
Segueix-nos a:

www.uimir.cime.es

xxv edició

Lloc: Seu de l’institut Menorquí d’estudis  
(can victori, camí des castell, 28, Maó)

duració: 20 hores

Preu d’inscripció: 60 €  

Places limitades 

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es  
Tel. 971351500 

Informació addicional 25anys

1996 - 2021
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c7. Neurociència i educació

Dates: 19 i 20; 26 i 27 de novembre de 2021



coordinació i professorat:
Anna Carballo Márquez i Marta Portero Tresserra 
Institucions: Universitat Oberta de Catalunya i Universitat 
Autònoma de Barcelona

Objectius:
- Conèixer les bases neurobiològiques de la conducta i la 
   cognició humana. 
- Conèixer els mecanismes que intervenen en els processos  
   d’aprenentatge i memòria.
- Potenciar les competències i habilitats docents relacionades  
   amb el coneixement de les funcions del cervell.
- Desenvolupar eines i recursos per adaptar els descobriments  
   neurocientífics a la pràctica docent diària.
- Aplicar coneixements neurocientífics en la millora del disseny 
   d’espais d’aprenentatge.

descripció del curs:
El creixent interès per una educació basada en l’evidència científica, 
així com els recents progressos en el camp de la neurociència sobre 
els processos d’aprenentatge i plasticitat cerebral, han permès una 
aproximació entre ambdós camps de coneixement que ofereix una 
visió dels processos d’ensenyament-aprenentatge basada en el 
funcionament del cervell. 
En aquest sentit, els estudis en neurociència cognitiva pretenen 
proporcionar eines i fonamentació empírica perquè mestres i docents 
puguin justificar i repensar la seva pràctica pedagògica tenint en 
compte els diferents factors que intervenen en el funcionament 
cerebral i en l’aprenentatge.
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Programa
divendres 19 de novembre

de 15.00 a 15.15 h
 Recepció dels participants i acte de benvinguda.

SESSIÓ 1 (de 15.15 a 20.00 h)   Anna Carballo

	 •	Aportacions	de	la	neurociència	a	l’educació:	possibilitats	i	
limitacions.

	 •	Neurodesenvolupament	i	cervell	adolescent.	

dissabte 20 de novembre
SESSIÓ 2 (de 9.00 a 14.00 h)    Anna Carballo

	 •	Aprenentatge	i	plasticitat	cerebral.

	 •	Funcions	executives	i	propostes	creatives	a	l’aula.

divendres 26 de novembre
SESSIÓ 3 (de  15.00 a 20.00 h)    Marta Portero

	 •	Processos	atencionals.

	 •	Factors	socials	i	emocionals	en	l’aprenentatge.

dissabte 27 de novembre
SESSIÓ 4 (de 9.00 a 14.00 h)    Marta Portero

	 •	Metodologies	basades	en	l’evidència.

	 •	Cos	i	ment.

Participants a qui va adreçat principalment 
Mestres i docents (infantil, primària, secundària, adults), educadors/es socials, 
psicopedagogs, etc.


