
  



  

• S’inicia l’any 1956 als EEUU arran de la publicació d’una sèrie de 
llibres de psicologia que proposaven un nou enfocament alternatiu 
al conductisme.

• Psicologia cognitiva (def): estudi dels processos intel·lectuals des 
dels més simples als més complexos.

• Aquests processos són: 

- Percepció

- Atenció

- Memòria

- Llenguatge

- Raonament 

La Psicologia Cognitiva
Aplicació als processos d’aprenentatge

1. Introducció



  

Introducció (cont.)

 Es desenvolupa amb molta força als anys 60 als països 
anglosaxons. A Espanya no s’introduiex fins als anys 80.

 Influències: en la lingüística, la teoria de la informació i la 
informàtica.

 Precursors: George A. Miller, Karl Pribram, Albert Bandura 
(teoria de l’apprenentatge), etc.

 El nostre interès es centrarà en l’estudi dels processos 
cognitius que intervenen en el nostre aprenentatge: 
memòria, atenció, motivació, intel·ligència i raonament.



  

2. La memòria i el seu funcionament

2.1. Què és la memòria

 És la capacitat o funció del cervell per emmagatzemar, 
conservar i evocar informació mitjançant mecanismes 
neurofisiològics.

 El mecanisme neurofisiològic i psicològic que permet 
realitzar aquesta funció és diu procés mnemònic

 Segons l’ús de la memòria podem distingir diferents tipus o 
modalitats de memòria: 
 Memòria sensorial
 Memòria a curt termini
 Memòria a llarg termini



  

 La memòria és la funció clau de tot procés d’aprenentatge.

 Es pot fer un doble ús de la memòria:

 Memòria mecànica: es caracteritza perquè els records 
s’emmagatzemen mitjançant la repetició, d’una manera 
mecànica.

 Memòria significativa: és l’ús comprensiu de la memòria 
que permet assimilar els continguts en forma d’aprenentatge.



  

2.2. Tipus de memòria

2.2.1. Memòria sensorial

 És la capacitat de recordar la informació lligada als sentits. 
És la memòria perceptiva. 

 Aquesta memòria pot ser: 

 auditiva, quan escoltes paraules que després pots repetir.

 visual, quan pots recordar imatges o colors. 

 espacial, quan ets capaç de calcular superfícies i volums.

 Que la informació pugui passar d’aquesta memòria a la 
memòria a curt termini depèn de l’interès i l’atenció.



  

2.2.2. Memòria a curt termini

 És l’encarregada de conservar la informació durant breus 
espais de temps. Només alguns segons, per poder repetir la 
informació immediatament. 

 Per exemple, quan has de recordar un número de telèfon i 
marcar-lo de seguida. 

 Si la informació interessa concentrarem l’atenció en ella i 
passarà a la memòria a llarg termini.



  

2.2.3. Memòria a llarg termini

 Conserva de manera indefinida la informació. Representa la 
funció més important en el procés d’estudi i aprenentatge, ja que 
és la que permet retenir la informació comprensivament per més 
temps. 

MS MCT MLT

Repetició

Interès

Motivació

Significativitat

Interès / atenció

Percepció
Conservació 
a llarg terini

Hipocamp Escorça



  

2.2.4. Altres modalitats de memòria

a) Memòria innata: tot aprenentatge arrela en un substrat 
previ de memòria o memòria innata. Sembla que és la que 
guarda l’experiència bàsica de l’espècie. Sobre aquesta memòria 
innata creix la memòria individual.

b) Memòria perceptiva: és la que guarda la informació dels 
sentits i es troba en l’escorça cerebral o substància gris. Es 
subdivideix en:

 - memòria visual: recorda percepcions visuals.
 - memòria episòdica: recorda experiències viscudes.
 - memòria declarativa: recorda enunciats i paraules.
 - memòria semàntica: recorda significats de paraules.
 - memòria conceptual: recorda conceptes i idees.

Totes aquestes memòries s’integren i relacionen íntimament en la xarxa 
neuronal.

c) Memòria motora: guarda el ventall de moviments propis d’una 
conducta.



