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1. Introducció 

1.1. Motivació 
Un del motius que justifiquen la tria d’aquest objecte d’estudi és el fet que sempre m’he deixat 

sorprendre al veure alguna persona a la televisió fent càlculs mentals molt ràpids o proves de 

memorització. El meu pare em parlava de que existien tècniques per fer-ho, cosa que no em 

deixava de sorprendre. 

Vaig aprendre alguna tècnica però en aquell moment només em servia per a sorprendre a 

amics i familiars. 

Tot va canviar fa 7 anys. L’any 2005 vaig conèixer al campió del món de memorització, Ramón 

Campayo. Em va ensenyar les seves tècniques i em va entrenar per a competir. D’una banda 

em vaig sentir un privilegiat pel fet de conèixer aquestes tècniques però d’altra em va saber 

greu de no haver-les conegut anys abans. 

A partir del 2007 he participat als campionats del món de memòria ràpida i a diferents 

competicions. 

Des de 2009 sóc professor i he aprofitat els coneixements adquirits en aquestes competicions 

per explicar tècniques de memorització als alumnes per facilitar la seva tasca. 

1.2. Contextualització 
Als centres de secundària s’ha passat d’explicar les regles de càlcul a la calculadora, es va  
incorporar la TV al seu inventari, desprès els ordinadors i recentment amb els programes 
Educat1x1 i Educat 2.0 la utilització d’ordinadors personals per a cada alumne. 

Òbviament, la societat evoluciona i els estudis s’han d’adaptar a aquests canvis. El temps a les 
aules és limitat i les programacions han de substituir els continguts obsolets. 

Quan és el millor moment per explicar com funciona una calculadora? Quin paper atorga 
l’alumne a la calculadora? 

No té sentit que l’alumne oblidi a fer operacions de forma manual per generar una 
dependència absoluta a la calculadora. 

Un paper similar tenen els ordinadors. Eines fabuloses que han modificat la forma d’aprendre. 

No hauríem d’oblidar, però, que l’eina més potent que tenim és la nostra ment. Que totes les 
eines són un complement per a facilitar les tasques. Però mai haurien de substituir les nostres 
capacitats mentals.  

1.3. Objectius 
Amb aquest projecte es pretenen aconseguir els objectius següents: 

Donar a conèixer tècniques de: memorització, càlcul mental i lectura ràpida.  

Demostrar la seva validesa.  

Aplicació d’aquestes tècniques per millorar la motivació i el rendiment dels alumnes. 
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2. Definició i context del problema 

2.1 Punt de partida 
Des de l’any 1990 amb l’entrada en vigor de la LOGSE, l’educació obligatòria a Espanya 

compren dues etapes: educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). 

Aquestes etapes educatives corresponen a les edats entre 6 i 16 anys. 

Com a mínim, qualsevol jove haurà d’estudiar 10 anys de la seva vida, però en la pràctica 

acostumen a ser molts més anys. A més de l’educació infantil per la franja baixa, el més 

habitual és que els alumnes continuïn els seus estudis amb Cicles de Grau Mig, Cicles de Grau 

Superior, Graus a la universitat, Màsters, sense oblidar la formació continuada dins de 

l’empresa o altra formació no reglada. 

Durant la vida d’estudiant o posteriorment com a docent ens creuem amb alumnes brillants i 

amb alumnes que tenen força dificultats. Les causes poden ser molt diverses: la capacitat 

intel·lectual, la motivació, els problemes que poden tenir a casa, la falta de temps... Però de 

vegades en circumstàncies molt similars, el rendiment canvia massa. El mètode d’estudi també 

és un factor clau a l’hora de obtenir bons resultats acadèmics. 

A mesura avança en els seus estudis els alumnes han d’optar per estudiar ciències o lletres. 

Moltes vegades aquesta tria es fa per descartar la opció que els resulta més difícil. Si l’alumne 

té dificultats en memoritzar triarà ciències, si no entén les matemàtiques triarà lletres. 

En definitiva, ens passem tota la vida estudiant i si no es té èxit es corre un alt risc de fracàs 

escolar. 

Habitualment s’insisteix a l’alumne en què ha de dedicar moltes hores a l’estudi, especialment 

si no està obtenint uns bons resultats acadèmics però poques vegades es busca millorar la seva 

tècnica per augmentar la seva eficiència en l’estudi. Que l’alumne tingui una bona tècnica per 

estudiar hauria de ser una prioritat del sistema educatiu. 

La memorització és una part de l’estudi que últimament està en descrèdit però que és 

completament necessària en algunes parts dels currículums de les àrees i matèries. 

A qualsevol currículum es poden trobar dos tipus de dades: 

 Dades pures: Són aquelles que no es poden deduir de cap manera. “La capital de 

França és Paris”, aquesta informació no es pot deduir, podria ser qualsevol altra ciutat. 

És un tipus de dades que trobarem més sovint en matèries de lletres. Aquest tipus 

d’informació s’ha d’estudiar memoritzant-la. Per tant, és en aquest tipus de dades on 

la mnemotècnia adquireix una major importància. 

 Dades seqüencials: Són les que segueixen una seqüència lògica. És típic trobar aquest 

tipus de dades a mòduls de ciències com les matemàtiques, física, dibuix... Malgrat 

que la memorització pot ajudar, la forma correcta d’estudiar aquestes dades és la 

comprensió. 
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2.2 La repetició com a forma de memoritzar 
Es tracta del sistema més utilitzat però això no significa que sigui el millor. La repetició és un 

sistema que funciona però comporta alguns problemes: 

 No és un sistema segur: És fàcil dubtar si aquell número era un 6 o un 8. 

 No perdura en el temps: A cada repetició la informació queda emmagatzemada amb 

més intensitat al nostre cervell però aquesta informació també desapareixerà amb 

facilitat. A mesura que passa el temps sense repassar, la informació és més tènue.  

 No és un sistema fiable: la persona que utilitza aquest sistema és conscient de que tot 

pot trontollar en qualsevol moment. És per aquesta raó que l’alumne deixa l’estudi per 

l’últim moment i aprofita fins l’últim minut per repetir i repetir. 

De totes formes, la repetició no és una mala tècnica en totes les situacions. En una 

programació on abundin les dades seqüencials (com a matemàtiques o física), on sigui clau la 

comprensió del contingut, la forma correcta d’estudiar és repetint allò que no s’ha entès. De 

vegades serà necessari repassar el contingut previ de la matèria i altres vegades serà preferible 

continuar avançant per desprès tornar a la part que no s’ha entès desprès d’haver après nou 

contingut. 

2.3 Tipus de memòria 
La memòria és la capacitat mental que ens permet emmagatzemar una informació o conjunt 

de dades. Està intrínsecament relacionada amb l’aprenentatge. Entenem per aprenentatge el 

coneixement o raonament de les dades memoritzades. 

La memòria humana no té res a veure amb un disc dur d’un ordinador, funciona com un 

magatzem on entren i surten dades constantment i de forma automàtica, resideix al 

subconscient. Una prova de que aquest magatzem de dades resideix al subconscient és que si 

poguéssim controlar la memòria conscientment mai ens quedaríem en blanc ni tindríem 

dificultat per recordar res. 

Eduard Punset al seu programa “Redes” explica que la memòria d’un ordinador està molt ben 

organitzada, és molt sistemàtica, es pot ubicar físicament on està cada informació. La 

informació està a fitxers i aquests en carpetes, tot molt estructurat. En canvi, la memòria 

humana no funciona així, la informació està barrejada i relacionada entre sí. Per arribar a una 

informació concreta, per exemple, on s’han deixat les claus, li demanem al nostre cervell que 

ens doni records relacionats amb claus. Quantes més pistes tenim més fàcil serà trobar aquella 

informació. 

