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i tu, què?
T’agrada que la teva filla vagi a la piscina cada setmana?
Vols que el teu fill tingui un menú saludable i complet a l’hora
de dinar?
Desitges que els seus amics tinguin les mateixes oportunitats,
vinguin d’on vinguin?
T’ho dic perquè aconseguir aquestes coses no és gratis. Potser
per a tu sí, però n’hi ha que paguen un preu. No parlo de diners, evidentment, sinó d’una altra cosa. És temps, és energia, és
l’ànima que hi posen perquè la teva filla s’ho passi bé, i perquè a
tu et caigui la baba quan la veus ballar, nedar o tocar la guitarra.
És la pell que s’hi deixen organitzant activitats per a tothom. És
el compromís d’alguns. Pocs, massa pocs.
Abans potser n’hi havia més, però no sé dir-te quan ni per què
comencen a canviar aquestes coses. En algún moment penses
que les coses ja funcionen prou bé sense tu, i que no cal implicar-se tant, oi? Vull dir, que l’escola és on portes els fills a
aprendre i per això ja estan els mestres. A més, quan es necessita
gent sempre hi ha algú que ho fa, aquells qui tenen temps lliure,
no com tú, que treballes molt. I a més tens dues criatures a casa.
Potser que ho facin els que en tenen només una, oi?
Potser hi ha altres motius. Alguns no són agradables, ja ho sé.
Les han passat magres a les juntes de l’AFA i encara fa mal recordar aquella assemblea. Va marxar gent i no ha tornat. Si et
serveix d’alguna cosa, jo encara confio que alguns hi tornaran.
L’escola els necessita.
Tampoc no em crec que hi hagi generacions més compromeses
que d’altres. Som individus, i el compromís és quelcom individual, així que és cosa teva si fas alguna cosa al respecte o no fas
res. No pots passar-li la pilota a ningú més.
Jo només et vull comentar una coseta. Venen temps durs, no sé si
ho saps. Algú ha decidit que l’escola pública és un bon nínxol de
mercat. Suposo que ara que les famílies han deixat d’anar a l’escola concertada, les grans empreses necessiten nous clients…
El tema és seriós. Has sentit a parlar del Decret Menjador? La
Llei Aragonès? Et faré un resum molt resumit. Oblida’t del
menú equilibrat i de qualitat, supervisat per aquells que hi posen
el temps i l’energia (te’n parlava abans, al segon paràgraf, d’ells)

que cada dia et preparen les cuineres dirigides per Servitabor. De
fet, pots oblidar-te de Servitabor, que, com indica el seu nom, és
una petita empresa tan identificada amb l’escola dels teus fills
que fins i tot li posa el seu nom. Però la cosa no queda aquí. Ni
de lluny! Això només és el començament. Perquè amb el menjador faran una mena de subhasta on hi posaran tot el paquet:
les extraescolars, el temps de lleure amb els seus monitors, etc.
La cosa pinta fatal. Però amb això no en tenen prou. Vols que
t’expliqui la traca final? Educació infantil, et sona? De 3 a 6
anys. No és obligatòria, ho sabies? I aquesta es pot privatitzar.
Patapam! ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Et deixo uns segons perquè entomis el cop. Però no em puc entretenir gaire, que tenim feina, com pots suposar. Ara et podria
tornar a parlar d’aquells que es deixen la pell, i l’ànima, i el
temps dels seus fills quan el dediquen als teus. I podria preguntar-te si vols que continuïn fent aquesta feina. Ho Vols? Oi que
sí? Oi que vols que es reuneixin i que busquin la manera de defensar-los? A ells i al seu futur. Oi que vols que parlin de tot això
amb les associacions de famílies d’altres escoles, a veure si així
defensen millor els teus interessos? Suposo que t’agrada la idea
que vagin a reunir-se amb el Consorci i que exigeixin una escola
digna i pública, un ensenyament de qualitat. Que no t’imposin
un grup addicional de 30 alumnes i després et deixin sense eines
per garantir la seva escolarització de forma correcta. Imagino
que voldràs triar l’institut quan sigui el moment. Et recordo que
estan canviant les adscripcions, i des de l’escola no poden fer
gaire, o això diuen. Que només fan cas a les famílies (emprenyades). Tampoc en fan gaire cas, t’ho dic per experiència.
Bé, potser t’he espatllat una mica el dia, però de vegades no
queda un altre remei. Ara anem a la qüestió important: totes les
persones de qui t’he parlat necessiten que les defensis. Si no, no
podran defensar els teus fills. I l’única manera de defensar-les
és donar-los suport. Quan et demanen ajuda, és perquè realment
la necessiten, i si ells la necessiten, tu també. Quan es busquin
voluntaris, quan s’organitzin activitats, quan es convoqui una
assemblea de l’AFA, quan t’avisin que hi ha una protesta o una
manifestació per defensar els teus fills, quan passi tot això, jo et
pregunto:
- I tu, penses fer-hi alguna cosa?
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عطلة الصيف يف الجزائر
VACANCES D’ESTIU A ALGÈRIA

