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S’han deixat les decisions importants per a aquest 
mes de juny, i ja no hi ha revàlida possible al setem-
bre. Com a aspecte positiu,podràs dir als teus pares 
que no has d’estudiar perquè no hi ha exàmens al 
setembre. Tot el dia a la platja o la piscina! Abans, 
però, sempre hi havia l’opció del repte: “A l’agost em 
poso a estudiar i segur que em trec les que m’han 
quedat”, “faré el possible i demostraré que ho puc 
fer i no repetiré curs”. 
Hi ha molts pros i contres, i tots estan esbiaixats des 
de la pròpia mirada.

Per descomptat que per als equips docents, el fet de 
no haver de fer exàmens i correccions la primera set-
mana de setembre ajudarà a la planificació del curs.
Però si pensem en aquells alumnes que necessiten 
més temps per a l’assimilació de continguts, setem-
bre era un moment essencial per arribar allà on du-
rant el curs no els havia donat temps.

Nou sistema, nous reptes! 

Editorial La contraportada
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“Aprendre i generar memòria és simplement el pro-
cés de tallar, modelar, donar forma, fer i refer els dia-
grames de connexió del nostre cervell” (Damasio, 
2010, pàg. 446).
La neuroeducació es refereix a la dotació d’un suport 
científic per a l’art de l’ensenyament. S’està consti-
tuint com una disciplina emergent arrelada en la 
interacció entre els estudis de la ment, el cervell i 
l’educació. Segons Carew i Maqsamen (2010) o 
Tokuhama-Espinosa (2008), la neuroeducació pos-
sibilita noves formes d’encarar els desafiaments 
presentats per l’educació del segle xxi. D’acord amb 
Pasquinell (2012), constitueix un enfocament re-
cent amb què fer front als reptes presentats per les 
polítiques educatives actuals, emfatitzant la neces-
sitat d’afrontar el doble objectiu de concebre nous 
mètodes educatius eficaços i facilitar la comprensió 
al voltant de la seva pròpia eficàcia. La neuroeduca-
ció ha acostat les ciències neurològiques i les psi-
cològiques ala pedagogia i permet establir un nou 
paradigma d’investigació denominat neurociències 
de l’educació, aplicable a la psicopedagogia (Bravo, 
2018).
Un dels punts crítics per a l’origen d’aquest paradig-
ma ha estat la disponibilitat d’eines no invasives per 
a l’obtenció d’imatges del cervell humà, la qual cosa 
ha permès als investigadors estudiar com canvia el 
cervell al llarg del desenvolupament. Entre les seves 
principals aportacions a l’educació hi ha les investi-

gacions del desenvolupament dels processos cogni-
tius i verbals infantils del llenguatge, la memòria, el 
pensament, la consciència fonològica, la percepció 
visual i els processos executius cerebrals. Tal com 
proposen autors com Maurer i McBride (2017), 
aprendre a llegir i escriure requereix diferents ha-
bilitats, algunes que són pròpies del desenvolu-
pament psicobiològic i d’altres que depenen del 
procés pedagògic social d’ensenyament. En aquest 
procés d’aprenentatge es combinen el llenguatge 
oral amb les habilitats metalingüístiques i les me-
todologies d’ensenyament. La cultura educacional 
indueix l’aprenentatge i dóna la base per configurar 
aquest paradigma. Aquest avenç sense precedents 
ha impulsat els esforços per forjar més vincles entre 
neurocientífics i educadors per tal de millorar l’apre-
nentatge.
El repte rau, llavors, en el fet que a partir d’una major 
comprensió sobre les bases neuronals i cognitives 
de les competències acadèmiques s’estructurin mi-
llor els entorns d’aprenentatge, afavorint l’adquisició 
de les competències crucials en la nostra societat 
occidental moderna. A més de les raons metodolò-
giques, també hi ha una raó pràctica per recórrer a la 
neurociència en recerca de les respostes a preguntes 
educatives pendents. La base de la neurociència està 
representada per col·laboracions interdisciplinàries, 
constituint-se com un espai de recerca en el qual si-
tuar esforços per generar enfocaments educatius ba-