Guardem records que formen la nostra identitat, recordem escenes de la nostra vida, 

persones, paraules, olors, sentiments però el cervell no classifica aquests records perquè sigui 

més fàcil trobar-los quan els necessitem. Podem recordar les cares de una fotografia dels 

companys de classe de fa 15 anys però oblidarem fàcilment que vam dinar ahir o on em 

aparcat el cotxe. Quan una activitat es repeteix dia rere dia confon a la nostra memòria.  

Steven Rose, neurobiòleg director del Grup d’Investigació del cervell i del comportament de la 

Open University, explica una diferència important amb la memòria d’una màquina és les 

persones podem recordar i reconèixer. Són dues coses molt diferents. Si ens ensenyen deu 
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fotografies i després ens demanen que les descrivim, serà realment complicat recordar detalls 

d’aquestes fotografies. El més habitual serà recordar l’element més destacat o la temàtica. No 

obstant, si ens tornen a ensenyar fotografies serem capaços de reconèixer les que ja havíem 

vist prèviament. Aquesta és la diferència entre recordar i reconèixer. 

A un examen tipus test moltes vegades és suficient amb reconèixer. En canvi, a un examen de 

desenvolupant haurem de recordar.  

La major part de la informació que rebem es fa per via visual. És el tipus de memòria que la 

major part de la població té més desenvolupat però no és l’únic. 

Segons el sentit amb el que rebem la informació, tenim els següents tipus de memòria: 

 Visual: és la més poderosa. A l’estudiar un text, l’alumne pot crear imatges d’allò que 

llegeix, aquestes imatges formen el que s’anomena memòria fotogràfica. Existeix la 

falsa idea de que la memòria fotogràfica permet recordar tot el que es veu com si es 

tractes d’una pel·lícula. 

 Auditiva: ens permet memoritzar i recordar una cançó. 

 Gustativa: no fa falta explicar-la. 

 Olfactiva: ens permet memoritzar i recordar olors. 

 Tàctil: recordant mitjançant el tacte les sensacions que percebem a la pell. 

 Cinestèsia: és tracta d’un tipus interessant de memòria que ens permet realitzar tot 

tipus d’accions i moviments musculars que tenim assimilats de manera completament 

inercial, com, per exemple, caminar, escriure, conduir, etc. 

La memòria també es pot classificar depenent del temps que manté la informació: 

 Memòria a llarg termini: Hi ha informació que la tenim molt interioritzada; no hem de 

fer cap esforç en recordar-la. Un exemple és el llenguatge o el nostre nom. 

 Memòria a mig termini: Quan la informació es reté un o dos dies. 

 Memòria a curt termini: És una memòria que manté les dades un espai molt breu de 

temps. Si ens dicten un número de telèfon, habitualment ho recordarem el temps just 

per escriure’l. 

3. Descripció de la solució 
Hi ha gent que té una supermemòria o una capacitat de càlcul fóra de sèrie. Això pot ser degut 

a una tècnica o a una capacitat innata d’aquestes persones. En aquest apartat s’analitzarà el 

que hi ha darrera d’aquestes persones, i si qualsevol persona pot obtenir els mateixos resultats 

coneixent i aplicant les tècniques apropiades. 

3.1. La mnemotècnia i la lectura ràpida 

3.1.1. Introducció històrica 

Es coneix com a mnemotècnia el procediment d’associació mental per facilitar el record. 

Mnemotècnia prové del antic grec mnēmonikos que significa memòria i està relacionat amb 

Mnemosyne (recordar), el nom del deu de la memòria a la mitologia grega, aquestes dues 
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paraules provenen de mnēmē, “recordar, memòria”. Aquestes tècniques també es coneixen 

com Art de la memòria. 

Hi ha gran quantitat de tècniques que faciliten enormement la tasca de la memorització. En 

major o menor mesura, tothom les ha fet servir alguna vegada. Un exemple típic és fer servir 

els nusos dels dits per saber quants dies té un mes. 

 

Una altra regla mnemotècnica que fa servir molta gent de forma intuïtiva consisteix en 

memoritzar les sigles d’allò que es vol recordar formant una frase, per exemple, per recordar 

els eixos cartesians es pot fer servir la frase “xha voy”, cadascuna de les lletres tenen un 

significat: 

X: Eix de les X. 

H: Horitzontal. 

A: Abscisses. 

V: Vertical. 

O: Ordenades. 

Y: Eix Y. 

Aquestes tècniques han evolucionat amb el temps però no són noves, es coneixen des de fa 

segles. Era comú a la època de la Grècia clàssica i a l’antiga Roma ("Rhetorica Ad Herennium" 

segle I a.C.). Hi ha constància de que Cicerò feia servir una tècnica de memorització 

anomenada “Palau de la memòria”, aquesta tècnica també es coneix com “Caseller loci”. 

Palau de la memòria 

Si es vol memoritzar una llista de paraules amb aquesta tècnica, s’hauran de recórrer 

mentalment les estances d’un lloc conegut com pot ser una casa i imaginar a cada estança la 

paraula a memoritzar. 

El mètode “loci” es pot fer servir amb estances reals o fictícies. 

Es pot ampliar el caseller imaginant a cadascuna de les estances una sèrie d’objectes ubicats 

ordenadament que després es recorreran en sentit contrari al de les agulles del rellotge. Hi ha 

una sèrie d’instruccions per facilitat la memorització. 
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 No es recomanable afegir més de 10 objectes a cada estança. 

 És preferible que els objectes estiguin a l’altura de la vista. 

 La posició dels objectes a cada estança es repetirà, d’aquesta forma sabrem cada 

número d’objecte a quina ubicació es troba. 

 

3.1.2. Professionals de la memòria i del càlcul mental 

Durant els últims anys, amb la proliferació de la informàtica i de Internet, s’han anat creant 

diferents torneigs de memorització per tot el món. Les dues organitzacions més reconegudes 

mundialment són: 

World Memory Championship 

Fundada per Tony Buzan, creador dels mapes mentals. 

Les proves que fan en aquests campionats són de memòria de fons: 

 Cares de persones en 15 minuts. El rècord ho té Simon Reinhard amb 164 cares (2009). 

 Números binaris en 30 minuts. El rècord és de Ben Pridmore amb 4140 números 

(2007). 

 Números en 60 minuts. El rècord és de Wang Feng amb 2660 números (2011). 

 Imatges abstractes en 15 minuts. El rècord és de Johannes Mallow amb 385 imatges 

(2011). 

 Números en 5 minuts. El rècord ho té Wang Feng amb 500 números (2011). 

 Dates en 5 minuts. Jahannes Mallow té el rècord amb 132 dates (2011). 

 Cartes en 60 minuts. Aquest rècord de cartes també ho té Ben Pridmore amb 1428 (28 

baralles) (2010). 

 Paraules aleatòries en 15 minuts. Simon Reinhard té el rècord amb 300 paraules 

(2010). 

 300 números parlats. Amb tot encertat el rècord pertany a Wang Feng (2011). 

 1 baralla de cartes. Altre rècord de Ben Pridmore en 21,19 segons (2011). 
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Speed-Memory 

Fundada per Ramón Campayo, campió del món de memòria ràpida i recordman mundial. Tots 

els rècords en aquesta especialitat són seus. A l’annex 1 es poden veure els rècords actuals en 

les proves de memòria ràpida que es fan al campionat del món. 