كل عام انا و عائلتي ننتظرون افتتاح فصل الصيف بفارغ الصرب و شتياق كبري بعد فرتة
طويلة من العمل و الدراسة.
فصل الصيف هو لكثري من اصحاب الهجرة زيارة العائلة و ال ءقارب و االءصقاء بعد
غياب طويل فلهذا تجتمع كل أفراد العائلة كبارا و صغارا للدردشةو
حيث نقضيها حول ماءكوالت و حلويات تقليدية،  وصهرات الليايل حتى الصباح،الضحك
جد لذيذة اللذي تم اعدادها يف املنازل.
كام تعترب عطلة الراحة و النوم الطويل و استغالل الحرارة الجوية املرتفعة للذهاب إىل
اكتشاف أروع املناطق الخالبة عرب،  تجول يف الشورع،البحر
 البالد.
لهذا فإ ّن مجرد ذكر العطلة الصيفية يزيد من التامعة العيون ودقّات القلب لدى
 ويزيد من شغف انتظارها،الجميع.

Cada any, la meva família i jo esperem l’arribada de
l’estiu amb molt d’entusiasme, després d’un llarg període de feina i estudis. La temporada d’estiu significa
per a molts immigrants tornar a veure la família i els
amics després d’una llarga absència. És per això que
tota la família, petits i grans, ens reunim al voltant
d’una taula per xerrar, riure i menjar plats tradicionals
i dolços deliciosos preparats a casa.
L’estiu també és sinònim de molta calor. Aprofitem
aquest temps per descobrir zones turístiques, passejar
pels carrers, anar a la platja i descansar.
Per tot això, només de pensar en l’estiu els ulls ens
brillen i se’ns accelera el cor i fa que l’espera d’un
nou estiu sigui apassionant.

Elisenda Carrasco

Mare, directora i pedagoga musical

50 MILLIONS DE
SEGONS

Com bé sabeu, l’escola va celebrar el seu 50è
aniversari el curs passat. La Núria Canela, directora del centre, em va demanar si podia jo
pensar i portar a terme una cantata amb tota
l’escola!

I dit i fet: vaig partir ja de la Cantata 50 milions de
segons, del compositor i amic Joan Vives. Aquesta
cantata es va encarregar des del Servei Educatiu de
l’Auditori de Barcelona l’any 2010 i es va estrenar
l’any 2012. Es va fer a moltes ciutats de Catalunya,
Espanya i també a Alemanya, on vaig tenir l’oportunitat de dirigir-la per a molts nens i nenes de la regió
Renània-Palatinat, on sabeu com en deien als polls?
Die laus! Els que sabeu la cançó ja podeu cantar
aquest trosset en alemany!
Doncs bé, vaig pensar que per a fer una celebració de
50 anys on l’objectiu era cantar plegats tots els nens i
nenes de l’escola necessitàvem un bon espai acústic,
uns músics, solistes etc.
L’escola no disposa d’una sala gran o teatre, només
cabíem al pati! Vaig mirar i calcular des d’on podríem
cantar, tenint en compte el públic però també i sobretot que ens poguessin sonoritzar per a poder escoltar
bé als músics. Com bé sabeu vam cantar a les grades
tots organitzats per cursos, infantil a peu pla, conjuntament amb els mestres i músics davant als laterals.
Vaig parlar de seguida amb el compositor per a demanar-li permís d’interpretació, i també per a demanar-li
un arranjament per a 4 instruments, ja que l’original
compta amb 10! Ell i conjuntament amb l’Àngel Valverde es van posar a fer-ho i com bé sabeu teníem un
teclat/ordinador, diversos clarinets, una trompa i un
altre teclat que tocava el mateix compositor: un luxe!
Vaig demanar també als solistes, que ja l’havien estrenat, si podrien venir a interpretar-la a l’escola amb un
assaig general previ i van acceptar.