Racó
Científic
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sats en l’evidència. Per exemple, Michael Gazzaniga, 
el fundador de la neurociència cognitiva, va declarar 
que “el neurocientífic cognitiu vol entendre com el 
cervell habilita la ment”. A la pràctica, la neurociència 
cognitiva implica la col·laboració de psicòlegs cog-
nitius, els que fan les preguntes rellevants i situen 
dins dels marcs existents de l’estudi mental pro-
cessos cognitius; els anatomistes, que són capaços 
d’entendre com diferents estructures cerebrals es re-
lacionen amb diferents aspectes del processament,i 
els físics, que dissenyen mètodes cada vegada més 
sofisticats per a la generació d’imatges no invasives 
del cervell humà a través de tècniques com el fMRI.
El potencial de la neurociència està servint de pla-
taforma per a l’educació basada en l’evidència, com 
es reflecteix en el gran nombre d’inversions en pro-
grames d’investigació interdisciplinaris. L’originalitat 
d’aquesta aportació de les neurociències a la psico-
pedagogia ha estat investigar els punts de contacte 
i d’interacció entre la biologia del sistema nerviós 
central i els estímuls culturals, verbals i emocionals 
amb les estratègies pedagògiques (Szücs i Goswa-
mi, 2007). La possibilitat d’obtenir imatges dels 
efectes neurals de l’aprenentatge ens està ajudant a 
entendre tant les trajectòries típiques com atípiques 
del desenvolupament, caracteritzant els límits de 
plasticitat dels circuits cerebrals implicats en l’apre-
nentatge.
És evident que s’ha avançat molt en la comprensió 
dels mecanismes neuronals subjacents a les com-
petències bàsiques de l’educació formal, com ara 
la lectura i les matemàtiques. Els estudis aquí citats 
només constitueixen alguns exemples de l’evidèn-
cia empírica disponible. No obstant això, i relacionat 
amb les evidències del paradigma que ens ocupa, 
és important la consideració d’altres qüestions molt 
rellevants per a l’educació, com els efectes de l’exer-
cici físic sobre la funció cerebral (Hillman, Erickson, i 
Kramer, 2008), les característiques del desenvolupa-
ment cerebral del nen i l’adolescent (Casey, Duhoux 
i Malter Cohen, 2010; Steinberg, 2009), l’evidència 
de com la variabilitat de l’estat socioeconòmic afec-

ta les capacitats neurocognitives (Hackman, Farah i 
Meaney, 2010), el paper de la família i les variables 
relacionals (Noble i cols., 2015) i el paper que tenen 
les emocions en el desenvolupament cerebral;la 
neurociència llança evidències que les actituds 
cap a l’aprenentatge milloren aquest aprenentatge 
(Mangels, et al., 2006 ).
Si bé tot aquest progrés en la investigació és posi-
tiu, hi ha molts desafiaments que enfronta el camp 
emergent de «neuroeducació». En primer lloc, que-
den ponts per establir perquè el mestre corrent, 
aquell que està a l’aula amb la tasca encomanada 
que els seus alumnes aprenguin, pugui posar al 
seu servei les evidències científiques d’una manera 
pràctica.
Segons De Tall (2018), la gran complexitat subjacent 
en els sistemes educatius i en la praxi pedagògica 
perfila l’educació com una cruïlla on pot sorgir tant 
el diàleg com el conflicte entre una àmplia varietat 
de disciplines. Històricament, el diàleg de la ciència 
educativa o pedagogia amb altres ciències va donar 
lloc al producte multidisciplinari conegut com a 
ciències de l’educació. Així es va originar l’emergèn-
cia de subdisciplines com la filosofia educativa, la 
sociologia de l’educació, l’antropologia de l’educació 
o la psicologia educativa, totes elles enquadrades 
en els constructes de les ciències socials o humanís-
tiques.
A més, i tal com s’ha vingut recollint al llarg d’aquest 
article, en l’estat actual de la qüestió i respecte de la 
seva dimensió epistèmica, autors com Bravo (2017, 
2018) ja expressaven la necessitat de reconsiderar 
les maneres tradicionals en què s’ha vingut enqua-
drant l’estudi de l’ésser humà com a subjecte edu-
catiu. Es fa necessari redefinir l’educació de manera 
que pugui respondre als desafiaments actuals que 
demana la societat del segle xxi. En aquesta línia, 
s’observa que un dels tòpics transversals a la litera-
tura revisada és com els reptes i els problemes del 
món educatiu a inicis d’aquest segle podrien estar 
necessitant solucions que transcendeixin els mo-
dels departamentals en què s’enquadra la investi-