Les proves que es fan en aquests campionats són sis: 

 Números en 1 segon: El participant pot indicar on apareixeran els números, l’ordinador 

mostrarà allí números aleatoris durant un segon i el participant disposa de 35 segons 

per escriure correctament la seqüència que ha aparegut. El rècord són 20 números 

(2010). 

 Números en 4 segons: El procediment és anàleg a la prova anterior. El rècord del món 

són 29 números (2008). 

 Figures de colors: Apareixen 15 figures de colors seqüencialment que es van 

accelerant, segons el temps que ha configurat el competidor inicialment obté una 

puntuació que depèn dels encerts (2010). 

 Números binaris en 1 segon: El rècord són 48 números binaris memoritzats en 1 segon 

(2010). 

 Números binaris en 4 segons: Aquest rècord està en 96 números (2010). 

 Matrius: El competidor configura la mida d’una quadrícula que conté cel·les buides i 

altres pintades, apareixen 12 quadrícules i les que són completament correctes sumen 

puntuació depenent de la mida (2009). 

Per considerar una marca numèrica com a rècord s’ha de repetir la marca dins dels 10 intents 

que hi ha al campionat. 

Cal a dir que els millors memoritzadors ràpids són alumnes seus. Conseqüentment, es pot 

deduir que la tècnica juga un paper crucial. 

Memoriad 

Organitza olimpíades mentals que es celebren cada 4 anys coincidint amb els jocs olímpics. 

Consisteix en nou proves que són una barreja de memorització i càlcul mental: 

 Memorització d’una baralla de 52 cartes. 

 Memorització de cares durant 15 minuts. 

 Memorització de números durant 60 minuts. 

 Memorització de números binaris durant 30 minuts. 

 10 sumes de 10 números de 10 xifres: Alberto Coto té el rècord amb 3’42’’ (2010). 

 10 multiplicacions de 2 números de 8 xifres: Marc Jornet té el rècord en 4’56’’ (2010). 

 10 arrels quadrades de números de 6 xifres obtenint les 3 xifres del resultat enter i 5 

decimals. 

 Prova de lectura ràpida: Es fa sobre un text inèdit i s’han de contestar unes preguntes 

per verificar la comprensió del text. 
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3.1.3. Què és i com funciona la lectura ràpida 

En primer lloc fem un retrocés en el temps per recordar com s’aprèn (o s’aprenia) a llegir a 

l’escola. El primer pas era aprendre les vocals, desprès algunes consonants per començar a 

llegir síl·labes. Quan ja se saben totes les consonants es pot llegir qualsevol text. 

El problema és que inicialment el nivell de comprensió es molt baix degut a que fins que no es 

llegeix l’última paraula no es sap què s’ha llegit. Pitjor encara, fins que no es llegeix l’última 

paraula de la frase no es pot donar un significat complert. 

Amb els anys augmenta la velocitat de lectura i la comprensió. Sense que ningú ens ho ensenyi 

aprenem a llegir paraules d’un sol cop de vista. 

Si es fa un test de velocitat a una persona que llegeix habitualment, la seva velocitat estarà al 

voltant de les 250 paraules per minut (ppm). De totes formes és una dada incompleta perquè 

si es llegeix durant una estona més llarga la concentració disminueix i, per tant, disminueix tant 

la velocitat de lectura com la comprensió. En aquests casos és habitual pensar en altres coses 

mentre es llegeix, perdre’s pel text i disminueix molt la velocitat de lectura. Normalment la 

oscil·la entre les 120 i les 150 ppm. Per tenir una altra referència, la velocitat a la que parlem 

habitualment és d’unes 150 ppm. 

La següent gràfica és una simulació de com evoluciona la velocitat de lectura durant una 

lectura on perdem la concentració: 

 

Es comença amb una bona velocitat durant els primers minuts. A mesura que avança el temps 

la velocitat disminueix fins que arriba un punt on el lector es perd pel text, aquí disminueix 

dràsticament tant la velocitat de lectura com la de comprensió. Això es causat per una falta de 

concentració. Quan està a punt d’acabar, la velocitat torna a augmentar la velocitat perquè es 

recupera la consciència del que s’està fent. 
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La lectura ràpida consisteix en anar un pas més enllà i llegir grups de cinc o sis paraules d’un 

sol cop de vista. D’aquesta manera la velocitat de lectura es multiplica fins arribar a les 600, 

700 o fins i tot superar les 1000 ppm. A més, aquesta velocitat és molt més constant que en la 

lectura tradicional. Es pot veure a la següent gràfica una simulació de com varia la velocitat a 

un lector ràpid: 

 

Ràpidament s’arriba a la màxima velocitat i es manté gairebé inalterable al llarg del temps. 

Immediatament sorgeix el dubte de si es pot mantenir la comprensió a aquestes velocitats. 

Recordem la poca comprensió  que té el nen que llegeix síl·laba per síl·laba. Amb la lectura 

tradicional (paraula per paraula) també es perd comprensió degut a l’esforç que suposa anar 

modificant el significat de la frase fins arribar al punt i també per la pèrdua de concentració. En 

canvi, amb la lectura ràpida no hi ha aquest esforç d’anar modificant el significat. Per tant, la 

comprensió augmenta. 

Tampoc es tracta de cap limitació de processament de les dades. La ment pot processar 

perfectament a aquesta velocitat. Un exemple és un seqüència de vídeo de tan sols un segon. 

La informació que es podria escriure d’aquesta seqüència seria d’aproximadament 1000 

paraules. És cert que les imatges són la forma en la que es pot rebre informació amb més 

velocitat i que mai es podria assolir aquesta velocitat amb la lectura però es pot comprovar 

que el marge és molt ampli. 

3.2. Càlcul mental 

3.2.1. Introducció històrica 

Es coneixen casos històrics de calculistes amb la capacitat de fer càlculs mentals a gran 

velocitat. Al segle XIX era freqüent trobar acròbates del càlcul mental, a la primera meitat del 

segle XX es troben menys exemples i actualment són pocs els qui tenen aquesta habilitat, 
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sobretot per l’abús que es fa de les calculadores i ordinadors, de forma que no es desenvolupa 

aquesta habilitat. 

Alguns grans calculistes tenen cert grau d’autisme, se’ls coneix com a idiot-savants, pateixen el 

que es coneix com a síndrome d’Asperger. 

Aquests són solament alguns dels casos més coneguts: 

 Leonhard Euler, a més de ser un dels millors matemàtics de la història, dominava els 

100 primers números primers, els seus quadrats, cubs, quartes, cinquenes i sextes 

potències. Era capaç de fer difícils càlculs mentals, alguns requerien tenir al cap fins a 

50 xifres. 

 John Vonn Neuman feia tots els càlculs mentalment a les reunions a 

Los Alamos durant la segona guerra mundial que van donar lloc a la 

creació de la bomba atòmica.  

 Karl Fredrich Gauss va ser un prodigi del càlcul mental, és molt 

coneguda la anècdota de com va ser capaç de sumar els 100 primers 

números en pocs segons amb solament 7 anys. Altra aportació feta a les 

matemàtiques a la seva obra Disquisitiones Arithmeticae és l'aritmètica modular que 

avui es bàsica en criptografia i que fem servir habitualment amb les connexions a 

Internet. 

 Srinivasa Ramanujan: sense tenir estudis matemàtics va aconseguir 

importants èxits. Una de les anècdotes més conegudes és que el seu 

mentor Hardy el va visitar quan estava malalt, per trencar el gel si la dir 

que havia viatjat en un taxi amb el número 1729. Ramanujan va 

respondre ràpidament que es tractava d’un número molt interessant: 

és el número més petit que es pot expressar com a la suma de dos cubs de dues 

formes diferents, 12 al cub + 1 al cub i 10 al cub + 9 al cub. 

