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Neuroeducació: 
de la neurociència a l’aula
Anna Carballo 

La neuroeducació es considera una nova transdisciplina que neix de la interacció i de la 
interrelació entre tres àmbits de coneixement diferents (les neurociències, la psicologia i 
l’educació). El seu objectiu principal és integrar els coneixements neurocognitius en l’àmbit 
educatiu per ajudar a millorar la pràctica pedagògica de mestres i docents. 

 PARAULES CLAU:  neuroeducació, neurociències, plasticitat, curiositat, evidència científica, aprenentatge actiu, emocions.

D’on neix  
la neuroeducació?

De l’àmbit de les neurociències, la 
neuroeducació té en compte coneixe-
ments sobre com funciona el cervell; 
del camp de la psicologia, es refereix a 
teories sobre el funcionament de la 
cognició i de la conducta humanes, i 
de l’àmbit de l’educació, la neuroedu-
cació se centra principalment en teo-
ries i en pràctiques pedagògiques que 
expliquen com funcionen els proces-
sos d’ensenyament-aprenentatge. De 
la intersecció i les sinergies entre 
aquestes tres disciplines, neix la neu-
roeducació, que té la finalitat d’intentar 
integrar tots aquests coneixements 

amb l’objectiu de millo-
rar la pràctica d’aula 
(quadre 1).

Si tenim en compte 
que l’objectiu principal 
de l’educació és modi-
ficar o influir en la con-
ducta dels infants per 
ajudar-los a adaptar-se 
al seu entorn social i 
cultural de forma re-
eixida, i que la base 
biològica de tota con-
ducta humana és el 
sistema nerviós,  po-
dem concloure, doncs, 
que l’educació pre-
tén modificar, també, 

Quadre 1. Disciplines de què es compon la neuroeducació 
(Font: Tokuhama-Espinosa, 2011)

NEUROCIÈNCIA

PEDAGOGIA

PSICOLOGIA

NEUROEDUCACIÓ

El cervell 
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Ment, cervell 
i educació
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Cervell i aprenentatge

Tenim un cervell que està dissenyat 
per aprendre i per fer-ho al llarg de 
tota la vida. Està dotat d’uns meca-
nismes de plasticitat neural i sinàp-
tica que permeten que ell mateix es 
modifiqui gràcies a les experièn-
cies viscudes i que es pugui adaptar 
i readaptar a les demandes del seu 
entorn. Es tracta d’un mecanisme in-
nat, heretat, fruit de milions d’anys 
d’evolució que han permès que tin-
guem el cervell més plàstic i més 
adaptable d’entre tots els éssers 
vius, la qual cosa ens ha dotat d’una 
capacitat d’aprenentatge que no és 
comparable a la d’altres espècies 
animals. En aquest sentit, adquirir 
coneixements nous és inevitable, i 
des de l’escola hem de procurar 
aprofitar aquesta plasticitat per oferir 
experiències d’aprenentatge prou ri-
ques, provocadores i estimulants que 
potenciïn les ganes de saber en els 
infants.

De fet, sabem que la curiositat i la 
motivació per aprendre són actituds 
innates als infants. Aquest interès per 
la novetat són tendències inherents al 
nostre cervell (Tokuhama-Espinosa, 
2011). Ens crida l’atenció el que és 
nou i desconegut, atès que esdevé 

tica pedagògica i permet passar 
de la mera intuïció a l’evidència 
científica.

Amb tot, si bé és cert que la neu-
roeducació projecta un escenari 
molt prometedor de millora peda-
gògica, avui dia es tracta d’una 
disciplina científica que tot just co-
mença a fer les primeres passes 
dins l’àmbit de la recerca. 

En aquest sentit, hi ha una manca 
important d’estudis aplicats i enfo-
cats a situacions naturals d’aula que 
fa necessària la formació de mes-
tres i educadors en neuroeducació, 
amb l’objectiu de fer créixer i avançar 
aquest camp de coneixement i 
d’investigació aplicada i pràctica.

En aquest sentit, neurociència i edu-
cació han estat allunyades l’una de 
l’altra durant molts anys. Tradicio-
nalment, les anàlisis neurocientí-
fiques han fet servir un llenguatge 
i un apropament metodològic a 
l’estudi de l’aprenentatge aliens a 
l’àmbit educatiu real i situats molt 
lluny d’aquest. Aquesta distància en-
tre tots dos camps de coneixement 
ha propiciat l’aparició de diversos 
neuromites, alguns dels quals es-
tan molt instaurats en el món de 
l’educació, ja que s’han simplificat, 
manipulat i mal interpretat algunes 
dades neurocientífiques reals que 
han acabat esdevenint creences 
errònies sobre el funcionament del 
cervell, i això afecta, de manera di-
recta, la intervenció del docent a 
l’aula (Howard-Jones, 2014).

el funcionament del cervell, d’aquí 
que totes dues disciplines estiguin 
legítimament i íntimament interre-
lacionades. En aquest sentit, la 
neuroeducació pretén assolir una 
integració més gran de l’estudi del 
desenvolupament neurocognitiu en 
les ciències de l’educació, partint 
de la idea que conèixer com aprèn 
i com funciona el cervell pot millorar 
la pràctica pedagògica i les expe-
riències d’aprenentatge. Tal com diu 
Jensen (2010), la clau rau a educar 
tenint el cervell en ment.