començava la gran feina de l’aprenentatge! Ells conjuntament amb la Núria van començar a ensenyar-la
a tota l’escola, una feina sense la qual no hagués estat
possible el bonic resultat final.
Vaig demanar de poder fer dos assajos amb tota l’escola.,a al lloc de concert, acostumant-nos doncs a
l’espai i a escoltar-nos tots plegats: cosa gens fàcil!
En aquests assajos el meu objectiu no era tant repassar les cançons, que també naturalment, com que coneguessin el meu gest de direcció i que a través de
molts jocs deixessin lliure la seva veu, que volés, que
es projectés, que descobrissin tots els colors que es
poden arribar a fer amb una mateixa veu; i a la vegada
que TOTS fossin conscients que eren en aquell moment una única veu, un únic cant... i a la vegada que
interpretessim un cant únic.
Els mestres tutors també van participar d’aquests assajos i també van tenir el seu moment interpretatiu,
emotiu, en la cançó dels Mestres.
Posteriorment vam fer un assaig general, amb els músics, solistes i equip de so: era la prova de foc per a
veure si totes les peces del puzle encaixaven! I semblava que sí, tot i que com sempre la prova final és el
concert.
I va arribar el gran dia: el concert, la posada en escena
de tot el que havíem après. Escoltar i cantar, interpretar i fer arribar.
La platea es va omplir de seguida i la màgia de la música va començar a aparèixer i captivar-nos...

No oblidem mai que cantar és la formació més integral
que poden donar als nostres infants: cos, intel·lecte i
Ara calia doncs organitzar molt bé la distribució de ànima es treballen a la vegada de manera conjunta i
la cantata per als diferents cursos de l’escola. Ens harmoniosa: no deixem de cantar MAI!
vam reunir amb la Montserrat i en Joan, professors
de música de l’escola i vam dividir els diferents nú- Felicitats a tots els que ho van fer possible: mestres
meros de la cantata per cursos tenint en compte l’edat tutors, mestres de música, músics, tècnics i sobretot
i nivell. Així doncs després d’aquesta primera reunió als nostres infants!

ARTUR BANDANA
Les Entrebèsties

ELS GEGANTONS... PARLEN!!!
Cada dia, a la Tabor, hi passa molta gent, i tots, pel
que he vist, molt atrafegats: nens i nenes, mestres,
monitores de Servitabor, cuineres, personal de la neteja, mares, pares, avis, àvies… Però hi ha algú més a
la Tabor? Jo crec que sí. De fet no ho crec, HO SÉ. He
parlat amb ells. Qui són? Qui més hi ha a la Tabor?,

em podeu demanar. No ho sabeu? De debò que no
ho sabeu? Mireu bé, fixeu-vos-hi: estan al vestíbul de
l’entrada, a les aules, als laboratoris, a la biblioteca…
estan per tot arreu! Per cert, jo sóc Artur Bandana,
periodista, investigador privat i, de vegades, saltador
de perxa.

A La Finestra ens ensumàvem alguna cosa sobre tot
això, així que vam decidir comissionar un enviat especial, un reporter intrèpid que fos capaç de descobrir
què passa a la Tabor quan tots dormim i l’escola sembla buida i a les fosques. Volíem que esbrinés qui més
hi ha a l’escola i que intentés parlar-hi. Aquest enviat
especial és l’Artur Bandana. De les seves investigacions hem obtingut, entre d’altres informacions, un
seguit d’entrevistes que, donada la naturalesa dels…
quina pot ser la paraula més adient per anomenar-los?
Éssers, criatures, ens, individus? Bé, sigui com sigui,
aquestes entrevistes les hem anomenat Entrebèsties.

Negra nit. Surto de casa i enfilo cap a la Tabor per
acomplir la missió que m’han encomanat: descobrir
qui més hi ha l’escola. Espera, espera, que he de girar
cua, que m’he deixat la perxa. Com podria entrar a
l’escola sense la meva perxa plegable portàtil? Ara sí,
ja ho tinc tot: llibreta, boli i perxa.

F: Hahaha! Tranquil, Artur, que els tinc desmuntables!
AB: I això?
F: Doncs mira, resulta que el senyor Alarcón Godoy,
el nostre pare, el senyor que ens va construir, em va
fer al terrat de casa seva, que té tot l’espai del món.
Quan em va acabar i m’havien de portar a l’escola, es
van adonar que no cabia per la porta. Llavors em va
haver de fer les braços desmuntables, per poder sortir
de casa seva i venir a la Tabor. No pateixis, Artur, que
no m’has fet gens ni mica de mal!