gació educativa.
Tal com revisem en un altre article,“La malaltia d’in-
novar”, A. Bayo (2018), quan parlem dels moviments 
de la renovació pedagògica a Catalunya també ens 
referim a un discurs, una manera de formular els 
problemes de l’ensenyament i d’afrontar la seva al-
ternativa. Aquest discurs té les següents característi-
ques: ha estat elaborat per professors i professores, 
des de la pràctica i la reflexió teòrica sobre aquesta; 
ha estat construït amb deliberacions col·lectives; 
concep la innovació no com un problema psicològic 
i individual sinó com un assumpte col·lectiu i polí-
tic de relació entre l’escola i la societat; pensa l’es-
cola amb pedagogies globals per actuar a l’aula i al 
centre en concret, i es proposa la transformació de 
l’ensenyament dins d’un desig d’eliminació de les 
desigualtats socials. Les comissions organitzadores 
dediquen temps i recursos a transformar radical-
ment la distribució d’aules d’una escola tradicional a 
un espai diferent que faciliti la trobada i la participa-
ció, que tingui color i música, que estigui obert a la 
natura, que estimuli la creativitat i la lliure expressió, 
que comuniqui una concepció del saber i de l’apre-
nentatge lúdica i crítica alhora. Perquè ara ja sabem 
que el nostre cervell necessita la recerca de significat, 
de les emocions, del social i de la crítica, atenent els 
processos de neurodesenvolupament que obren les 
portes perquè aquests aprenentatges tinguin lloc.
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Qualitat 
de vida

La definició adoptada recentment per la International Dyslexia Association (IDA, 2002; Lyon, Shaywitz i Sha-
ywitz, 2003) descriu la dislèxia com una «dificultat específica de l’aprenentatge de la lectura amb un origen 
neurobiològic”. Es caracteritza per dificultats en el reconeixement precís i fluid de paraules i per problemes 
d’ortografia i descodificació. Aquestes dificultats provenen d’un dèficit en el component fonològic del llen-
guatge que és inesperat en relació amb altres habilitats cognitives que es desenvolupen amb normalitat. Les 
conseqüències o els efectes secundaris es reflecteixenen problemes de comprensió i experiència pobra amb el 
llenguatge imprès que impedeixen el desenvolupament del vocabulari».

La dislèxia en 
l’edat adulta

10%
La dislèxia afecta 1 de cada 10 persones, 
moltes de les quals no han estat diagnos-
ticades i no han rebut cap tipus d’atenció 
especialitzada.

Pel que fa a la nostra experiència 
personal i professional, la identifi-
cació de la pròpia dislèxia és un pas 
important cap al benestar personal.

D’altra banda, diverses investigacions lon-
gitudinals han mostrat que les dificultats 
lectores constitueixen un trastorn crònic, 
amb forta persistència de les dificultats 
lectores en l’adolescència i en l’edat adulta 
(per ex.:Swanson i Hsieh, 2009; Undheim, 
2009).
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Què oferim a 
Trivium?