3.2.2. Professionals del càlcul mental 

La tradició històrica del càlcul mental és molt gran. Amb l’aparició de les calculadores i 

ordinador aquesta habilitat s’ha perdut en la major part de la població, no obstant actualment 

trobem calculistes professionals amb unes capacitats que superen tots els registres històrics.  

Part del boom d’aquests calculistes professionals és degut a que gràcies a Internet han donat a 

conèixer les seves habilitats i les seves tècniques. La xarxa també ha permès que es creïn 

organitzacions i es facin campionats del món. 

A Astúries tenim al que va ser campió absolut al campionat de càlcul mental l’any 2008 

celebrat a Leipzig (Alemanya), Alberto Coto. Encara té vigents rècords mundials en sumes i 

multiplicacions. 

El més sorprenent és que al darrer campionat del món, l’any 2010 a 

Magdeburg , va guanyar Priyanshi Somani, una nena Índia de tan 

sols 11 anys d’edat. Va ser tota una sorpresa per tots els 

participants. Va superar diversos rècords mundials i alguns amb una 

àmplia diferència. 
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A més de la organització Memoriad que organitza les olimpíades mentals. Saxonia està 

especialitzada en càlcul mental. 

Saxonia 

Aquesta organització organitza els campionats del món de càlcul mental que de moment 

sempre es celebren a Alemanya. Reben en nom de Mental Calculation World Cup (WCWC). 

Aquests campionats consisteixen en 6 proves on solament es pot apuntar el resultat final (no 

està permès escriure els càlculs parcials), a l’annex 2 es poden veure les proves que es 

realitzen als campionats. 

 10 sumes de 10 números de 10 xifres: El rècord ho té Alberto Coto amb 3’42’’ (2010). 

 10 multiplicacions de 2 números de 8 xifres: Marc Jornet té el rècord en 4’56’’ (2010). 

 10 arrels quadrades de números de 6 xifres obtenint les 3 xifres del resultat enter i 5 

decimals: Priyanshi Somani va pulveritzar el rècord d’aquesta prova amb 2’43’’ (2012). 

 Càlcul del dia de la setmana de dates compreses entre els anys 1600 i 2100 en 1 minut: 

Yusnier Viera té marcat el rècord amb 48 dates (2010). 

A part d’aquestes proves hi ha dues proves sorpresa.  

3.3. Superhumans o humans amb tècnica 
Per qualsevol disciplina es requereix una tècnica i un entrenament. També és important la 

matèria prima. Les habilitats mentals es poden comparar perfectament amb l’esport. Si el cos 

és agraït, la ment encara ho és més. 

La major part dels calculistes han entès els càlculs mentals com un joc des de ben petits. 

Alberto Coto confessa en  vàries entrevistes que va aprendre a contar jugant a les cartes. És 

molt revelador com va descobrir què era molt ràpid fent càlculs mentals, ja que ell pensava 

que tothom ho feia igual. Alberto va veure al programa de TVE “¿Qué apostamos?” una 

persona fent una multiplicació en una prova; Alberto era capaç de fer aquella operació en 

menys de la meitat del temps. 

Un altre cas sorprenent és el de Daniel Tammet. Al seu llibre, “Born on a blue day”, explica 

com cada número li evoca una sensació, una textura, un color. Es tracta d’una estranya 

malaltia coneguda com a sinestèsia, provocada per una híper-connexió neuronal que fa que es 

confonguin els sentits. Aquesta estranya capacitat li atorga unes habilitats especials de càlcul i 

de memorització. Daniel Tammet posseeix el rècord europeu de memorització del número PI 

amb 22.500 decimals. 

El cas de Ramón Campayo és també un dels més extraordinaris, amb un quocient intel·lectual 

de 194. A més de tenir tots els rècords de memòria ràpida té records de memòria de fons, com 

memoritzar 23.200 paraules escoltades una sola vegada. 

Aquests casos són els més extraordinaris, però, qualsevol persona pot fer el mateix? Existeixen 

tècniques tan poderoses que permetin millorar tant? 
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El calculista Cubà, Yusnier Viera, diu a algunes de les seves entrevistes 1que 50% és aptitud i 

50% és actitud. 

En el cas del càlcul mental, tal i com descriuen els propis calculistes, es tracta d’una habilitat 

innata que han anat desenvolupant i millorant amb tècniques. La millora que experimenten 

des del moment que prenen consciència de que poden desenvolupar més aquesta habilitat és 

molt notable. Una prova d’aquesta afirmació és la important millora de les marques que fan 

els mateixos calculistes si comparem l’últim campionat de càlcul mental amb el primer. Per 

exemple, en la prova de sumes l’any 2004 el primer classificat, Alberto Coto, va fer totes les 

sumes correctament en 5’50’’; l’any 2010 també va quedar com a primer classificat Alberto 

Coto i en aquesta ocasió ho va fer en 3’42’’. 

És important destacar que algunes de les proves de càlcul requereixen una tècnica, un 

algorisme que permet arribar a la solució, fins i tot algunes proves de càlcul es poden ajudar de 

la memòria per estalviar càlculs (és el cas de proves com el sinus, cosinus, logaritmes, càlcul de 

dies de la setmana...). Però altres proves com la suma no requereixen cap tècnica especial. En 

ambdós casos la millora que s’ha experimentat en els resultats és considerable. 

En canvi, la situació canvia en el casos dels memoritzadors. Tots els participants del campionat 

del món asseguren que fan servir tècnica. I aquest fet també queda reflectit en l’origen de la 

professionalització d’aquests memoritzadors. La major part dels participants són persones que 

tenien la curiositat personal, o la necessitat per motius de estudis o feina, de com es pot 

memoritzar més. Ha sigut aquesta curiositat la que els ha impulsat a aprendre tècniques i amb 

aquestes tècniques han aconseguit arribar als primers llocs del món en memorització. 

Una investigació 2portada a terme per Mauro Pesenti (Universitat Catòlica de Lovaina, Bélgica) 

conclou que aquestes habilitats es creen i que, per tant, qualsevol les pot desenvolupar. A 

l’estudi es va observar com reaccionava el cervell del calculista i memoritzadors Rüdiger Gamm 

mitjançant escàners cerebrals. Gamm fa servir regions diferents del cervell per calcular, pot 

canviar sense esforç entre la seva memòria a curt i llarg termini. Aquesta facilitat li permet 

calcular potències o divisions amb centenars de decimals amb qüestió de segons. 

El procés que han seguit té un patró comú: 

 Creure que és possible memoritzar molt més amb tècnica. 

 Creure que ell pot millorar. Que no és una cosa limitada a algunes persones especials. 

 Adquirir una tècnica. 

 Entrenar. 

Per tant, es pot concloure que en el cas de la memorització el més important és l’actitud de la 

persona per decidir que ho vol fer. La intel·ligència serà solament un factor més però no el més 

decisiu. 

                                                           
1
 http://www.spicymath.com/index.php/95-clients-choose-us 

2
 http://digital.el-esceptico.org/leer.php?id=927&autor=368&tema=54 

http://www.spicymath.com/index.php/95-clients-choose-us
http://digital.el-esceptico.org/leer.php?id=927&autor=368&tema=54
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4. I a l’escola? 

4.1 Com estudien els nostres alumnes? 
Per saber com estudien els alumnes dels cicles formatius he preparat una enquesta anònima 

pels alumnes dels dos cursos del cicle superior de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics 

(STI) on he realitzat el pràcticum.  