Arribo a l’escola. Tot tancat i barrat. No es veu res. Res
de res. Em sembla que aquesta nit perdré el temps…
Calla, calla, que alguna cosa es mou! Immediatament
desplego la perxa, agafo embranzida i fiuuuuu, faig
un salt prodigiós i aterro al pati de baix. Amb compte
i intentant no fer cap soroll, m’acosto a la porta que
s’obre al vestíbul. Sento unes passes i veig una ombra
que es mou. La porta és oberta! Amb l’ai al cor hi AB: Encara sort! M’has fet patir! –responc alleugeentro. Una veu desconeguda em saluda:
rit. –Escolteu, i què feu per aquí tots dos sols? No us
avorriu?
???: Molt bones!
T: No, i ara! Si no estem sols! Estem sempre molt
Paro en sec i escolto atentament. Ni respiro. Torno a distrets!
sentir una veu, però no és la mateixa:
AB: Què voleu dir? Què n’hi ha més com vosaltres?
-pregunto un pèl atemorit.
???: Escolta, que t’hem saludat!
Artur Bandana: Qui hi ha? –contesto amb la por al T: Bé… sí i no. Mira aquí al costat! Et presento el
Miliu i en Sant Jordi! -diu mentre assenyala a la seva
cos.
esquerra.
???: Aquí al costat! Jo sóc el Follet Lector.
AB: Molt de gust! –dic amable i més tranquil. Estranyament, cap dels dos diu ni piu.
???: I jo el Taborí, la mulassa de la Tabor.
AB: Bo-bones! –dic tot confús.
Taborí: T’estàvem esperant.

T: És que són una mica tímids, saps? Estan reformant
casa seva i ens van demanar si es podien instal·lar a la
Tabor amb nosaltres mentre duraven les obres.

AB: Com?

F: Sí! Normalment xerren molt, però amb un desconegut… -i xiuxiuejant-: Li estem preparant una festa
Follet Lector: Sí, ja feia temps que pensàvem que sorpresa al Miliu! Fa deu anys en pocs mesos! No li
tard o d’hora ens descobririen.
ho diguis a ningú!
Venço la por i la vergonya de la meva reacció i AB: D’acord, d’acord. Secret professional! Escolteu,
m’acosto a donar-los la mà i presentar-me.
i a més del Miliu i en Sant Jordi, hi ha algú més a la
Tàbor?
AB: Jo sóc Artur Bandana, periodista. –afirmo mentre estrenyo amb força la mà del Follet. De sobte, em F: I tant! Sovint passem l’estona llegint a la biblioteca
quedo amb el braç del pobre Follet a la mà.
amb el Pepe.
AB: Ai la mare! Que t’he trencat un braç!!

AB: Qui és el Pepe? -pregunto sorprès.

F: Doncs la veritat és que no gaire. Per sortir al carrer
necessitem l’ajut d’uns senyors que ens duen a coll,
però pesem una mica massa… i ells són tan pocs!
N’hi hauria d’haver més perquè poguéssim sortir de
passeig més sovint!
AB: Però quant peseu?
F: La última vegada que vam pujar a una bàscula
deia que 25 kilos, però no sé jo ara…
AB: I si perdéssiu una mica de pes? Vull dir, potser us
convindria fer una mica d’exercici… m’imagino que
estant dia rere dia aquí tancats i quiets… no sé, diuen
que cal moure el cos.
T: Sí, sí, ja ho sabem! De fet, vam anar al Claror per
fer pilates i bicicleta estàtica ja fa temps, però com
no som gaire flexibles, ens quedàvem encarcarats o
estirats per terra sense poder-nos moure…
F: I mira que a mi m’agradaria fer bicicleta, però, noi,
les cames no em responen!
AB: Ja ho veig, ja… Bé, companys, us he deixar! Es
fa tard i demà he de tenir preparada l’entrevista pel
proper número de La Finestra. Ha estat un plaer parlar
F: L’esquelet del laboratori! És amb qui els nens i les amb vosaltres!
nenes aprenen els ossos del cos.
F i T: Igualment, Artur!
[Nota mental: he de parlar amb els de La Finestra i
T: Et tornarem a veure per aquí?
explicar-los això del Pepe. He de trobar al Pepe!]
T: També juguem a escacs amb ell, però de vegades AB: És clar! He de parlar amb el Pepe!
és complicat…
AB: Per què? Que no sap jugar bé?
T: Al contrari! El Pepe juga molt bé, però el pobre
està tan prim que sempre passa fred i tremola, i llavors acaba llençant totes les peces fora del tauler…
AB: Ah… per cert, una altra cosa que m’agradaria
saber: què és el que us agrada més d’estar a la Tabor?
F i T: Sortir a caminar a les rues!! –responen alhora
entusiasmats.
AB: I sortiu sovint?