D’altra banda, el fet que els co-
neixements que proporciona la 
neuroeducació provinguin de la neu-
rociència, és a dir, d’una disciplina 
científica, pot proporcionar eines a 
mestres i docents per poder justi-
ficar la seva activitat professional 
des de l’evidència científica i em-
pírica, amb la qual cosa aconse-
guiran més credibilitat i respecte 
professionals a nivell social. En 
aquest sentit, moltes de les idees 
que defensa la neuroeducació no 
són noves i molts educadors ja les 
utilitzen, perquè, per experiència, 
saben que funcionen, però la neu-
roeducació proporciona l’explicació 
de per què funcionen o no dife-
rents maneres de plantejar la pràc-

Conèixer com aprèn i com 
funciona el cervell pot mi-
llorar la pràctica peda-
gògica i les experiències 
d’aprenentatge

Tenim un cervell que està 
dissenyat per aprendre i 
per fer-ho al llarg de tota 
la vida
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(Jensen, 2010), i com els ambients 
emocionalment positius afavoreixen 
l’activació d’àrees cerebrals implica-
des en l’aprenentatge.

Així mateix, és convenient evi-
tar  que e ls  in fants associ ïn 
l ’aprenentatge amb situacions 
emocionalment negatives, com ara 
l’estrès provocat pels exàmens, la 
por de ser avaluats o els deures 
o les tasques mecàniques, repeti-
tives i descontextualitzades. Es fa 
difícil pensar que vulguin seguir es-
tudiant o aprenent en aquestes con-
dicions. La neuroeducació defensa 
que la clau es troba a associar 
l’aprenentatge a emocions positives, 
com ara la d’aprendre i de voler sa-
ber (Mora, 2013).  

L’aprenentatge en si, comprendre 
conceptes nous, interioritzar idees 
noves, descobrir relacions entre 
fenòmens, en definitiva, conèixer 
com funciona el món, és plaent 
en si mateix i produeix satisfac-
ció quan hom ho experimenta. En 
aquest sentit, necessitem que els 
infants adquireixin aquest plaer 
d’aprendre, que visquin experièn-
cies d’aprenentatge emocionalment 
positives, que sentin aquest goig 
en descobrir aprenentatges nous, 
perquè vulguin continuar aprenent 
la resta de la seva vida (imatge 2, a la 
pàgina següent).

Durant molts anys, l’educació ha cen-
trat la seva mirada en elements ex-
terns,  en teor ies,  models o 
paradigmes sobre com es pot ensen-

Pràctiques d’aula 
neuroeducatives

Des de l’escola, és important plante-
jar pràctiques d’aula en què siguin 
els infants els vertaders protagonis-
tes de la situació d’ensenyament-
aprenentatge, que siguin ells els que 
hagin de fer, provar, pensar, dialogar, 
convèncer, reformular hipòtesis, in-
terpretar fenòmens, etc. (imatge 1). 
Hem d’afavorir la seva implicació en 
la tasca, ja que el nostre cervell està 
dissenyat per aprendre de forma ac-
tiva i no pas passiva, per aprendre 
fent (Sousa, 2014).

La neuroeducació explica que és 
igualment important promoure si-
tuacions d’aula emocionalment 
positives, sense estrès, on els in-
fants es trobin segurs i relaxats, on 
sentin que poden dialogar i inter-
venir-hi sense por de ser jutjats o 
avaluats. Diversos estudis han 
demostrat els efectes neurotòxics 
de l’estrès crònic i sostingut, els 
quals repercuteixen en els proces-
sos d’aprenentatge i de memòria 

rellevant per a la nostra supervivèn-
cia conèixer si és perillós, si és segur 
o si és d’utilitat. 

Des de l’escola, hem de procurar 
aprofitar aquesta curiositat, que 
ens garanteix uns nivells atencio-
nals i motivacionals òptims perquè 
s’esdevingui l’aprenentatge. Serà 
important, doncs, respectar els in-
teressos i les motivacions intrínse-
ques dels infants, que puguin triar 
lliurement què volen aprendre i com, 
per garantir que s’atenguin els seus 
processos d’aprenentatge. Això no 
vol dir que el mestre o el docent ja 
no hagi de fer res i que resti sent un 
mer espectador de les actuacions de 
l’alumnat, sinó que ha d’esforçar-se 
a conèixer molt i molt bé els nens 
i les nenes que té a l’aula, a fi de 
poder-los proporcionar experiències 
d’aprenentatge que responguin als 
seus interessos, de provocar les ga-
nes que tenen de saber i de propo-
sar reptes que les criatures vulguin 
resoldre i que iniciïn diferents itine-
raris de recerca i d’indagació que 
portin, irremeiablement, cap al des-
envolupament i l’aprenentatge.
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Imatge 1. Dos infants interactuen de forma activa per conèixer el material que se’ls presenta
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yar als infants. Per primera vegada, 
gràcies a la neuroeducació, la trans-
missió de coneixements pot orientar-
se cap a l’interior, cap a l’òrgan i cap 
al sistema que ha de respondre a 
aquestes influències de l’ambient i 
que, en última instància, ha de per-
metre que tingui lloc l’aprenentatge. 
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Imatge 2. Un infant s’emociona en veure 
com és la sorra de la platja a través d’una 
lupa binocular 
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