A Trivium oferim l’oportunitat d’avaluar i diag-
nosticar la dislèxia en l’edat adulta per oferir es-
tratègies compensatòries a les persones dislèxi-
ques que no han estat identificades i tampoc 
diagnosticades.

Diagnòstic 
complet

Amb aquest procés diagnòstic s’ofereix l’oportu-
nitat de descobrir i aprendre què és la dislèxia, 
com ha pogut interferir en determinats asso-
liments o activitats de la vida quotidiana, aca-
dèmica i professional i oferir un assessorament 
per a la consecució dels objectius i metes tant 
personals com professionals.

Assessorament
personalitzat

Moltes persones que tenen dislèxia arriben a 
l’edat adulta sense conèixer la seva condició, 
amb una imatge de si mateixes que no s’ajusta 
a les seves potencialitats ni a la seva capacitat 
cognitiva.

Estratègies 
compensatòries

Hi ha moltes persones brillants i creatives amb 
dislèxia que gràcies al fet d’haver tingut els su-
ports necessaris han aconseguit èxits professio-
nals i personals.

En què et beneficia 
el diagnòstic?

- Millora de la qualitat de vida.
- Tenir més eines d’autoconeixement.
- Conèixer quines estratègies 
compensatòries s’adapten al teu 
estil d’aprenentatge.
- Adquirir tècniques i estratègies que et 
permetin ser més eficaç en els teus 
estudis i/o àmbit professional.

Exàmens oficials i 
proves d’accés

- Actualment existeix una sensibilitat 
davant de les dificultats d’aprenentatge 
de les persones que permet treure ba-
rreres que impedeixen el desenvolupa-
ment personal i professional.
- Existeixen adaptacions, com per exem-
ple per al carnet de conduir, la prova 
d’accés a la Universitat per a majors de 
25 anys, adaptacions a la Universitat...
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Estiu 
2019

Tallers 
d’estiu 2019

Taller de 
matemàtiques

Taller de 
grafisme

Metodologia
Les activitats passaran per un pro-
jecte vehicular comú i transversal
amb diferents blocs de treball.
S’utilitzaran materials manipula-
tius i tecnològics. Els nens i nenes 
podran experimentar els apre-
nentatges proposats a partir dels 
diferents suports. Adreçat a nens i 
nenes de  Primària i Secundària.

Objectius
Consolidar la numeració i la 
composició del nombre.
Treballar la velocitat de càlcul.
Treballar i analitzar el llenguatge 
matemàtic. Fer preguntes i generar 
problemes de caire matemàtic.
Traduir un problema a una repre-
sentació matemàtica.

Metodologia
Utilitzem materials manipulatius i 
també fem ús de les 
tecnologies.  Adreçat a nens i ne-
nes a partir de 4t de Primària.
Grups petits de treball i seguiment 
personalitzat. 

Objectius
Treballar la força i la grafomotricitat 
de la mà.
Unificar la mida de les lletres, el lli-
gam i l‘espaiat.
Millorar l‘organització i la presenta-
ció de la tasca en el full.

Reforçarem i consolidarem els aprenentatges d’una forma, 
experiencial i manipulativa.

Ajudem cada nen a trobar la lletra més adequada per a ell 
partint de diferents models a escollir. Es fan activitats crea-
tives buscant la implicació i la motivació de l’alumne.
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Reforç
escolar

Metodologia
Grups petits (màxim 4 persones) 
agrupats per curs i matèries
Seguiment personalitzat. 
Adreçat a nois i noies d’ESO i 
Batxillerat.

Objectius
Reforçar continguts acadèmics de 
diferents assignatures.
Autogestió de l‘evolució .
Ensenyar estratègies per aprendre 
més fàcilment.
Retenir i evocar millor la informa-
ció a partir de tècniques d‘estudi.
Augmentar l‘eficàcia i facilitar 
l‘estudi.