ET VOLEM A TU
PER PORTAR GEGANTS
PREGUNTA A L’OFICINA DE L’AFA

HÉCTOR LÓPEZ
Pare

ATUREM LA LLEI
ARAGONÈS
Darrerament hem sentit molt a parlar del decret
de menjador i de la llei Aragonès. Però què diu
la llei Aragonès? Què podria implicar en el nostre dia a dia a la Tabor? Monitoratge, menjador,
extraescolars i, fins i tot, etapes no obligatòries
com P3, P4 i P5, podrien caure en mans de grans
empreses. Volem perdre el control sobre aquests
espais on els nostres fillls i filles hi passen tantes
hores?
QUÈ ÉS LA LLEI ARAGONÈS?

possible. Aquesta negociació s’ha estat fent d’esquenes a la ciutadania, amb el propòsit de tramitar la llei
La llei Aragonès (en referència al vicepresident i i deixar fora del debat polític a les organitzacions i
màxim responsable d’Economia del Govern) és el els moviments socials afectats, i la societat en el seu
nom pel qual es coneix popularment la Llei de Con- conjunt.
tractes de Serveis a les Persones (LCSP), encara en
fase de projecte. Aquesta llei s’ha anat covant amb La LCSP pretén regular els contractes que liciten les
nocturnitat i traïdoria pel Govern català i l’impuls administracions catalanes (Generalitat, ajuntaments,
d’ERC; una proposta normativa que tots els grups consells comarcals i diputacions) per oferir prestaparlamentaris (a excepció de la CUP i, més recent- cions de caràcter social. En el fons, aquesta normament, Catalunya En Comú Podem), estan discutint a tiva estableix un marc jurídic idoni perquè siguin les
la Comissió d’Economia i Hisenda per portar-la al Ple empreses privades qui gestionin i prestin els serveis
del Parlament de Catalunya i aprovar-la al més aviat públics vinculats directament a garantir drets fona-

mentals, com ara els d’educació o sanitat. El projecte
de llei estableix com s’han de licitar i adjudicar els
contractes, així com controlar l’execució d’un servei.
Entre d’altres, contempla camps com els serveis sanitaris, els serveis socials, d’ocupació i comunitaris,
els menjadors, els serveis esportius o els de transport
escolar. Fixa que el preu no pot ser l’únic criteri per
atorgar una adjudicació en aquests àmbits i en rebaixa
l’impacte al 40% de la puntuació, xifra que baixa al
30% en els serveis de salut. A més a més, també pretén donar una millor puntuació a les empreses que
millorin les condicions del conveni col·lectiu als seus
treballadors, a banda de prioritzar també les que contemplin mesures d’igualtat de gènere, responsabilitat
ambiental o d’inserció laboral de persones amb discapacitat. A grans trets, estableix com s’han de fer les
privatitzacions.
Ara bé, la qüestió és perquè cal privatitzar aquests
serveis? Qui en sortirà beneficiat? Per què la seva tramitació ha escapat del debat públic?

COM ENS POT AFECTAR LA LLEI
ARAGONÈS?
En el cas de la nostra escola, podria significar que
els serveis que ara mateix està oferint Servitabor, es
licitessin en un concurs públic que acabés guanyant
una empresa externa. Per tant, el servei de menjador,
l’horari flexible, les extraescolars i el monitoratge
podrien passar a mans d’una gran empresa sobre la
qual l’AFA en tindria poc o gens control. Fins i tot,
la LCSP obre la porta a la privatització de les etapes
educatives no obligatòries (P3, P4 i P5). Volem perdre el control sobre tots aquests àmbits on els nostres
fills i filles hi passen tantes hores? Quin és l’objectiu
de la llei? Millorar les condicions de l’externalització
de certs serveis o directament obrir la porta a la seva
privatització?

HÉCTOR LÓPEZ
Pare

CERVELL, EDUCACIÓ, ÈTICA
#1
Amb aquest text comencem una sèrie de tres
articles sobre neurociència. En els darrers anys
l’estudi del cervell ha pres molta volada. S’hi
estan dedicant molts recursos econòmics i esforços científics a l’estudi del seu funcionament.

Tant és així, que a pincipis dels noranta es va declarar
que aquella dècada seria la dècada del cervell. Tots
aquests recursos i esforços han obert la porta a una
nova disciplina científica, coneguda com a neurociència, una disciplina a mig camí entre la psicologia, la
medicina (neurologia i fisiologia, especialment) i la
biologia.

En el primer article d’aquesta sèrie farem una petita
introducció a la neurociència i a la relació entre el
cervell i la conducta. En el segon ens centrarem en les
propostes de la neurociència en l’àmbit de l’educació,
allò que alguns autors anomenen neuroeducació. En
el darrer article us proposarem algunes de les qüestions ètiques que ens podem plantejar sobre la neurociència i la neuroeducació.