  

2.3. El procés mnemònic

 El procés mnemònic és el mecanisme que condueix la 
informació des dels sentits fins a la fixació en la memòria 
com a record i la seva posterior recuperació.

 Fases del procés mnemònic:

 Fixació: consisteix en captar i retenir la informació que arriba 
a través dels sentits.

 És la fase més important, ja que si no es fixa bé la informació no 
es podrà recordar. Cal fer servir l’elaboració significativa de la 
informació per fixar-la millor que la repetició mecànica.

 Conservació: la informació queda fixada a través de 
mecanismes neurofisiològics i fisicoquímics en el cervell.

 No es fa mai de forma aïllada, sinó formant xarxes neuronals 
que vinculen entre si els records.



  

 Evocació: és la funció de la memòria que permet recuperar un 
record. Acostuma a requerir un esforç mental i el mecanisme 
que fa servir el cervell és l’associació. 

• Evocació voluntària
• Evocació involuntària

 Reconeixement:  no és suficient amb evocar un record, és 
necessari poder-lo reconèixer. Es tracta de vincular el record 
evocat amb una experiència del passat.

• Reconeixement voluntari
• Reconeixement involuntari

 Localització:  consisteix en poder ubicar un record en l’espai i 
en el temps.



  

Tens bona memòria?

• Intenta memoritzar aquesta llista i la 
seva numeració durant un minut. 
Després tapa les paraules i escriu totes 
les que recordis:

1. Llet
2. Taronges
3. Patates
4. Llagostins
5. Pebrots

6. Xocolata
7. Arròs
8. Cafè
9. Formatge
10. Plàtans

11. Cinema
12. Perruquer
13. Gasolinera
14. Mecànic
15. fotocopiadora

16. Fotògraf
17. Piscina
18. Cafeteria
19. Forn
20. llibreria



  

Tens bona memòria?

• Intenta memoritzar aquesta llista i la 
seva numeració durant un minut. 
Després tapa les paraules i escriu totes 
les que recordis:

1.
2.
3.
4.
5.

6. 
7.
8.
9.
10. 

11. 
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18. 
19.
20.



  

Amnèsia:  és un trastorn de la memòria en què un subjecte 
perd total o parcialment la informació conservada o 
l'estratègia d'accés a la mateixa.

Causes: lessions cerebrals, fets traumàtics, edat avançada, 
drogues...

Tipus d'amnèsies
– Amnèsia anterògrada: és la dificultat per guardar 

records després de la malaltia o del trauma.
– Amnèsia retrògada: és la dificultat per guardar 

records abans de la malaltia o del trauma.
– Amnèsia global: és la dificultat per recordar fets 

tan anteriors com a posteriors a la malaltia o 
trauma. 

2.4. Trastorns per defecte de la memòria 



  

Tipus d'amnèsies (cont.)

           -    Amnèsia transitòria: és la dificultat per recordar la 
 informació després de la malaltia o trauma, però 
 que desapareix de mica en mica.

– Amnèsia progressiva: és la que augmenta de 
forma progressiva, com en el cas de l'Alzheimer o 
altres demències.

  



  

Afàsies

Una afàsia és una afectació en la capacitat de produir i/o comprendre el 
llenguatge a causa d'una lesió cerebral. Es tracta d'un trastorn bastant 
freqüent entre les persones que has sofert un accident cerebrovascular.



  

2.5. Trastorns per excés de memòria 

 - Hipermnèsia:  és un excés de record; imatges que el subjecte mai havia 
evocat apareixen en la seva ment; imatges que es creia definitivament 
perdudes, són rememorades. Els fenòmens hipermnèsics es produeixen en 
estats de febre intensa, en el somnambulisme, en la hipnosis, en situacions 
de perill de mort, etc.

- Ecmnèsia:  és coneguda com l’al·lucinació del passat; en ella el passat és 
agafat com a present; el passat torna a ser viscut -no només recordat- de 
nou.

- Paramnèsia:  coneguda també com la il·lusió de allò ja viscut, es basa en 
un fals reconeixement: el present és pres com a quelcom passat. 
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