Alumnes que han contestat l’enquesta 39 

Pregunta realitzada Quina és la teva principal tècnica d’estudi? 

 

La tècnica que més es fa servir és llegir vàries vegades, 18 alumnes han respost aquesta opció. 

També és destacat que un 20,51 % dels alumnes admeten no tenir cap tècnica. 

Sorprèn que hi ha 3 alumnes que tenen com a principal tècnica tornar a escriure els apunts. 

Aquest sistema no solament no és efectiu, a més s’ha de dedicar molt de temps, per tant és es 

sistema més ineficient. 

En canvi 6 alumnes fan resums i 1 fa mapes conceptuals. Són bones tècniques i 

malauradament aquests 7 alumnes solament representen el 17,94%. 

Aquestes respostes mostren que les tècniques més predominants són la falta de tècnica. 

Si els fem la pregunta de què fan per memoritzar, la resposta es redueix a repetir. La repetició 

és la “tècnica” que utilitzen i no és ni la tècnica més efectiva ni, evidentment, la més divertida. 

Les implicacions que aquesta falta de tècnica comporta als alumnes són molt diverses. Un baix 

rendiment acadèmic unit a la frustració de dedicar molt de temps a l’estudi pot esdevenir en 

un fracàs escolar. Si es pregunta als alumnes si es diverteixen amb l’estudi, pocs diran que si. 

En canvi tots volen aprendre i saber més. 
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El fet de no passar-s’ho bé durant l’estudi provoca que es deixi per l’últim moment, per quan la 

data de l’examen és imminent. 

La següent gràfica s’ha fet amb les dades facilitades per 3 alumnes de grau superior. Els 

alumnes no porten un control del temps d’estudi. Han fet, per tant, una estimació del temps 

d’estudi dedicat per setmana d’un trimestre. No s’ha sumat el temps que han dedicat a fer 

pràctiques o exercicis. Es tracta únicament del temps d’estudi. 

 

Els alumnes comencen amb la intenció de estudiar una estona cada dia, de portar tot al dia. 

Aquesta empenta inicial dura unes dues setmanes. L’argument que han donat d’aquesta 

davallada del temps d’estudi han estat que a mesura que avança el trimestre, és a dir, en tres 

mesos oblidaran el que han estudiat. Per tant, la decisió es concentrar la major part del temps 

d’estudi quan arribin els exàmens. 

Aquesta forma d’estudi fa que els coneixements no s’interioritzin degudament i que una 

vegada hagi passat l’examen, s’oblidi ràpidament la major part del temari estudiat. 

Com es veurà als apartats posteriors, estudiar pot ser divertit i efectiu si es té una tècnica 

adequada i, si es fa correctament, els coneixements quedaran ben consolidats. 

4.2 Prova empírica amb alumnes 
Per donar una validesa real a aquestes tècniques, s’ha realitzat unes proves empíriques amb 

els alumnes del cicle de grau superior LOGSE de “Sistemes de telecomunicacions i informàtics” 

(STI) on he realitzat el pràcticum. A les proves han participat 20 alumnes voluntaris. 

Aquestes proves s’han complementat amb una sessió introductòria que s’han dirigit a tots els 

alumnes de STI. A l’annex 3 es pot veure la presentació. 

4.2.1 Descripció de les proves 

S’han realitzat tres proves de memorització de paraules amb els alumnes. S’ha optat per 

aquestes paraules perquè el mecanisme és molt fàcil d’entendre i la tècnica per memoritzar-

les es pot aprendre ràpidament. S’ha desestimat fer altres tipus de proves perquè es requereix 

més temps en dominar la tècnica i els resultats finals dependrien molt del treball que fessin els 

alumnes. 
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La dificultat en memoritzar un substantiu que es pot imaginar no és la mateixa que memoritzar 

un adverbi, un adjectiu o un verb. Per tant, s’han preparat diferents proves amb graus de 

dificultat en augment. 

Les proves s’han realitzat en tres dies diferents separats cadascun per una setmana: 

 El primer dia els alumnes han fet les proves sense explicar cap tècnica. Entre cada 

prova s’ha fet un petit descans de uns 3 minuts. 

 El segon dia va servir per explicar tècniques per poder realitzar les proves. A més de 

explicar les tècniques, els alumnes van adquirir el compromís d’entrenar durant la 

setmana per dominar les tècniques. 

 El tercer i últim dia va ser per tornar a repetir les proves del primer dia (amb paraules 

diferents però de la mateixa dificultat) però aplicant les tècniques apreses. 

A cada test de memorització s’han posat unes normes molt clares i concises que són les 

següents: 

 El professor dicta unes paraules amb una cadència de 8 segons per paraula. 

 No es pot apuntar res durant les proves. 

 Quan s’han acabat de dictar les paraules, els alumnes tenen el doble de temps que a la 

fase de memorització per apuntar les paraules. 

 Es té en compte tant el fet de recordar la paraula com el recordar-la en la posició 

correcta. 

 En cas de que canviïn l’idioma de la paraula (que per exemple la escriguin en castellà) 

també es donarà per vàlida. 

Cada prova a anat afegint alguna dificultat respecte a les anteriors. 

Primera prova: memorització de 30 substantius imaginables sense tècnica 

Es tracta de paraules que es poden imaginar fàcilment, és la mínima dificultat. Amb una 

cadència de 8 segons per paraula el temps total ha estat de 4 minuts. 

Les paraules dictades en la primera ronda han estat aquestes: 

1. Plàtan 11. Mar 21. Copa 

2. Picaporta 12. Platja 22. Baralla 

3. Torrada 13. Cargol 23. Dominó 

4. Rosta 14. Sorra 24. Bastó 

5. Oli 15. Banyador 25. Ruleta 

6. Fogó 16. Barca 26. Espasa 

7. Paella 17. Sol 27. Naip 

8. Flama 18. Noia 28. Casino 

9. Cremada 19. Xiringuito 29. Or 

10. Cuina 20. Biquini 30. Aposta 
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A la segona ronda, han estat d’una dificultat molt semblant: 

1. Llibre 11. Porta 21. Altaveu 

2. Taula 12. Paret 22. Llit 

3. Síndria 13. Cable 23. Clau 

4. Got 14. Sostre 24. Pilota 

5. Finestra 15. Tractor 25. Gos 

6. Sofà 16. Llapis 26. Peu 

7. Biblioteca 17. Museu 27. Ruleta 

8. Ordinador 18. Telèfon 28. Espasa 

9. Terra 19. Rellotge 29. Nen 

10. Platja 20. Moneda 30. Cotxe 

 

Segona prova: memorització de 20 verbs sense tècnica 

Memoritzar un verb és més difícil que memoritzar un substantiu. El verb no es pot visualitzar 

directament, s’ha d’imaginar algun objecte fent l’acció corresponent. 

En aquests cas, la cadència també ha estat de 8 segons per paraula, amb un temps total de 2 

minuts i 40 segons. 

Les paraules ha memoritzar han estat les següents: 

1. Menjar 11. Despertar 

2. Dormir 12. Molestar 

3. Sopar 13. Girar 

4. Saltar 14. Estudiar 

5. Esmorzar 15. Estirar 

6. Córrer 16. Picar 

7. Vestir 17. Servir 

8. Rentar 18. Viatjar 

9. Ballar 19. Rectificar  

10. Colpejar 20. Imaginar 

 

La segona ronda s’ha fet amb aquestes paraules: 

1. Entrenar 11. Pintar 

2. Caminar 12. Imprimir 

3. Veure 13. Tractar 

4. Jugar 14. Passejar 

5. Trucar 15. Tallar 

6. Moure 16. Sopar 

7. Ploure 17. Donar 

8. Créixer 18. Pagar 

9. Canviar 19. Cridar 

10. Llegir 20. Oblidar 

 

Tercera prova: memorització de 20 paraules difícilment visualitzables 

Aquesta prova és la més complicada perquè es tracta de paraules que difícilment imaginables. 
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Al igual que en la prova anterior, la cadència ha estat de 8 segons i el temps total de 2 minuts i 

40 segons. 