CERVELL I NEUROCIÈNCIA
EL CERVELL

El nostre cervell és una massa gelatinosa de color gris
que pesa aproximadament un quilo i mig. Fins allà
on arriba la ciència, és el quilo i mig més complex
de l’Univers. Però alhora la seva funció bàsica té un
objectiu que sembla molt simple: mantenir-nos vius i
en contacte amb el medi que ens rodeja.
El cervell humà és un enorme bosc d’un tipus concret de cèl·lules: les neurones. De fet, la forma de les

donem a cadascun dels seus habitants 10.000 trossos
de corda i demanem-los que es lliguin a una persona diferent amb cada tros de corda; ara fem la ciutat
100.000 vegades més gran. Això és el cervell.
Les neurones es comuniquen entre elles mitjançant
impulsos electroquímics. En realitat, les neurones no
es toquen físicament amb les seves veïnes, sinó que
transmeten una certa informació amb un impuls elèctric que viatja a través de l’axó i que, una vegada arribat al seu extrem, fa que alliberi una sèrie de substàncies químiques (els neurotransmissors, les molècules
que transmeten la informació neuronal) que són recollides per les dendrites de la neurona veïna i convertides, al seu torn, en un impuls elèctric que viatja per la
segona neurona fins que, arribat al seu extrem, allibera neurotransmissors que són recollits per la neurona
veïna i així successivament. I tot això succeeix a una
velocitat de vertigen, al voltant dels 400 km/h.
Al 1970 Paul McLean va plantejar la hipòtesi del cervell triple. Segons aquesta hipòtesi, el cervell hauria
experimentat tres grans canvis al llarg de l’evolució:
Cervell reptilià, que comprendria el tronc de l’encèfal. És la part físicament més propera a la medul·la
espinal. Per tant, la part més baixa i interna del cervell. La funció del tronc de l’encèfal és el control de les
funcions automàtiques del cos, com per exemple, la
regulació de la temperatura.

neurones s’assembla a la d’un arbre: tenen un tronc i
unes arrels (l’axó) i un brancatge frondós i farcit de
fulles (les dendrites) que fan que cada neurona sigui
única. Es calcula que el nostre cervell està format
per 100.000 milions de neurones de formes i mides
diferents, interconnectades entre elles amb una complexitat que costa d’imaginar: hi ha moltes més connexions neuronals que estrelles a l’Univers. Aquestes
connexions s’anomenen sinapsi i cada neurona estableix connexions sinàptiques amb milers de neurones
veïnes. Per fer-nos una idea d’aquesta complexitat,
imaginem-nos una ciutat tan poblada com Nova York;

Cervell paleomamífer, que seria el sistema límbic, situat en la part interna del cervell, per sobre del tronc
encefàlic. S’encarrega de gestionar les respostes fisiològiques davant de certs estímuls emocionals. Per
exemple, enfrontats a un perill, el sistema límbic prepara el cos per fugir o atacar, augmentant la pressió
arterial, dirigint més quantitat de sang als nostres
músculs majors i segregant adrenalina.
Cervell neomamífer, la part del cervell anomenada
neocòrtex, encarregada de regular les emocions basades en percepcions i interpretacions del món que
ens envolta. Un exemple d’aquest funcionament serien els sentiments d’amor que un individu concret
ens pot fer sentir.
Segons aquesta hipòtesi, els mamífers superiors (entre ells l’ordre dels primats, de la qual l’ésser humà en
forma part) tindríem aquests tres cervells. Els mamí-

