
“Com facilitar l’aprenentatge i la memòria” 
	  

	  
Dr. Ignacio Morgado és catedràtic de Psicobiologia a Institut de 
Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha 
realitzat estudis i treballs d’investigació a les universitats del 
Rhur (Alemanya) i d’Oxford (Regne Unit) així com una 
temporada sabàtica a l’Institut Tecnològic de Califòrnia 
(CALTECH). Ha rebut diversos premis acadèmics i de divulgació 
científica i ha estat coordinador de la col·lecció de neurociència 
d’Ariel, editorial en la qual ha publicat Emociones e inteligencia 
social.  
 

 
Resum de la xerrada portada a terme pel Dr. Morgado el divendres 4 d’abril de 2014, a 
l’auditori de les Mines de Gavà, sota el títol: “Cómo facilitar el aprendizaje y la 
memoria”  
 
Comença la seva ponència fent un recordatori d’allò que ja va exposar durant la 
xerrada realitzada el curs passat, dels conceptes explicats i de com la ciència actual 
ha demostrat allò que en Santiago Ramón i Cajal ja hi havia intuït fa uns 100 anys i pel 
que es considerat el pare de la neurociència.  
 
Hipocampo: Part del cervell, fonamental en l’aprenentatge i la memòria. Les 
evidencies dels circuits neuronals reforçats són l’empremta de l’aprenentatge al nostre 
cervell, la memòria. Al cervell hi ha aproximadament unes 1014 sinapsis i per què això 
es pugui produir, fa falta la síntesi d’una proteïna (la histona) per a la qual és necessari 
l’ADN, material genètic present als cromosomes. Les histones són com clips que 
mantenen l’ADN comprimit. El coneixement d’aquests mecanismes ha obert el camp 
d’una nova branca de la neurologia, l'epigenètica, que estudia com i quan els gens 
poden expressar-se; és a dir, quan poden manifestar el seu potencial. Que això pugui 
passar, que es puguin produir aquests canvis en el seu comportament, depèn també 
de les condicions ambientals d’un determinat moment. En l’àmbit educatiu pot afavorir 
que aquests gens treballin o no per què l’individu pugui aprendre.  
 
La memòria implícita: depèn dels ganglis basals, localitzats a la zona interna del 
cervell. Aquesta és constant, romandre gairebé inalterable. És la responsable de tot 
allò que són mecanismes interioritzats i automatitzats, del que per fer-ho ja no cal 
pensar-ho (Ex. anar en bicicleta).  
 
La memòria explícita: radica a l'hipocamp, situat al lòbul temporal del cervell. Integra 
els coneixements i les vivències; i per tant és canviant.  
 
La memòria de treball: o cognició executiva, radica al còrtex prefrontal i està molt 
lligada amb la intel·ligència. Correspon a la informació que es fa servir per treballar i es 
manté durant un breu espai de temps (Ex. l’anticipació dels moviments que faré al 
jugar a escacs, preveient el que mourà l’altre).  
 
El record: pot ser automàtic o una reconstrucció del passat. Podem arribar a creure’ns 
coses que mai ens han passat. És canviant i influenciada pel nostre ara.  
 
L’oblit: Aquest no és sempre absolut. El cervell humà té la característica del 
“completamiento”. Pot reconstruir, a la seva manera, el tot a partir d’una part; i 
reconstruir la situació en què es va donar, ajuda. Si un alumne no recorda allò que 
semblava que havia après, pot ser que no sigui per haver-ho oblidat, sinó que no tingui 



els mateixos estímuls per arribar a la informació. La informació està disponible, però 
no accessible.  
 
Però la millor manera d’aprendre és fer-ho quan el cervell està preparat per fer-ho; i 
fer-ho com el cervell vol. Dos elements a tenir presents són: 
 
La "ganància retardada" en l’aprenentatge: El cervell aprèn per incubació, pel 
simple pas del temps (Ex. aprendre el funcionament d’un nou model de mòbil, costa; 
però si el deixes un temps i tornes, saps més del que pensaves que sabies).  
 
I la son: que és una activitat fisiològica que potència l’aprenentatge i la memòria. Una 
son interrompuda, per exemple, és dolenta per l’aprenentatge. 
 
La son o la migdiada: abans prepara el cervell per aprendre; després, reforça i 
consolida els aprenentatges.  
La son canvia el ritme cerebral. Fins ara no se sap o, almenys, no es pot assegurar 
què és millor per l’aprenentatge, si les fases de la son d’ones lentes o les d’ones 
ràpides (fase REM). El que sí que podem afirmar és que la son afavoreix la memòria.  
 
