
testa: “Déu”; lamestra li adverteix: “Però si ningú
no sap comés!” i la nena respon: “Ho sabran
d’aquí unsminuts”. La qüestió, apuntaAlberca,
no és que a l’aula cada alumne contesti el que li
sembla, sinó que el professor tingui en compte
el factor humà, que hi ha nens que utilitzen una
lògica diferent, la de la imaginació, i pregunti el
perquè quan vegi una resposta anodina, amés
d’adaptar les explicacions i el llenguatge per faci-
litar la comprensió dels qui processen primer per
l’hemisferi dret. “Molts d’aquests infants acaben
engrossint les estadístiques de fracàs escolar,
però no sónmenys brillants ni de bon tros, només
tenen una lògica diferent”, diu.

I deixa clar que no són casos aïllats. Segons la
seva experiència, aproximadament un 40%dels
estudiants té predominància de l’hemisferi dret.
D’altra banda, aquestes persones acostumen a ser
més intuïtives, a tenirmés empatia i una visiómés
globalitzadora, qualitatsmolt apreciades almón
professional actual. “De vegades n’hi ha prou
ambmodificar l’enunciat dels problemesmate-
màtics, amb fer-losmés emocionals i plantejar
una divisió comun repartiment de pastissos i pa
entre quatre nens famolencs, o tenir en compte
una visiómés emocional dels relats històrics,
perquè aquests nois no fracassin en aquesta àrea”,
exemplifica. I advoca per fomentar la creativitat,
amb exàmens ambpreguntes noves sobre el tema
explicat, demanera que les respostes hagin de ser
creatives i lògiques, i es puguin valorar no només
les repetitives, sinó totes les que siguin creïbles,
vàlides i lògiques, puntuant, amés, l’originalitat.
Esclar que també hi hamestres que treballenmés
amb l’hemisferi dret però tendeixen a ser expul-
sats del sistema, perquè en lloc de considerar-los
més creatius se’ls sol titllar d’extravagants i se’ls
retreu que no ensenyin les coses importants”,
conclouAlberca. La seva recepta per pal·liar tot
això és introduir assignatures sobre creativitat
en l’aprenentatge o la imaginació coma eina per
a la resolució de problemes a totes les escoles de
formació del professorat. Per resoldre els pro-
blemes importants, ja siguin en l’àmbit escolar,
laboral o personal, cal combinar els dos hemisfe-
ris, la intuïció amb l’anàlisi. “Si et trobes algú pel
carrer, el dret t’avisa que aquesta persona ambqui
et creues ja la coneixes, i l’esquerre li posa nom”,
exemplificaAlberca.

Està convençut que si l’escola canviés, els estu-
diants –i els resultats que obtenen– serienmés
brillants “perquè avui en l’àmbit escolar triomfen
els que sónmenys imaginatius i després veiem
quemolts dels grans professionals que admirem
per la seva intel·ligència i creativitat no solien
treure gaire bones notes a l’escola”. PetraM.
Pérez remarca que la creativitat és una destresa
adquirible, que es pot aprendre i ensenyar, si bé
requereixmés temps i dedicació per esperar fins
que els nens troben les solucions correctes, així
comapostar per la flexibilitat, l’originalitat, la
imaginació, deixar experimentar, la receptivitat
a noves idees, fomentar la confiança... Esclar que
hi ha professors i centres que ja treballen amb
aquests plantejaments.s
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quan unprofessor dóna unes explicacions sobre
matemàtiques o física basades en l’hemisferi
esquerre, aquestes resultin de comprensió difícil
per a aquelles persones ambpredomini de l’he-
misferi dret. Què vol dir això?Que quan elmestre
pregunta a un nen “5 i 7?”, i aquest respon “57”,
potser no sigui un ignorant ni estigui burlant-se
del professor, sinó, simplement aplica una lògica
diferent, la d’unió en lloc de la de la suma. Alberca
explica un cas viscut en primera persona quan,
davant un problemamatemàtic que deia “si hi
ha vuit cargols en una cistella i en surten dos,
quants en queden?”, la seva filla va contestar:
“Vuit”. “En lloc de dir-li que no en tenia ni idea, li
vaig preguntar per què, i emva contestar que dos
havien sortit de la closca però continuaven sent
vuit a la cistella”, rememora. Sir KenRobinson
proporciona un altre exemple. El d’una nena de
sis anys que treballava a la classe de dibuix i la
sevamestra li pregunta: “Què dibuixes?”, i con-
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