
OBJECTIUS

··  Identificar el concepte de 

desenvolupament humà.

··  Conèixer les teories i els autors 

més rellevants relacionats amb el 

desenvolupament humà.

··  Identificar les estructures anatòmiques 

que formen el sistema nerviós.

··  Comprendre com es realitza la transmissió 

de l’impuls nerviós.

SUMARI

■  Desenvolupament humà

■  Principals teories del desenvolupament

■  Bases biològiques del desenvolupament

■  Teixit nerviós: les neurones

■  Anatomia del sistema nerviós
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Suggeriments didàctics

·· L’objectiu principal d’aquesta unitat és que els alumnes coneguin algunes de les 

teories psicològiques relacionades amb el desenvolupament i que identifi quin les 

bases anatomofi siològiques relacionades.

Per treballar aquesta unitat didàctica, es proposen les pautes següents:

–  Per introduir la unitat, es poden plantejar als alumnes les següents preguntes 

com a activitats d’iniciació:

•  Què enteneu per desenvolupament humà?

•  Coneixeu alguna teoria psicològica relacionada amb el desenvolupament, 

l’aprenentatge, etc.?

•  Creieu que el desenvolupament humà està relacionat amb el desenvolupament 

del nostre sistema nerviós?

Cada alumne respondrà aquestes preguntes per escrit de forma individual i poste-

riorment es farà una posada en comú.

–  Un cop realitzada la posada en comú, és recomanable revisar les idees clau del 

final per tal que tinguin una visió general del desenvolupament de la unitat.

–  Es pot abordar l’explicació de la unitat utilitzant presentacions en el PowerPoint.

–  És aconsellable utilitzar com a suport alguns vídeos que poden ajudar els alum-

nes a comprendre els continguts. Aquests són alguns suggeriments: 

•  Condicionament clàssic: http://www.youtube.com/watch?v=lbxXGW-gurU 

•  Teoria de Piaget i Vygotski: http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA

•  Funcionament del cervell: http://www.youtube.com/watch?v=LHBXjnmFtdw

–  Per últim, és recomanable realitzar les activitats proposades de cada epígraf i 

posar-les en comú a l’aula.

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos disponibles per a 

aquesta unitat.

Recursos de la unitat 1

CD Recursos 
multimèdia 

Presentacions multimèdia

CD Generador de proves d’avaluació

Idees clau

Condicionament clàssic

Teoria de Piaget i Vygotski

Funcionament del cervell
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Solucionari de les activitats proposades

1 >> El desenvolupament humà

1·· Elabora la teva pròpia defi nició de desenvolupament humà.

Cada alumne haurà d’elaborar la seva pròpia defi nició. El professor s’encarregarà de 
guiar-los aclarint conceptes erronis.

2·· Explica les característiques que té el desenvolupament humà.

Les característiques que presenta el desenvolupament humà són les següents:

–  Continuïtat: es dóna al llarg de tota la nostra vida. Els canvis més importants ocorren en 
la infància, però durant tota la vida hi ha un procés de desenvolupament.

–  Acumulació: els aprenentatges previs i les experiències viscudes determinen les nostres 
respostes davant dels estímuls.

–  Direccionalitat: avança cap al desenvolupament d’habilitats cada vegada més complexes.
–  Diferenciació: implica que les nostres percepcions, els nostres aprenentatges i els nos-

tres pensaments són cada vegada més específi cs.
–  Organització: les noves habilitats que es van adquirint s’organitzen de manera progres-

siva.
–  Interacció: el desenvolupament és el resultat de la interacció dels aspectes cognitius, 

socials i físics; de manera que uns depenen dels altres i interaccionen entre si. 

2 >> Teories del desenvolupament humà

3·· Diferència entre la teoria del condicionament clàssic i de l’operant.

4·· Distingeix entre reforç positiu i negatiu. Posa’n un exemple de cada un.

La principal diferència entre el reforç positiu i el negatiu és que el positiu implica que 
l’aparició de l’estímul reforça la conducta i l’estímul negatiu implica que l’omissió de 
l’estímul reforça la conducta.

Un exemple de reforç positiu és rebre regals per estudiar i treure bones notes, o portar 
els nens al parc per portar-se bé.

Un exemple de reforç negatiu és, si a la Sara no li agraden els macarrons, quan recull totes 
les joguines després de jugar, permetre que només se’n mengi mitja ració, en comptes 
d’una de sencera.

5·· Explica les diferències entre càstig positiu i negatiu. Posa’n un exemple de cada 
un.