Han estat aquestes paraules per a la primera ronda: 

1. Alegria 11. Tractament 

2. Eufòria 12. Tocar 

3. Pena 13. Crític 

4. Alt 14. Mareig 

5. Nerviós 15. Salut 

6. Nostàlgia 16. Ràpid 

7. Cansament 17. Agradable 

8. Recuperació 18. Verd 

9. Pestilent 19. Harmonia 

10. Dolor 20. Tranquil 

 

I a la segona ronda aquestes: 

1. Amable 11. Obscuritat 

2. Llum 12. Esperança 

3. Ràpid 13. Amor 

4. Queixa 14. Gravetat 

5. Innocent 15. Blau 

6. Jugador 16. Agraïment 

7. Cansament 17. Puntualitat 

8. Calor 18. Seguretat 

9. Pensament 19. Gran 

10. Perdó 20. Bé 

 

4.2.2 Anàlisi de resultat inicials (sense tècnica) 

Els resultats obtinguts pels alumnes sense tècnica són ben diferents. S’observa que en alguns 

casos han memoritzat poques paraules i en altres els resultats han estat força bons. No 

obstant això, en general el nombre de paraules memoritzades en l’ordre correcte ha estat molt 

reduït en la major part dels casos. 

Després de les proves se’ls ha preguntat als alumnes que han recordat poques paraules i ho 

han justificat pels nervis. Dos alumnes han descrit que pensaven que ho tenien però a l’hora 

d’escriure les solucions s’han quedat en blanc. 

Els alumnes que han obtingut millors resultats han fet servir tècniques pròpies i els ha 

funcionat força bé. 

Comparem ara els resums de cadascuna de les 3 proves. 
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En la taula següent es presenten els resultats per cada alumne de la primera prova: 

Alumne3 Amb 
posició 

Sense 
posició 

Errors Recordades 

A 0 5 0 5 

B 4 20 0 24 

C 2 22 0 24 

D 1 15 0 16 

E 3 14 0 17 

F 10 9 0 19 

G 5 17 1 22 

H 6 20 0 26 

I 5 9 0 14 

J 4 5 0 9 

K 2 15 2 17 

L 0 21 0 21 

M 2 17 0 19 

N 0 14 1 14 

O 1 17 0 18 

P 2 6 3 8 

Q 0 15 0 15 

R 3 12 0 15 

S 7 10 1 17 

T 5 13 0 18 

 

Aquest és el resum dels resultats de la primera prova. 

1ª Prova: 30 paraules fàcils 

 Amb posició Sense posició Errors Recordades 

Mitjana 3,1 13,8 0,4 16,9 

% Mitjana 10,33% 46,00% 1,33% 56,33% 

Max 10 22 3 26 

% Max 33,33% 73,33% 10,00% 86,67% 

Min 0 5 0 5 

% Min 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 

 

A la segona prova s’han obtingut aquests resultats: 

Alumne Amb 
posició 

Sense 
posició 

Errors Recordades 

A 1 5 0 6 

B 3 9 0 12 

C 2 11 0 13 

D 2 6 3 8 

                                                           
3
 S’han omès els noms dels alumnes 
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E 0 5 4 5 

F 7 4 0 11 

G 4 8 3 12 

H 4 12 2 16 

I 3 4 0 7 

J 3 3 1 6 

K 2 5 1 7 

L 1 10 1 11 

M 0 8 5 8 

N 0 7 0 7 

O 1 7 0 8 

P 1 3 2 4 

Q 2 8 1 10 

R 2 5 0 7 

S 4 6 1 10 

T 4 7 0 11 

 

Aquest és el resum: 

2ª Prova: 20 verbs 

 Amb posició Sense posició Errors Recordades 

Mitjana 2,3 6,65 1,2 8,95 

% Mitjana 11,50% 33,25% 6,00% 44,75% 

Max 7 12 5 16 

% Max 35,00% 60,00% 25,00% 80,00% 

Min 0 3 0 4 

% Min 0,00% 15,00% 0,00% 20,00% 

 

A la tercera i última prova han estat aquests resultats: 

Alumne Amb 
posició 

Sense 
posició 

Errors Recordades 

A 1 4 2 5 

B 2 8 3 10 

C 3 11 1 14 

D 1 7 2 8 

E 1 5 4 6 

F 5 4 6 9 

G 1 7 2 8 

H 2 12 0 14 

I 3 4 1 7 

J 4 2 1 6 

K 0 4 0 4 

L 2 6 3 8 

M 2 6 2 8 
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N 0 6 4 6 

O 1 6 5 7 

P 0 4 6 4 

Q 1 6 5 7 

R 2 6 3 8 

S 3 6 2 9 

T 5 5 1 10 

 

 

3ª Prova: 20 paraules no visualitzables 

 Amb posició Sense posició Errors Recordades 

Mitjana 1,95 5,95 2,65 7,9 

% Mitjana 9,75% 29,75% 13,25% 39,50% 

Max 5 12 6 14 

% Max 25,00% 60,00% 30,00% 70,00% 

Min 0 2 0 4 

% Min 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 

 

Hem de recordar que la primera prova es va fer amb 30 paraules i les altres dues amb 20 

paraules. Per tant, ens fixarem en els percentatges per poder fer una comparació correcta. 

A la primera prova és on s’han obtingut els millors resultats. L’actuació d’un alumne amb 26 

paraules memoritzades és força destacable. 

 

A la segona prova els resultats són considerablement pitjors que a la primera. Com a terme 

mig han passat de recordar el 56% de les paraules al 44%. Es més complicat memoritzar verbs 

que substantius visualitzables. 
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A la tercera i última prova els resultats també són pitjors que a la prova anterior degut a 

l’augment de la dificultat, en aquest cas com a terme mig han recordat el 39% de les paraules. 

 

És destacable que el percentatge de les paraules recordades amb posició es manté bastant 

constant a totes les proves. En el conjunt de totes les proves han sigut aquests: 
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4.2.3 Preparació dels alumnes 

Dels 20 alumnes que van participar en les proves inicials, 12 han assistit a la segona sessió on 

s’han explicat les tècniques que es detallen a continuació. 

Abans de entrar en les tècniques en sí, s’ha fet una introducció teòrica als alumnes per explicar 

com funciona la nostra memòria. 

La memorització és un acte del subconscient. Ni els millors memoritzadors poden concentrar-

se i memoritzar tot allò que veuen per desprès reproduir-la com si es tractés d’una pel·lícula. 

Quan sortim del cinema de veure una pel·lícula, la podem explicar. Ha estat memoritzada 

sense cap esforç. És important destacar que encara que es pugui explicar l’argument, no 

podrem reproduir literalment els diàlegs (al menys si s’ha vist una sola vegada). 

Recordem el que ens sorprèn. Un bon exemple per mostrar que la memorització és un acte del 

subconscient és l’atemptat contra les torres bessones, l’onze de setembre de 2001. Recordem 

el fet sorprenent i, a més a més, recordem tot el que envolta aquest succés. Podem recordar 

no solament el fet en sí, sinó que també és fàcil que recordem amb qui estàvem, què fèiem, 

que vam dinar aquell dia. 