Curs intensiu per reforçar la base dels coneixements de cara 
al següent curs, d’aquelles matèries que han anat fluixes Es 
treballarà utilitzant recursos 
metodològics especialitzats i motivadors, fent-ne un 
seguiment personalitzat. 

Selectivitat i 
Treball de Recerca

Metodologia
Seguiment i planificació persona-
litzada, utilitzar una metodologia 
que s’ajusti al seu estil d’aprenen-
tatge 
(planificador, Google calendar, 
programes de gestió de projectes).
En el cas de la selectivitat al setem-
bre, reforç de conceptes, estratè-
gies en la d’aprenentatge, tècni-
ques d’estudi.

Objectius
Planificar el Treball de Recerca.
Aprendre a gestionar eines per a la 
planificació de projectes.
Ajuda en l’estudi de les diferents 
matèries.
Consolidar aprenentatges.

Planificar i preparar la selectivitat de setembre. 
Planificar i donar suport al Treball de Recerca per 
alumnes de 1r de Batxillerat



010010010010

Com podem ajudar els 
estudiants amb TDAH a 
mantenir-se organitzats

Les aplicacions digitals com Moodle, Google Class-
room o Calendar ajuden a organitzar-nos a tots, però 
poden beneficiar especialment els estudiants que 
tenen dificultats amb l’organització i les funcions 
executives.
Els estudiants poden tenir dificultats per mantenir 
les coses organitzades. Aquestes dificultats per als 
alumnes amb trastorn per dèficit d’atenció/hiperac-
tivitat solen ser més accentuades. 

Alguna vegada heu mirat la 
motxilla o la taquilla d’un 
estudiant amb TDAH? Pot 
semblar que hi ha passat un 
tornado!

En el cas dels alumnes amb dificultats atencionals 
i en les funcions executives, això no passa perquè 
aquests estudiants siguin mandrosos o descuidats.
Tot i que aquesta pot ser una lluita amb els adoles-
cents en general, en aquest cas específic aquests 
alumnes tenen dificultats específiques en l’organit-
zació i n’hem de ser conscients. Si a més, hi sumem 
la comorbiditat d’altres trastorns del neurodesenvo-
lupament, l’exigència per mantenir l’organització 
encara pot ser més elevada.

Reflexió

Podem fer-hi alguna cosa? 
Els podem donar suport 
sense haver de ser nosaltres 
qui gestionem constantment 
la seva organització? 
Estarem treballant la seva 
autonomia?

Si el que volem fer és preparar-los per ser compe-
tents en el futur, dins de la societat on estem, on 
multitud d’elements i sistemes lluiten per captar la 
nostra atenció (els anomenats lladres d’atenció), un 
bon sistema és l’exemple que com a adults els do-
nem de la nostra pròpia gestió.
El camí tampoc no ha estat fàcil per a nosaltres: 
vàrem començar amb agendes, amb paperets en-
ganxats amb clips... Després van arribar els calenda-
ris mensuals a la nevera, els planificadors —aquests 
funcionen prou bé, però també es poden perdre—, 
els post-it...primer semblava que teníem la casa ple-
na de pistes, i després, que es quedarien per sem-
pre. 
Però quan va arribar el món digital, tot això va can-
viar: horaris, calendaris, localitzacions... i tot online. 
Ara podem accedir-hi des del mòbil, el portàtil o des 
d’un altre ordinador.
Cal fer un apunt sobre les dades: qui les gestiona 
i el rastre que deixem en altres dispositius o en les 
mateixes apps o el navegador que utilitzem. Aquí 
encara ens queda batalla per fer per nosaltres i per 
protegir i formar els joves.
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En les classes on la majoria del contingut està pujat 
al núvol, hi ha sistemes de gestió de l’aprenentatge 
que podem utilitzar per pujar i presentar tota la in-
formació que els estudiants necessiten: documents, 
qualificacions, calendari d’entregues... I tot això es 
pot vincular al seu calendar i fer servir widgets al seu 
mòbil per tenir-hi fàcil accés. Sistemes com Google 
Classroom, Apple Classroom, Moodle o Canvas, per 
citar-ne alguns, poden ser sistemes efectius per als 
estudiants que lluiten amb l’organització de l’aula. 
Cal destacar que en el nostre entorn molts instituts 
ja fan servir aquestes eines, tot i que de vegades fal-
ta que els alumnes coneguin tot el seu potencial i 
en treguin el màxim rendiment. Però en contrapunt, 
qui ha de dirigir la transformació educativa? 