La diferència entre el càstig positiu i el negatiu és que en el negatiu es retira l’estímul 
positiu d’una conducta per provocar l’extinció de la resposta, mentre que en el positiu 
la conducta disminueix perquè, cada vegada que es realitza, apareix un estímul aversiu.

Pàgina 7

Pàgina 10
Condicionament clàssic Condicionament operant

L’associació es dóna entre un estímul 
condicionat i un d’incondicionat.

L’associació es dóna entre les respostes i 
les conseqüències que se’n deriven.

L’estímul incondicionat no depèn de la 
resposta del subjecte.

Les conseqüències sí que depenen de la 
resposta del subjecte.

La resposta del subjecte és involuntària. La resposta normalment és voluntària.

És més senzill: estímul-resposta. És més complex: estímul-resposta-
reforçador.

Apareixen els conceptes de reforç i càstig.
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Un exemple de càstig positiu és quan ens posen un multa per saltar-nos un semàfor, quan 
els pares no ens deixen anar a una festa, etc.

Un exemple de càstig negatiu és quan deixem de ser amables amb un veí que no ens saluda 
quan el saludem nosaltres. 

6·· Dissenya i munta un vídeo explicant el principi del condicionament clàssic.

Cada alumne realitzarà l’activitat lliurement.

7·· Debateu en grup els aspectes positius i negatius d’una educació basada en els re-
forços positius i negatius.

Cada alumne elaborarà la seva pròpia resposta. Podem realitzar el debat en forma de ro-
le-playing, en què un grup hi estigui a favor i l’altre en contra, i cada un elabora els seus 
propis arguments per defensar la seva postura.

8·· En petits grups, elaboreu un cartell explicatiu amb els diferents tipus de reforços 
i de càstigs.

La realització i la presentació de l’activitat serà lliure i els alumnes podran utilitzar els 
materials que desitgin.

9·· Segons la teoria del desenvolupament cognitiu de Piaget, el nen compta amb una 
herència biològica formada per esquemes. Què és un esquema mental?

Un esquema mental és una estructura mental. Naixem amb una sèrie d’esquemes que 
estan genèticament determinats. El desenvolupament implica la reestructuració i l’ad-
quisició d’esquemes.

10·· Elabora una taula amb els estadis de Piaget. Investiga i descriu cada un d’aquests 
estadis breument.

Pàgina 12

Estadis de Piaget

Estadi Característiques

Sensoriomotor 

Abraça des del naixement fins als 2 anys.
En aquest període, l’adquisició del coneixement es basa en les accions que el nen realitza sobre 
el medi i sobre si mateix. L’aprenentatge està basat en l’activitat que es realitzi a través de 
l’acció i la percepció dels òrgans dels sentits.
L’estadi es divideix en subestadis:
–  Estadi dels mecanismes reflexos (0 a 1 mes).
–  Estadi de les reaccions circulars primàries (1 a 4 mesos).
– Estadi de les reaccions circulars secundàries (4 a 8 mesos).
–  Estadi de la coordinació dels esquemes de conducta apresos (8 a 12 mesos).
– Estadi dels nous descobriments per experimentació (12 a 18 mesos).
–  Estadi de les noves representacions mentals (18 a 24 mesos).

Preoperacional 

Abraça des dels 2 fins als 7 anys.
En aquest estadi, apareix la capacitat de representar i interpretar el món de manera simbòlica.
Adquireix una gran importància el desenvolupament del llenguatge, permetent al nen ampliar 
la seva capacitat de pensament i de comunicació. Encara no existeix el pensament lògic i serà 
en el següent estadi d’operacions concretes quan aconsegueixi realitzar vertaderes operacions 
mentals.
Encara que una de les principals característiques del pensament preoperacional és la funció sim-
bòlica o semiòtica, Piaget va establir-ne altres que explicaven quina era la forma de raonar de la 
infància, que són l’egocentrisme, la centració, el sincretisme, la irreversibilitat i la juxtaposició.

Operacions concretes 

Abraça des dels 7 fins als 12 anys.
Disminueix l’egocentrisme.
Se centren en més d’un aspecte de l’estímul i comencen a establir relacions lògiques entre els 
objectes.
L’abstracció completa encara no és possible, ja que necessiten experimentar i actuar sobre els 
objectes per establir relacions i comprendre.