Amb tècnica aconseguirem preparar tot l’escenari per facilitar la memorització. 

Dins d’aquestes tècniques distingim unes tècniques bàsiques que es poden fer servir 

immediatament, i unes tècniques avançades que requereixen un entrenament per poder-les 

portar a terme. 

Tècniques bàsiques 

Primer se’ls ha donat unes pautes per poder memoritzar millor, són aquestes: 

 Visualitzar mentalment allò que es vol memoritzar. 
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 Aquelles paraules no visualitzables s’han de relacionar amb alguna altra paraula que 

recordi a la paraula a memoritzar.  

 S’ha de exagerar allò que es visualitza: fer-ho molt gran, que n’hi hagi molts... 

 Ha de despertar emocions: aquest és el punt clau. Recordem allò que ens sorprèn.  

Seguint aquests consells, si es vol memoritzar una llista de paraules, es farà una cadena entre 

elles, associant-les de manera inversemblant. 

El problema d’aquest mètode és que si no es recorda una paraula serà molt difícil passar a la 

següent. 

Tècniques avançades 

A més de seguir les pautes de l’apartat anterior, els memoritzadors professionals fan servir 

tècniques més complexes que permeten realitzar proves molt més espectaculars. 

Una tècnica molt utilitzada són els casellers mentals. Es tracta de tenir unes paraules 

memoritzades prèviament i en un ordre concret. Aquests casellers poden ser llocs (caseller 

loci) o paraules. Per triar aquestes paraules es fa una conversió de números en consonants per 

després formar paraules, Ramón Campayo proposa aquesta conversió: 

Número Consonant Número Consonant 

0 R 5 L 
1 T 6 S 
2 N 7 F 
3 M 8 Ch, G, J 
4 C 9 V, B 

 

Una vegada es té la transformació es tracta de formar paraules amb aquestes consonants, de 

forma que a cada número li correspon una paraula. En el cas del caseller sempre es fa servir la 

mateixa paraula. 

Per exemple, el número 4 es transforma per una C, una paraula que solament contingui con a 

consonant una C pot ser “oca”. El número 6 pot ser un “ós”, el 7 UFO, el 13 àtom o el 21 nata. 

Amb el caseller creat es tractarà de fer associacions inversemblants entre la paraula que es vol 

memoritzar i la paraula del caseller que correspon al número d’ordre. Per exemple, a la 

primera prova, la paraula número 7 era paella. Ara s’ha de fer una relació inversemblant entre 

UFO i paella. Ambdues paraules es poden visualitzar perfectament, a la paraula UFO podem 

imaginar un plat volador. Es tracta de fer servir la imaginació i buscar que la escena imaginada 

provoqui emocions, una possibilitat seria: 

Veiem con arriba un plat volador sobre un pícnic on unes persones estan preparant una paella, 

es pot veure com la paella té molt bona pinta amb les gambes i la olor que desprèn. El plat 

volador abdueix la paella. Tothom queda bocabadat de que hagin vingut extraterrestres a 

emportar-se les delícies del nostre planeta. 
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Si es vol recordar la paraula que hi ha a la posició 7 pensarem en el UFO que sempre tenim en 

aquella posició i ens preguntarem què li va passar. En aquest cas recordarem sense dificultats 

que es va endur una paella. 

Com es pot comprovar, memoritzar amb aquesta tècnica es converteix en una activitat 

divertida. 

Fer servir aquesta tècnica amb paraules que es poden visualitzar és senzill, però les proves 2 i 3 

tenen una dificultat afegida. Per aquestes proves se’ls han donat les instruccions següents: 

 Verbs: han de visualitzar l’acció. 

 Paraules no visualitzables: han de visualitzar alguna situació que els hi recordi a la 

paraula que es vol memoritzar. 

 Reforços: cada paraula que presenti dificultats es pot reforçar, per exemple afegint 

una altra paraula que comenci igual i que es pugui visualitzar. Si la paraula a 

memoritzar és “alegria” es podria imaginar aquesta escena: Tinc entre les mans el cupó 

de la ONCE, no m’ho puc creure però m’ha tocat. Sento una “alegria” immensa però el 

cupó em provoca “al·lèrgia”, quan m’acosto no paro de esternudar. 

 Altres consells: quan hagin de memoritzar números 

Als alumnes se’ls ha facilitat un caseller amb 30 paraules, d’aquesta forma podem memoritzar 

30 paraules amb ordre. 

4.2.4 Resultats finals (amb tècnica) 

Desprès d’explicar les tècniques i de l’entrenament que han fet a casa ha passat una setmana 

per tornar a fer unes proves. Les paraules han sigut unes altres però de la mateixa dificultat. En 

aquestes proves han participat 9 dels 20 alumnes que van participar a la primera tanda. 

Els resultats de la primera prova van ser els següents: 

Alumne Amb 
posició 

Sense 
posició 

Errors Recordades 

A 22 2 1 24 

C 27 0 0 27 

D 6 15 0 21 

G 30 0 0 30 

K 20 4 2 24 

N 28 0 1 28 

O 30 0 0 30 

R 23 2 1 25 

T 5 18 1 23 
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El resum és aquest: 

1ª Prova 

 Amb posició Sense posició Errors Recordades 

Mitjana 21,22 4,56 0,67 25,78 

% 
Mitjana 

70,74% 15,19% 2,22% 85,93% 

Max 30 18 2 30 

% Max 100,00% 60,00% 6,67% 100,00% 

Min 5 0 0 21 

% Min 16,67% 0,00% 0,00% 70,00% 

 

 

A la segona prova aquests són els resultats: 

Alumne Amb 
posició 

Sense 
posició 

Errors Recordades 

A 9 5 0 14 

C 14 2 0 16 

D 6 7 2 13 

G 18 0 3 18 

K 12 4 1 16 

N 4 7 0 11 

O 20 0 0 20 

R 16 1 0 17 

T 4 9 1 13 

 

El resum de resultats és aquests: 
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2ª Prova 

 Amb 
posició 

Sense posició Errors Recordades 

Mitjana 11,44 3,89 0,78 15,33 

% 
Mitjana 

57,22% 19,44% 3,89% 76,67% 

Max 20 9 3 20 

% Max 100,00% 45,00% 15,00% 100,00% 

Min 4 0 0 11 

% Min 20,00% 0,00% 0,00% 55,00% 

 

 

La tercera prova, la més complicada, ha tingut aquests resultats: 

Alumne Amb 
posició 

Sense 
posició 

Errors Recordades 

A 11 3 2 14 

C 12 1 1 13 

D 10 3 1 13 

G 6 12 0 18 

K 13 2 1 15 

N 9 6 3 15 

O 17 0 0 17 

R 14 2 1 16 

T 10 2 3 12 
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Aquest és el resum: 

3ª Prova 

 Amb 
posició 

Sense posició Errors Recordades 

Mitjana 11,33 3,44 1,33 14,78 

% Mitjana 56,67% 17,22% 6,67% 73,89% 

Max 17 12 3 18 

% Max 85,00% 60,00% 15,00% 90,00% 

Min 6 0 0 12 

% Min 30,00% 0,00% 0,00% 60,00% 

 

 

El percentatge de paraules amb tècnica ha estat molt superior amb tècnica que sense: 
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5. Anàlisi dels resultats 
Aquesta gràfica ens permet copsar de manera resumida la gran diferència obtinguda amb i 

sense tècnica: 

 

Es veu un clar increment en el percentatge de paraules recordades, però on hi ha el major 

creixement és en les paraules recordades amb ordre: 

 

Recordar paraules amb ordre és força complicat si no es fa servir cap tècnica. La diferència 

entre fer-ho amb o sense tècnica és molt gran. 
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6. Conclusions 
En aquest treball final de Màster  he volgut mostrar unes tècniques que jo he fet servir durant 

anys. Unes tècniques que en el seu moment em van sorprendre per la seva eficàcia i senzillesa. 

