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1

ncara que passin desapercebudes, les neuro-
nes també estan a l’aula. El nivell d’activitat 
cerebral dels alumnes, tot i que només esti-
guin asseguts atenent, és trepidant. 

Les neurones serveixen per rebre i transportar in-
formació. Ens permeten sobreviure, emocionar-nos, 
comunicar-nos, prendre consciència, comportar-
nos, aprendre... Cada nou concepte, sensació, olor, 
moviment, cançó, diàleg, etc., provoca un canvi en el 
cervell; de fet, el cervell es modifica constantment a 
mesura que acumulem experiències. Per tant, el cer-
vell fa possibles l’aprenentatge i l’ensenyament. 

Com va descriure Gerald Edelman (premi Nobel de 
Medicina, 1972), el cervell és una immensa jungla on 
les neurones interaccionen de forma caòtica, i en la 
mesura que brindem oportunitats d’instrucció als 
alumnes, ells mateixos crearan les connexions ne-
cessàries per aprendre. Aleshores, mestres, profes-
sors, fem una crida: hem de fer de guies per tal que 
els alumnes no es perdin en la immensitat de la selva. 
Cal que promoguem noves connexions.

Quants de nosaltres quan estem davant un infant 
ens preguntem com aprèn el seu cervell? Per què 
fem servir una estratègia per facilitar els aprenen-
tatges i no una altra? Amb els estudis neurocientí-
fics ja no tenim l’excusa de fer “el que bonament 
sapiguem” i si no tenim èxit dir que “hem fet el 
que hem pogut”. Ja no s’hi val! D’un temps ençà 
sabem com aprèn el cervell; per tant, sabem quina 
és la millor fórmula per intervenir, per fer de guies 
d’aprenentatge. Us hi animeu? Conèixer com aprèn 
el cervell del nostre alumnat és primordial per 
acompanyar el seu aprenentatge.
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