Operacions formals 

Abraça des dels 12 anys fins a l’edat adulta.
Apareix l’abstracció i la lògica formal.
Apliquen la reversibilitat i la conservació en situacions reals i abstractes.
Formulen hipòtesis per resoldre problemes.
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11·· Fes un esquema amb les etapes d’Erikson. Investiga i descriu cada etapa breu-
ment.

Es pot consultar la pàgina web  http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/
personalidad.htm, que conté informació ampliada sobre la teoria d’Erikson i els esdeveni-
ments més importants que ocorren en cada un dels seus estadis.

Les etapes d’Erikson són les següents:

–  Confi ança-desconfi ança (0 a 18 mesos).
–  Autonomia-vergonya (18 mesos a 3 anys).
–  Iniciativa-culpa (3 a 6 anys).
– Laboriositat-inferioritat (6 a 13 anys).
–  Recerca d’identitat-difusió d’identitat (13-21 anys).
– Intimitat-aïllament (21 a 40 anys).
–  Generativitat-estancament (40 a 60 anys).
–  Integritat-desesperació (60 anys fi ns a la mort).

12·· Investiga i debat amb els teus companys sobre la importància que han tingut les 
teories de Jean Piaget en l’educació contemporània.

L’article següent presenta una refl exió sobre les conseqüències de la teoria de Piaget en la 
praxi educativa:  http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1609-74752008000100011&s-
cript=sci_arttext.

Algunes de les implicacions de la teoria de Piaget sobre l’aprenentatge són les següents:

–  Els objectius pedagògics, a més d’estar centrats en el nen, han de partir de les activitats 
de l’alumne.

–  Els continguts no es conceben com a fi nalitats, sinó com a instruments al servei del 
desenvolupament evolutiu natural.

–  El principi bàsic de la metodologia piagetiana és la primacia del mètode de descobri-
ment.

– L’aprenentatge és un procés constructiu intern.
– L’aprenentatge depèn del nivell de desenvolupament del subjecte.
–  L’aprenentatge és un procés de reorganització cognitiva.
–  En el desenvolupament de l’aprenentatge, són importants els confl ictes cognitius o les 

contradiccions cognitives.
–  La interacció social afavoreix l’aprenentatge.
–  L’experiència física suposa una presa de consciència de la realitat que facilita la solució 

de problemes i impulsa l’aprenentatge.
–  Les experiències d’aprenentatge s’han d’estructurar de manera que es privilegiï la coo-

peració, la col·laboració i l’intercanvi de punts de vista en la recerca conjunta del co-
neixement (aprenentatge interactiu).

13·· Elabora un quadre sinòptic amb totes les diferents teories plantejades en aquesta 
unitat didàctica.

Psicología online

PEPSIC

Pàgina 13

Teoria de la maduració de Gesell

Teoria etològica de l’empremta de Lorenz

Condicionament clàssic

Condicionament operant

Aprenentatge social

Teoria de Piaget

Teoria de Vygotski

Teoria d’Erikson

Teoria de Bronfenbrenner
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14·· Per grups prepareu arguments per “defensar” els diferents postulats de cada una 
de les teories enfront de les altres, analitzant-ne els avantatges, els inconvenients i 
les aportacions al món educatiu.

El professor pot dividir els alumnes en diversos grups i assignar una teoria a cada grup, que 
l’haurà de defensar com la més adequada per explicar el desenvolupament humà i la que 
més aporta al món educatiu.

3 >> Bases biològiques del desenvolupament

15·· Quines funcions realitza el sistema nerviós?

La funció del sistema nerviós consisteix en rebre els estímuls que li arriben tant del medi 
extern de l’organisme com de l’intern, organitzar aquesta informació i fer que es pro-
dueixi la resposta adequada.

16·· Quina estructura de l’encèfal intervé en el control de l’equilibri?

L’estructura que intervé en el control de l’equilibri és el cerebel. També intervé en 
el control de la postura, en l’amplitud dels moviments i en el control dels moviments 
voluntaris.

Pàgina 19

Solucionari de les activitats fi nals 

1·· Elabora un quadre resum ordenant de forma cronològica les diferents teories del 
desenvolupament i explicant les seves aportacions més importants.Pàgina 20

Teoria Aportacions

Teoria de la 
maduració de 
Gesell 

El desenvolupament depèn dels factors genètics i innats de la 
persona.
Tots passem per les mateixes etapes i en el mateix ordre, però 
cada un al nostre propi ritme.

Teoria etològica 
de l’empremta de 
Lorenz 

Desenvolupa els conceptes d’afecció i empremta.
Les relacions que s’estableixen entre els pares, els professors i 
els nens en determinaran el seu desenvolupament.

