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Dilluns, 14 de març, a les 18 h
Biblioteca Bellvitge

Conferència
“Neuroeducació: Educar amb cervell”

La neuroeducació és una nova disciplina cientí-
fica que intenta configurar els aprenentatges de 
manera que encaixin millor en el cervell, que 
s’adaptin a les seves característiques i al seu rit-
me de maduració. O, dit d’una altra manera, és 
una nova visió de l’ensenyament i dels processos 
d’aprenentatge basada en el cervell.

Els estudis científics demostren que l’emoció, 
l’esport, la sorpresa i l’experimentació són alguns 
dels ingredients necessaris per sumar coneixe-
ments.

A càrrec de David Bueno, professor de genètica 
de la Universitat de Barcelona, especialitzat en 
formació del cervell i divulgador científic.

Dimarts, 15 de març, a les 18 h
Auditori Barradas

Projecció de la pel·lícula
Inside Out (Del revés), 2015

Dirigida per Pete Docter i Ronnie del Carmen

L’acció de la pel·lícula se situa dins el cap de la  
Riley, una nena d’onze anys que ha d’adaptar-se a 
un nou entorn arran d’un canvi de domicili dels pa-
res. Les seves emocions s’encarreguen de guiar-la  
i mantenir vius els seus records. La Joia, la Tristesa, 
la Por, la Ira i el Fàstic uniran forces per tal que la 
Riley deixi d’enyorar la vida anterior i gaudeixi de la 
nova realitat. A poc a poc, la Riley començarà una 
nova etapa en la seva vida. 

A banda de les emocions, també hi apareixen la me-
mòria i els records, la personalitat, els somnis i el 
subconscient. Del revés, a més d’oferir un munt de 
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Dimecres, 16 de març, a les 12 h
Biblioteca Central Tecla Sala

Conferència
“El cervell dels adolescents”

Adolescents: què els passa pel cap? 
Els avenços neurocientífi cs ajuden a comprendre 
millor el cervell dels joves i permeten entendre 
algunes de les seves actituds i reaccions. 

El cervell dels adolescents és inestable a causa 
dels ràpids canvis que comporta el pas de l’etapa 
infantil a l’adulta. En aquesta etapa, el cervell es 
reordena, unes àrees creixen i les altres disminu-
eixen mitjançant una mena de poda de les conne-
xions entre neurones. 

A càrrec de Mara Dierssen, doctora en neurobiolo-
gia i investigadora del Centre de Regulació Genò-
mica del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Central Tecla Sala

tècniques d’animació, és una pel·lícula intel·ligent, 
divertida i molt dinàmica, carregada de contingut, 
que admet molts nivells de lectura.
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Dimecres, 16 de març, a les 19 h
Centre Cultural Sant Josep

Conferència
“Memòria i cervell. Som el que recordem”

La memòria és una facultat psíquica per mitjà de 
la qual retenim i recordem el passat, i que podem 
recuperar quan ens calgui. És una de les funcions 
cognitives més importants de l’ésser humà, i re-
quereix una sèrie de sistemes complexos inter-
connectats.

No hi ha una sola memòria, sinó un conjunt de 
memòries: immediata, a curt termini, a llarg ter-
mini, implícita, explícita i d’altres. Avui dia es  
coneixen amb certa exactitud les àrees del cervell 
implicades en els diferents tipus de memòria.

A càrrec de María Martínez de Lagran, neuroci-
entífica, investigadora del Centre de Regulació 
Genòmica del Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona.
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Dijous, 17 de març, a les 17.30 h
Biblioteca Can Sumarro

Conferència
“Cervell i emocions”

En els éssers humans, l’emoció es considera un 
estat de l’organisme que té diferents formes de 
manifestació. En general, podem dir que les emo-
cions són disposicions amb una base neural que 
faciliten la posada en marxa de reaccions apropi-
ades als esdeveniments que es produeixen i tenen 
una importància biològica per a l’individu, cosa 
que permet una resposta que facilita l’adaptació 
a les demandes de la situació, resposta que gene-
ralment és canviant. 

Les emocions es poden distingir segons la natu-
ralesa i els elements del comportament respecte 
a un estímul. En el nostre cervell, l’amígdala i el 
còrtex prefrontal són les zones encarregades de 
processar les respostes a les emocions.

A càrrec de Mònica Vállez, doctora en psicologia 
i neuropsicòloga. Coordinadora de la Unitat de 
trastorn límit de la personalitat (TLP) de l’Hospi-
tal Duran i Reynals.
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Tot al nou blog 
www.pessicsdciencia.blogspot.com

i a www.ccsantjosep.cat

AUDITORI BARRADAS
Rambla de Just Oliveras, 56 
08901 L’Hospitalet
Telèfon: 93 337 79 62 
Adreça electrònica: barradas@l-h.cat
Transports: Metro L1: Rambla Just Oliveras 
RENFE: L’Hospitalet
www.auditoribarradas.cat

BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 260 24 84
Adreça electrònica: bibteclasala@l-h.cat
Transports: Metro L1: Torrassa

BIBLIOTECA CAN SUMARRO
Carrer de la Riera de l’Escorxador, s/n 
Telèfon: 93 337 20 82
Adreça electrònica: bibcansumarro@l-h.cat
Transports: Metro L1 (Rambla Just Oliveras)
Renfe: L’Hospitalet

BIBLIOTECA BELLVITGE
Plaça de la Cultura, 1 • Telèfon: 93 403 61 60
Adreça electrònica: bibbellvitge@l-h.cat
Transports: Metro L1, Bellvitge. Autobusos: L1 i L2
Renfe: Bellvitge

www.l-h.cat/biblioteques

CENTRE CULTURAL SANT JOSEP
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
08901 L’Hospitalet
Telèfon: 93 337 06 12
ccultural.santjosep@l-h.cat
Metro L1: Can Serra i Rambla Just Oliveras

D
ip

òs
it 

Le
ga

l: 
B

.6
21

9-
20

16

16 0317-FULL Pessics març.indd   8 29/02/16   15:11