És evident que no tothom li treu el mateix profit però em vaig preguntar quin seria la millora 

que podrien tenir un grup d’alumnes de cicle superior si aprenien a emprar-les. 

Hi ha una cosa clara, el fracàs escolar és molt elevat al nostre país. Per tant, si volem ser 

competitius aquest fet ha de canviar. Si es volen obtenir resultats diferents s’hauran d’aplicar 

mètodes diferents. Aplicar aquestes tècniques pot ser simplement un gra més de sorra per 

millorar l’educació. 

Des del meu punt de vista, els alumnes haurien d’aprendre tècniques d’estudi des de 

l’educació primària. Es tracta d’una inversió en temps i quant abans ho facin serà millor per 

ells. 

Per altra banda, l’experiència amb les proves que he aplicat ha sigut molt positiva. Ara bé, no 

tot ha anat perfecte perquè alguns alumnes no es van presentar a la sessió teòrica i d’altres no 

van practicar les tècniques pel seu compte. Però tots els que van fer els deures van 

experimentar una millora molt notable. No significa que ara treguin notes excel·lents però 

sense cap dubte han donat un pas molt important. La implicació dels alumnes que han 

participat ha estat molt notable, sobretot dos alumnes s’han mostrat molt interessats i han 

practicat les tècniques avançades. 

És aquesta implicació dels alumnes un dels moments en el que es nota que la docència és una 

professió molt agraïda. Durant els mesos que he realitzat el pràcticum he establert una relació 

amb els alumnes i resulta molt gratificant que col·laborin a ajudar al professor en una activitat 

com aquesta. 

De totes formes, la memorització és solament una part de l’estudi, però habitualment és la 

més feixuga, sobretot si no es té tècnica. Tal com s’ha mostrat en aquesta prova feta amb 

alumnes de cicles formatius, la millora ha estat molt ràpida. 

Ara són ells els que decidiran fins on volen arribar. No hem d’oblidar que el professor pot ser 

un guia, pot donar unes eines però cada alumne ha de decidir què és allò del que es vol 

apropiar. 
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8. Annexos 

Annex 1: Rècords del món de memòria ràpida 
Aquests són els actuals rècords del món. Perquè una prova es consideri rècord del món s’ha de 

repetir la mateixa marca dins del deu intents que tenen els participants durant el campionat. 

20 números decimals en 1 segon: 

http://www.mnemotecnia.es/
http://en.wikipedia.org/
http://ramoncampayo.com/
http://www.speed-memory.com/
http://recordholders.org/
http://www.worldmemorychampionships.com/
http://www.albertocoto.com/
http://www.memoriad.com/
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29 números decimals en 4 segons: 

 

48 números binaris en 1 segon: 

 

96 números binaris en 4 segons: 
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Annex 2:  Proves realitzades al campionat del món de càlcul mental 
Aquest és un exemple de cadascuna de les proves que es fan al campionat del món de càlcul 

mental. Els competidors han directament el resultat. 

A la primera prova s’han de resoldre 10 sumes com aquesta: 

 

A la segona prova s’han de calcular 10 multiplicacions com aquestes: 

 

La tercera prova és la del calendari. En un minut s’han de calcular el dia de la setmana del 

màxim número de dates :  
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La següent prova és del càlcul d’arrels quadrades de números de 6 xifres. S’han de calcular deu 

arrels. El resultat que s’ha de donar són els tres números de la part entera i 5 decimals: 

 

A continuació s’han de resoldre les tasques sorpresa, al darrer campionat, l’any 2010, aquesta 

va ser la primera: 

 

La segona prova sorpresa i última del campionat va consistir en calcular la mitjana de 4 hores, 

minuts i segons: 

 

Annex 3: Presentació com convertir-se en un estudiant expert 
 

M N E M O T E C N I A ,  L E C T U R A  R Á P I D A ,  
E F I C I E N C I A  Y  M O T I V A C I Ó N

Cómo convertirse en un 
estudiante experto

Por José María Bea

 

M N E M O T E C N I A  Y  E S T U D I O

Memorización

 

¿Sé estudiar?

 Llevamos toda la vida estudiando pero no nos han 
enseñado cómo hacerlo.

 Con técnica se puede memorizar mucho más rápido, 
de forma más segura y además divirtiéndote.

¿Te imaginas leer 4 veces 
más rápido y memorizar a 
velocidades increíbles?

 

Tipos de datos

 Datos puros: aquellos que no podemos deducir. 
Tendremos que memorizarlos.

 Datos secuenciales: están relacionados entre sí de 
forma lógica. Para aprenderlos utilizaremos el 
razonamiento o la repetición.
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Pasos a seguir para memorizar

 Memorizamos de lo más genérico a lo más particular. 
(Es más fácil memorizar que “la capital de Findandia es Helsinki” que “Helsinki 
es la capital de Findandia”)

 Utilizamos asociaciones inverosímiles.

 Casilleros mentales (avanzado).

 Lectura rápida.

 

M O T I V A C I Ó N ,  S E G U R I D A D

Reflexiona

 

Tres reglas de oro

 Sé tu mejor amigo

 Respeta a los demás

 El resultado no importa

 

Sé positivo

 Suspender no es ni bueno ni malo.

 Problemas: nosotros etiquetamos algunas 
situaciones de problemas.

 Cuando tomaste la decisión de empezar a 
estudiar ya sabías que habría exámenes, que 
podías suspender…

 Las actitudes negativas no te ayudan a 
mejorar. No te preocupes.

 Toma las riendas de tu vida.

 El cansancio es temporal, la victoria es 
eterna.

 
Consigue lo que te propongas

(y disfruta con ello)

 Lo primero para conseguir algo es creer que es 
posible.

 También tendremos que estar seguros de que 
podemos conseguirlo.

 Tendremos una estrategia o técnica.

 Entrenar, practicar.

 

Estudio y salud

 Hay una relación demostrada entre la mente y 
el cuerpo.

 Hacer deporte nos ayuda a ganar concentración 
y mejorar el rendimiento.

 Alimentación sana: fósforo, magnesio…

 Dormir las horas necesarias nos permitirá
mejorar nuestro rendimiento.

 El tabaco, alcohol y demás drogas bajan nuestro 
rendimiento, a veces de forma permanente. 
Además del gasto económico (1 caja de tabaco al 
día = 1640€/año, casi 3 sueldos mínimos)

 

T É C N I C A  A P L I C A D A  A L  E S T U D I O

Sistema de estudio

 

Temario personalizado

 Resúmenes:
 Reducimos el temario inicial.

 Localizar mejor los datos a memorizar.

 Mapas mentales:
 Nos da una idea general del tema.

 

Memorización

 Es la fase más corta.

 Primero mapas mentales.

 Segundo resumen.

 

Repaso

 Es una parte importantísima.

 Es la parte que nos llevará más tiempo.
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Consejos para el estudio

 Es preferible dedicar unos minutos cada día que 
dedicar muchas horas cuando se acerca el examen.

 Descansos cada 30 ó 40 minutos de 5 – 10 
minutos.

 Evitar contrastes de luz, distracciones.

 Mejor sentado que tumbado.

 

Resumen

No te pongas límites.

Aprovecha el tiempo.

Disfruta con lo que hagas.

 

Agradecimiento

 

 

 