 
Condicionament 
clàssic

Presenta l’aprenentatge com el resultat de l’associació 
d’estímuls:
–  Estímul neutre.
– Estímul condicionat.
– Estímul incondicionat.
–  Resposta condicionada.
–  Resposta incondicionada.

Coneixement 
operant 

Presenta l’aprenentatge com a resultat de l’associació entre 
l’estímul i les conseqüències que té la resposta.
Sorgeixen els conceptes de reforç i càstig.

Aprenentatge 
social 

L’aprenentatge té lloc per observació i imitació.
Destaca la importància de les característiques pròpies del subjecte.

Piaget

Esquemes que determinaran l’aprenentatge i la intel·ligència a 
través de l’experiència dinàmica.
Aparició dels conceptes d’acomodació i assimilació.
Estadis evolutius.

Erikson Teoria basada en la teoria de Freud.
Estableix vuit estadis evolutius.

Vygotski El desenvolupament es realitza gràcies a la interacció 
sociocultural i el llenguatge.

Bronfenbrenner

Se centra en els nivells que envolten l’individu i que li 
proporcionen motivacions, oportunitats, etc.
Aquests nivells són:
–  Microsistema.
–  Mesosistema.
–  Exosistema.
–  Macrosistema.
–  Cronosistema.
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2·· Elaboreu en grup un cartell amb els estadis de Piaget i un exemple il·lustratiu de 
cada un.

Per realitzar l’activitat, el professor assignarà a cada grup un estadi evolutiu de Piaget, 
que serà presentat en un cartell amb els fets més importants que ocorren en aquest estadi 
i amb algun exemple de conducta que s’hi pugui observar.

3·· Per parelles, elaboreu un llistat dels contextos que més us hagin infl uït en la vos-
tra infància i ordeneu-los en els diferents sistemes de Bronfenbrenner. Creieu que si 
haguéssiu nascut en un altre context històric us haurien infl uït els mateixos sistemes? 

Cada parella haurà de fer una refl exió sobre els contextos que més els han infl uït al llarg 
de la seva infància, com el lloc on han viscut, si els cuidaven els avis, quins llocs fre-
qüentaven i quines activitats realitzaven habitualment, quins esdeveniments històrics van 
ocórrer mentre eren petits, etc.

4·· Identifi ca en el supòsit següent els elements del condicionament clàssic: 

A la casa del Pere, un nadó de 9 mesos, la seva mare posa la música cada vegada que 
li va a preparar el menjar. Després d’uns mesos, el simple so de la música provoca que 
el nadó es posi content perquè li donaran menjar.

–  Estímul neutre: música.
–  Estímul incondicionat: preparació del menjar.
–  Resposta incondicionada: alegria del nadó.

Després de diversos dies:

–  Estímul condicionat: música.
–  Resposta condicionada: alegria del nadó.

5·· Localitza les parts de la neurona en el dibuix següent i explica el procés de sinapsi.

Axó

Botons sinàptics

Cos o soma

Beina de 
mielina

Dendrita

1.6. Parts de la neurona.
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6·· Davant d’una situació de por o estrès s’activa el sistema nerviós simpàtic; però, 
què ocorre al nostre organisme quan es produeix aquesta activació?

Quan es produeix l’activació del sistema nerviós simpàtic, ocorren els següents fenòmens 
al nostre organisme:

– Es dilaten les pupil·les (midriasi).
–  S’inhibeixen les glàndules salivals.
–  Augmenta l’activitat cardíaca i la tensió arterial.
–  Es contrauen els bronquis.
–  Disminueix l’activitat renal.
–  Disminueix l’activitat de l’aparell digestiu.
–  S’inhibeix la micció.
–  Augmenta la sudoració.

7·· Investiga quins són els nervis cranials que realitzen activitats motores i quins els 
que realitzen activitats sensitives. 

Quines diferències presenten?

8·· Explica els components de la personalitat descrits per Freud.

La pàgina web http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/personalidad.htm 
presenta una ampliació sobre la teoria de Freud (els estadis, els components de la perso-
nalitat, etc.).

Els components de la personalitat que estableix Freud són els següents:

–  Allò: són processos psíquics inconscients, reprimits o no. La seva acció es tradueix en 
pulsions i instints inconscients. Es tracta d’impulsos primitius i irracionals que necessi-
ten una satisfacció immediata i que es regeixen pel principi del plaer.