fers inferiors, el paleomamífer i el reptilià, i la resta íntimes neuronals. Igualment, es creu que hi ha uns
de vertebrats només el cervell reptilià.
100.000 neurotransmissors diferents, dels quals en
coneixem la funció, i molt per sobre, d’una vintena.
Si ens fixem bé en aquesta hipòtesi del cervell triple,
ens podem adonar de manera clara que la funció del QUÈ ÉS LA NEUROCIÈNCIA?
cervell, de tots els animals, és la de mantenir-nos vius Ras i curt, la neurociència és una ciència experimental
i relacionar-nos amb el medi. Dit d’una altra manera, que intenta explicar com funciona el cervell. Aquesta
la funció que comparteix el cervell de tots els ver- definició valdria per la neurologia o alguna especialitebrats és la de rebre informació sensorial (del cos i tat de la biologia o la psicologia. Què fa que puguem
del món extern) i executar una certa activitat motora, parlar de la neurociència com una disciplina diferent
un cert moviment, sigui intern o extern. Va ser amb de les esmentades? El motiu pel qual s’ha creat una
els primats, i evidentment amb l’ésser humà, que el nova disciplina científica són els grans avenços que
cervell va acumular neurones i circuits neuronals més s’han fet en les darreres dècades sobre el funcionaenllà del que és estrictament sensorial o motor. Amb ment del cervell. I aquests progressos estan directal’ésser humà, es va començar a crear un món interior ment relacionats amb les tecnologies de neuroimatge
en què sovint sembla
com la ressonància magque hi ha una separació
nètica estructural (Rme)
radical entre un suposat
i la funcional (RMf), o
“jo” (que associem a la
la tomografia per emisment i, per tant, al cervesió de positrons (TEP).
ll) i el “cos”, com si fos
Aquestes
tecnologies
una mena d’afegit aliè
ens han permès donar
al nostre “jo”, que ens
un salt exponencial en
molesta quan ens posem
el coneixement del cermalalts i ens causa dovell, donat que permet
lors.
l’estudi de cervells en
viu i en directe. Abans
Quan sentim parlar els
de l’existència d’aquescientífics sobre el funtes innovacions, l’única
cionament del cervell,
possibilitat d’estudiar el
fa la sensació que sabem
cervell era post mortem,
moltíssimes coses sobre
fent una dissecció d’una
aquest òrgan tan compersona morta. Amb les
plex. La realitat és molt
ressonàncies funcionals
diferent. Malgrat els
o la TEP, es pot veure un
progressos enormes que
“cervell en acció”: mens’han fet en els darrers
tre l’individu es sotmès
anys, és molt més el que
a una sèrie de proves
desconeixem del seu funcionament que el que en co- (càlculs matemàtics, visualització d’imatges que inneixem. És cert que a dia d’avui coneixem bastant bé tenten despertar certes emocions), aquestes tecnololes diferents àrees de l’escorça cerebral, la capa més gies permeten veure quines parts del cervell s’activen
externa del cervell i que l’ésser humà és l’animal que i quines no; com es mouen els fluxos elèctrics; o com
la té més desenvolupada (les conegudes com a àrees es relacionen les diferents parts del cervell.
de Brodmann); o les connexions entre les àrees de
l’escorça cerebral, i la relació entre l’escorça i la res- Com veurem en el proper article d’aquesta sèrie, deta del cervell. Gràficament, coneixem les autopistes dicat a la neuroeducació, hi ha autors que creuen que
del cervell, però no sabem gairebé res de les carrete- els progressos de la neurociència aplicats al camp de
res secundàries i les pistes sense asfaltar. És a dir, ho l’educació tindran un impacte cabdal, atès que el codesconeixem pràcticament tot sobre les connexions neixement més acurat del funcionament del cervell

ens durà a un canvi en l’educació que reben els nostres fills i filles a l’escola. Segons Francisco Mora,
ens trobem a les portes d’una nova cultura basada en
el cervell, la neurocultura, que en última instància ens
obligarà a replantejar-nos a pròpia idea que tenim de
nosaltres mateixos, de la pròpia naturalesa humana.

LA NATURALESA HUMANA

Què diríem si ens preguntessin què és allò que ens
fa humans? Què és allò que ens diferencia de la resta
d’éssers vius? Segurament respondríem que allò que
ens distingeix és la racionalitat. De fet, diríem encertadament que som animals racionals.

nem una decisió d’aquesta mena que implica guanyar
(o perdre) diners, és la pura racionalitat. Com seria
possible que una decisió així la prenguéssim “amb el
cor”? Antonio Damasio, un conegut neurocientífic, va
dissenyar un experiment a mitjan de la dècada dels
90 que consistia en dos jocs de cartes. Un dels jocs
permetia guanyar més diners, però alhora era més
fàcil de perdre’n més; l’altre joc no era tan arriscat,
era més conservador: els premis eren menors, i el
risc de perdre també era més baix. Els individus que
havien de triar de quina baralla agafaven les cartes
estaven dividits en dos grups: individus sans i individus amb una lesió cerebral (concretament, a l’escorça
prefrontal). Tots els individus portaven uns detectors
de suor a les mans. La suor és una resposta fisiològica
de tipus emocional. Del que es va adonar Damasio és
que aquells individus amb l’escorça prefrontal danyada no tenien cap resposta emocional (no suaven) i
triaven equivocadament les cartes de la baralla més
arriscada. Contràriament, els individus sans donaven
una resposta emocional (suaven) i tendien a agafar
les cartes de la baralla més conservadora (encertadament). Què vol dir tot això? Senzillament, que les
emocions juguen un paper clau en la presa de decisions; que la nostra racionalitat no és tan pura, i que
sense el concurs de les emocions és molt més difícil
que prenguem la decisió adequada.