I a la pràctica com ho fem?

1. Seguiment de tasques i calendaris. Pot ser molt 
útil fer una publicació en el calendari i que aquest 
estigui vinculat al dels alumnes, de manera que 
la data d’entrega els aparegui en el seu calendari. 
Fins hi tot podem programar un recordatori per al 
dia d’abans en forma de correu electrònic. Amb els 
widgets també hi ha l’opció que apareguin cronolò-
gicament, de manera que la primera a aparèixer és 
la més urgent, o les podem classificar per urgència 
o importància. Podem arribar fins als diagrames de 
Gantt, que ens ofereixen algunes aplicacions, i això 
ja seria encara més professional.
Així que en comptes d’estar els primers 10 minuts 
de classe com si fóssim arqueòlegs excavant dins les 
motxilles i les carpetes per desxifrar els deures que 
s’havien de fer, en un minut, de forma autònoma i 
independent, poden trobar-ho i repassar-ho.
2. Quan els alumnes envien una activitat via aques-
tes aplicacions, el mateix professor pot editar i co-
mentar en el mateix document, de manera que els 
comentaris estan vinculats a frases específiques del 
text, i és fàcil veure a què es refereix el professor 
exactament. L’accés per part dels alumnes és molt 
fàcil i, encara millor, poden respondre al comenta-
ri del professor, creant un diàleg entre l’alumne i el 
docent.

3. Edició i reescriptura: ja hem deixat de banda els 
temibles comentaris en vermell en els nostres tre-
balls —tot i que encara hi ha a qui li continua agra-
dant molt el vermell—, que ho deixaven tot marcat i 
treien les ganes que ningú veiés la nostra feina.
Podem obrir el debat de si l’escriptura a mà benefi-
cia certs processos del desenvolupament d’infants 
i joves, però potser falta més evidència. Alhora, en 
el nostre món d’adults editem, copiem, reescrivim 
correus electrònics, documents i presentacions entre 
dues o més persones amb Google Docs o altres pla-
taformes. Aquestes són competències que també 
hauran d’adquirir els adults del futur.
Ara vivim en un món digital, hem d’acceptar-ho i 
hem d’intentar que no es converteixi en una dicta-
dura de les dades i el control de les persones. Pot-
ser necessitem sistemes públics que gestionin les 
dades dels nostres alumnes en comptes que que-
din en plataformes privades; són reptes que hem 
de solucionar o regular l’ús d’aquestes dades en 
aquest món global. Però mentre hi pensem, amb 
les eines que tenim ara, podem ajudar els alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge no tan sols en la seva 
organització i planificació, sinó també en la seva au-
tonomia i a confiar en les seves capacitats de gestió, 
entregues i interacció amb els professors en espais 
digitals. Una competència necessària per al futur.

Articles de referència:
Ezra Werb, Helping Students With ADHD Stay Orga-
nized, Edutopia, 2019.
E. González, Google for Education, La Revista de Tri-
vium, 2019.
E. González, Lladres de la nostra atenció, La Revista 
de Trivium, 2019.
Byung-Chul Han, La expulsión de lo distinto, Her-
der, 2017.
Ingrid Guardiola, L’ull i la navalla, Arcadia, 2018.
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