–  Jo: és el sistema conscient que negocia entre el plaer i la repressió. Controla de manera 
conscient les pulsions de l’allò, inhibint tendències extremes o asocials. Es regeix pel 
principi de la realitat objectiva.

–  Superjo: és la censura que porta cadascú en si mateix. Es desenvolupa amb l’experièn-
cia social i l’educació. Es constitueix a través del temps, quan el subjecte interioritza 
les normes ètiques i les integra. Són forces que inhibeixen o reprimeixen els instints 
sexuals, l’agressivitat, etc.

Activitats motores

Nervi Funció

Motor ocular comú 
Moviments oculars
Miosi
Acomodació

Patètic Moviments oculars

Motor ocular extern Moviments oculars

Espinal
Deglució
Moviments de cap i espatlles
Sensibilitat muscular

Hipoglòs Moviment de la llengua
Deglució

  Activitats sensitives

Nervi Funció

Olfactori Olfacte

Òptic Visió

Auditiu 
Audició 
Equilibri 
Postura

Psicología online
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9·· Investiga i selecciona diferents vídeos, documentals o fragments de pel·lícules que 
mostrin o que expliquin les diferents teories educatives.

La realització d’aquesta activitat és lliure. Es poden recollir, per exemple, extractes del 
programa Supernanny, en què es puguin apreciar clarament exemples de condicionament 
operant. 

A la pel·lícula L’infant salvatge, de François Truffaut, també podem apreciar exemples de 
condicionament, així com en altres pel·lícules seves, com La pell dura o Els 400 cops. A 
partir d’aquestes pel·lícules es pot analitzar com era l’educació i l’aprenentatge a l’època 
en què estan ambientades.

10·· Què faries si un pare et comentés que està preocupat perquè el seu fi ll no evolu-
ciona com la resta de nens?

Li hauríem d’explicar que cada nen té el seu propi procés maduratiu, el qual no només 
depèn de la seva herència genètica sinó també dels estímuls que ocorren al seu voltant.

Hem de respectar la individualitat de cada nen i realitzar un ensenyament individualitzat 
en què cada un sigui el protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge i del desen-
volupament personal.

Donarem als pares algunes pautes d’actuació a casa, si volen fer estimulació.

11·· Quan comença el curs, a l’aula d’1 a 2 anys, l’educador observa que un dels seus 
alumnes no és capaç de realitzar determinades activitats normals per al seu desenvo-
lupament evolutiu. Se cita la família i li comenten que, en el moment del naixement, 
el nadó va patir una petita hipòxia cerebral i que, com a conseqüència, té afectada 
una petita part del lòbul parietal. Quines són les activitats que l’educador observarà 
que el nen no realitza adequadament?

El lòbul parietal intervé en les funcions relacionades amb els òrgans dels sentits (percep-
ció de l’espai i el temps, reconeixement d’objectes, etc.). Per això, és possible que el 
nostre alumne presenti problemes en el reconeixement d’objectes a través del tacte o 
que no sigui capaç d’organitzar les accions en el temps ni s’orienti adequadament en l’es-
pai. També és possible que observem alguna alteració motora relacionada amb el fet que 
els estímuls tàctils no arriben al cervell o que, com a conseqüència, les respostes motores 
associades a aquests estímuls tampoc apareguin.

12·· Quan una educadora comença a treballar a l’escola infantil a l’aula de 0 a 1 any, 
observa que els nens de 5 a 6 mesos es posen tots els objectes a la boca: a què es deu?

Quan els alumnes es posen els objectes a la boca, experimenten, coneixen, reconeixen i 
obtenen sensacions. Tot el seu coneixement de l’exterior es realitza a través de les sen-
sacions de la boca.

13·· Entra a la pàgina web http://www.noveduc.com/index.php, clica l’enllaç Conteni-
dos, a l’article titulat Hijos y padres simétricos, de març del 2010, en què es parla de 
la problemàtica que hi ha sobre la simetria entre pares i fi lls. Després de llegir l’article 
i l’entrevista, respon les preguntes següents: estàs d’acord amb l’opinió de la persona 
entrevistada? Creus que el problema que relata és real? Creus que aquesta situació 
difi culta l’aprenentatge i l’evolució dels nens?

Cada alumne elaborarà les seves pròpies respostes. 

Com a suggeriment, després d’haver llegit l’article, es pot promoure un debat a partir de 
les opinions dels alumnes.

Noveduc

Hijos y padres simétricos