Durant la son es produeix un efecte semblant a un ràpid rebobinat i repàs dels 
aspectes que en estat de vigília hem reconegut com a importants i es reforcen les 
sinapsis cerebrals. Així s’ha comprovat en éssers humans a partir dels TACs. Es 
podria dir que la son seria un mecanisme epigenètic. Aquest efecte afavoridor de 
l’aprenentatge, al voltant de totes les experiències viscudes durant el dia, es fa si 
almenys hi ha uns 90 min de son. I és tant més efectiu com més a prop sigui l’acció de 
dormir respecte dels aprenentatges produïts.  
Per aconseguir aquest efecte positiu és suficient senyalant a l’alumne, mitjançant una 
imatge o comentari, allò que volem que aprengui. Només amb això la son se centra en 
aquell material per repassar fisiològicament els circuits que reforcin l’esmentat 
aprenentatge. Però les senyalitzacions es degraden en 24h; és per això de la 
importància de dormir cada dia. Nombrosos experiments han demostrat la millora 
notòria dels resultats, davant una prova específica, de les persones que dormien 
respecte dels obtinguts per aquells que havien fet vigília.  
 
Aprendre mentre dormim és possible, però de forma molt lleugera; per tant cal no 
caure en el parany d’aquells que ens parlen i ens volen convèncer de les bonances de 
mètodes, sovint cars, per aprendre mentre dormim.  
 
Dins de les bonances de la son, podem citar:  
 
-que estructura i organitza els continguts de la ment;  
-que ajuda a extreure regles ocultes (aquest aspecte és molt útil per 
l’aprenentatge de les matemàtiques);  
-i que pot ajudar a la inferència.  
 
El Dr. Morgado ens deixa un interrogant personal en l’aire: Pot ser la son la clau de la 
intuïció i la creativitat? Ell pensa que pot ser sí. Per altra banda ens fa referència a 
l’esport i l’activitat física. Em permeto, com oient per centrar aquesta part de la 
ponència, dir allò tan antic de “mens sana i corpore sano”.  
 
Continua la seva dissertació explicant que la pràctica de l’esport i les activitats físiques 
diverses, faciliten la salut del cos i de la ment; doncs minven l’estres i milloren els 
aprenentatges en tasques executives.  
 



Durant aquestes activitats produïm una substància química anomenada BDNF (Factor 
neurotròfic derivat del cervell), que facilita la neurogènesis, augmenta la 
vascularització i la plasticitat sinàptica. 
 
Un bon recurs al nostre abast és l’entrenament de la memòria de treball. Aquest 
augmentarà l’activitat en la regió prefrontal i parietal i d’aquesta manera es pot millorar 
la intel·ligència, evidentment dins les possibilitats reals de cadascú.  
 
Hi ha mètodes molt ben pautats, però no accessibles a tothom donat que no són 
gratuïts, com és el cas de la prova n-atràs (n-back) –veure http://www.lumosity.com -  
 
Hem de tenir present que “el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra”, 
per això és molt important:  
 
-guiar l’estudi amb preguntes (això orienta la recerca de material, redueix el temps 
perdut, augmenta la memòria a llarg termini i genera autonomia per aprendre);  
-practicar sistemàticament el record i reconstruir allò après (Ex. què hem fet ahir? 
Què hem après?);  
-motivar (la motivació és un mecanisme natural de la memòria);  
-fomentar la lectura (+ resum o comentari –de manera oral ja n’hi ha prou -)  
-la immersió temprana en múltiples llengües (té avantatges cognitives i disminució 
de la neurodegenerativa);  
-altres activitats com la música, la dansa, el ioga o les arts marcials. En definitiva, sí 
que podem millorar l’aprenentatge i l’educació.  
 
No tot el que s’ha fet fins ara en educació ha estat malament. Tots hem conegut grans 
mestres que ens han mostrat un camí i ens han ajudat a aprendre i que ens han 
estimulat la memòria molt millor del que s’havia arribat a pensar. La memòria no 
només és útil, sinó que s’esdevé necessària i imprescindible.  
 
“Aprendre, recordar i oblidar”, cal saber que els canvis es produeixen, el cervell canvia 
constantment; però aquests no sempre són perceptibles. I les deficiències en aquests 
aspectes no són universals ni permanents.  
 
Resumint: ¿què ens pot ajudar en aquest sentit?  
 
-La son i l’exercici físic.  
-La utilització de procediments d’aprenentatge actius.  
-La valoració de la memòria implícita.  
-El desenvolupament de l’autonomia per aprendre. 
 -Les avaluacions actives. Preferentment les orals. (Sabem quan som capaços 
d’explicar oralment allò que hem après).  
 
Per altra banda, els i les mestres hem de fugir de l’autoavaluació directe; i hem de 
dissenyar i aplicar procediments propis. 
    
 
   ______________________________ 
 
 
 
      Article elaborat per Fco. F. Morales Virgós 
 


