, els nostres 
plans i objectius no es compliran com 
esperàvem. 





Les funciones executives es poden dividir en 
diversos àmbits: la memòria de treball, que 
és la capacitat d'emmagatzemar la 
informació durant un temps determinat; la 
planificació; la flexibilitat, entesa com 
l'habilitat que ens permet sobreposar-nos 
quan alguna cosa falla i buscar noves 
solucions al pla inicial; la inhibició o el 
control dels impulsos; l'organització; la presa 
de decisions; l'estimació temporal per 
calcular de manera aproximada el pas del 
temps i la durada d'un fet o activitat; 
l'execució dual o la capacitat de fer dues 
tasques a la vegada. 
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