Al llarg de la història de les idees, quan s’ha intentat
explicar com exercim el nostre judici, com prenem
decisions, s’ha imposat una visió rígida i simplista,
que separava radicalment l’emoció de la raó, ja que
es veia en aquests dos àmbits els pols oposats de la
nostra vida mental. De fet, des del mateix origen de la
filosofia i fins a finals del segle XIX, s’han menystingut les emocions i se les ha separades categòricament
de la racionalitat, molt més noble i elevada que el pur
impuls emocional. René Descartes, un filòsof del segle XVII, pensava que l’ànima i el cos eren dues substàncies totalment diferents; que el nostre propi jo era
l’ànima (racional) i que les emocions (les passions,
en llenguatge de l’època) no eren més que moviments
del cos que res a veure tenien amb l’ànima (la racio- Això ens planteja una sèrie d’interrogants. El primer
de tots podria ser Què vol dir racionalitat? Assumint
nalitat).
que som éssers racionals, quin paper juguen les emoDurant molts segles, es va creure que la racionalitat cions en la nostra racionalitat? I potser l’interrogant
i l’emotivitat eren dues propietats oposades. Fa no que més ens interessa: si la racionalitat està íntimagaire temps, quan ja no es parlava d’ànima i cos, es ment lligada a les emocions, com influeixen les emova començar a donar per fet que les emocions esta- cions en l’aprenentatge? Us convido a llegir el proper
ven controlades pel cervell; que hi havia un cervell article d’aquesta sèrie per intentar trobar una resposta
racional (l’escorça cerebral, especialment l’escorça a la darrera pregunta.
prefrontal, que és la part del davant del cervell) i un
cervell emocional (el sistema límbic). Malgrat això, Per saber-ne més:
encara es continuava assumint la dràstica separació Francisco Mora, Cómo funciona el cerebro, Alianza
entre racionalitat i emotivitat. Gràcies als progressos Editorial
de la neurociència en les dues darreres dècades, s’ha Giovanni Frazzetto, Cómo sentimos, Editorial Anagrama
posat en qüestió aquesta separació.
David Eagleman, El cerebro, Editorial Anagrama.
Acostumem a posar com a paradigma de comporta- Basada en aquest llibre hi ha una sèrie documental
ment racional la presa de decisions. Tendim a pen- produïda per la BBC, The Brain with David Eaglesar que les emocions no juguen cap paper a l’hora de man, molt recomanable.
prendre una decisió de tipus econòmic, per exemple.
Que l’únic que opera en el nostre cervell quan pre-

ELS VOSTRES BONS DESITJOS

Si ho pensem bé, aquest planeta on vivim
no deixa de ser un petit gra de sorra en la
immensitat de l’espai. Aquest gra de sorra,
la Terra, el nostre planeta, gira al volant
d’una estrella bastant normaleta, ni gran
ni petita, ni massa freda ni massa calenta;
una estrella més entre el centenar de milers
de milions d’estrelles que es creu que hi ha
a l’Univers.
I si ho pensem bé, els humans no deixem
de ser unes puces que fem pessigolles a la
superfície del nostre gra de sorra, anant i
venint, pujant i baixant, treballant i dormint… però, en el fons, insignificants en
l’extensió del buit que ens envolta.

el dia 1 del mes de gener.
Ara bé, aquestes puces insignificants que
som nosaltres tenim una guspira d’alguna
cosa que ens fa, quan arriba el nou any,
fer-nos petons, abraçades, bons propòsits
i, sobretot, bons desitjos per l’any que comença.
Des de La Finestra us demanem que ens
feu arribar els vostres bons desitjos per al
2020. La proposta és oberta a tothom de la
Tabor: alumnes, mestres, PAS, monitores,
mares, pares… Feu servir la vostra guspira
per expressar les vostres millors il·lusions,
els vostres millors desitjos per al nou any.
Els publicarem en el primer número del
2020. Us demanem, però, que sigueu breus:
que condenseu els vostres bons desitjos en
una sola frase.

Aquestes puces que som nosaltres vam decidir ja fa uns quants segles, bastants, que
el temps que triga aquest gra de sorra on
vivim en donar una volta completa a la nostra estrella normaleta, en diríem un any. I Podeu enviar els vostres bons desitjos al
vam decidir, també fa uns segles, però no correu: lafinestradelatabor@gmail.com
tants, que el canvi d’un any a un altre seria
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