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Primera Part:
Els errors del cervell



Primeres referencies del cervell



Referencies actuals



Dues cares d’un mateix òrgan

VS



Un embolic... que funciona!



Tot és Fals?!



Com funciona el cervell?

Processament

Instints

Memòria

1.
2.

3.



1. Sensacions confoses



Com funciona el cervell?

Processament

Instints

Memòria

1.
2.

3.



2a. Interpretacions de la realitat

RGB: 101;101;101

RGB: 101;101;101



2b. Cerca de patrons



2b. Cerca de patrons



2b. Cerca de patrons



2c. Conflicte d'estímuls



2d. Contaminació de l’entorn



2d. Contaminació de l’entorn



2e. Historia evolutiva



2e. Historia evolutiva



2f. Problemes de lògica

Tots el animals Són éssers vius.

Tots els gossos Són éssers vius.

Tots el gossos Són animals.

Tots els gossos Són mamífers.

Tots els gats Són mamífers.

Tots el gats Són gossos.



Com funciona el cervell?

Processament

Instints

Memòria

1.
2.

3.



3. Moviments automàtics
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Segona Part:
Posa't a prova!
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Perspectiva



Perspectiva 1



Perspectiva 2



Perspectiva 3



Perspectiva 4
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Contaminació d’entorn



Contaminació d’entorn 1



Contaminació d’entorn 2
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Llums i ombres



Llums i ombres 1



Llums i ombres 2
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Fals moviment



Fals moviment 1



Fals moviment 2



Fals moviment 1
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Problemes d’atenció



Problemes d’atenció 1



Problemes d’atenció 2



Problemes d’atenció 3
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Jocs de raonament 1

• Problema 1:

TRACTAMENT A TRACTAMENT B

200 
PERSONES

VIUEN

33% TOTS 
VIUEN

66% TOTS 
MOREN

PREVISIÓ:
600

MORTS



Jocs de raonament 1

• Problema 2:

TRACTAMENT A TRACTAMENT B

400 
PERSONES

MOREN

33% TOTS 
VIUEN

66% TOTS
MOREN

PREVISIÓ:
600

MORTS



Jocs de raonament 2

2

4

16

¿?



Jocs de raonament 3

• El senyor Brian Brainy Brainós treballa en una fàbrica 
d’un joc de taula  que consisteix en una baralla de cartes.

• Està contractat com a tècnic de control de qualitat, i la 
seva tasca principal és assegurar la correcta producció 
diària de cartes.

• L’empresa per la que treballa, Cartes divertides, S.A. 
fabrica sempre cartes que tenen una figura geomètrica • 
en una cara  i un color a l’altre.

• Aleshores, la feina del Sr. B. consisteix en garantir que les 
cartes compleixen la següent norma:

El senyor Brian Brainy Brainós



Jocs de raonament 3

“SI UNA CARTA TÉ UN CERCLE • PER UNA CARA, ALESHORES HA DE SER VERMELLA PER 
L’ANVERS”.



Jocs de raonament 3

• Així doncs, el Sr. B. ha d’assegurar que aquesta regla no 
queda compromesa, que cap cercle té al seu envers un 
color que no sigui vermell.

• Com el Sr. B. és un professional en el seu camp, quan 
revisa les cartes només gira les mínimes necessàries per 
assegurar que la regla es compleix, així estalvia temps i 
augmenta l’eficiència i productivitat de la seva empresa.

El senyor Brian Brainy Brainós



Jocs de raonament 3
1. Primer cas

Si aquestes son les cartes d’una de les remeses que el Sr. B. ha de revisar, quina o quines cartes al mínim 
necessita girar per assegurar-se que totes compleixen la regla? 

(30 segons per respondre)

“SI UNA CARTA TÉ UN CERCLE • PER UNA CARA, ALESHORES HA DE SER VERMELLA PER 
L’ANVERS”.

A.
B. C.

D.



Jocs de raonament 3

• Al cap d’un temps, resulta que el joc de cartes amb 
figures geomètriques per una cara i colors per l’altre ha 
passat de moda i les vendes s’han reduït notablement. 
Malgrat això, l’empresa Cartes divertides, S.A. sap 
adaptar-se a la situació i canvia al joc de cartes del 
moment; cartes amb una lletra a una cara i un número a 
l’anvers. 

• Anàlogament, el Sr. B. segueix en el seu lloc de treball i la 
única diferencia es que ara la seva tasca principal és 
assegurar que les cartes compleixen sempre aquesta 
norma: El senyor Brian Brainy Brainós



Jocs de raonament 3

SI UNA CARTA TÉ UNA M EN UNA CARA, ALESHORES HA DE TINDRE UN 8 PER L’ANVERS.



Jocs de raonament 3

• Així doncs, si el Sr. B. vol fer la seva feina diligentment, 
s’ha d’assegurar que no surt de la fabrica cap carta amb 
una M que no tingui el número 8 per l’altre cara.

El senyor Brian Brainy Brainós



Jocs de raonament 3
2. Segon cas

De la següent remesa de cartes, i seguint el mateix procediment d’eficiència en temps pel que el Sr. B. és famós, 
quin número mínim de cartes ha de girar el Sr. B. per assegurar que la regla no resta en compromís? 

(30 segons per respondre)

SI UNA CARTA TÉ UNA M EN UNA CARA, ALESHORES HA DE TINDRE UN 8 PER L’ANVERS.

A.
B. C.

D.



Jocs de raonament 3

• Malauradament, al cap de poc temps, els jocs de cartes 
perden molta popularitat, i l’empresa per la que el Sr. B. 
treballava, Cartes divertides, S.A. entra en bancarrota. Per 
aquest motiu, el Sr. B. es acomiadat i ha de cercar una 
nova feina.

• Contra tot pronòstic, el Sr. B. troba feina ràpidament, en 
concret troba feina en un bar molt proper al seu barri de 
residencia, el Bar-Cel-Ona, regentat per un amic. 

• El currículum vitae del Sr. B. ha impressionat molt al seu 
amic, i per aquest motiu el contracta com a vigilant; amb 
un propòsit molt definit. Com a vigilant, el Sr. B. ha 
d’assegurar que tots els clients segueixen aquesta norma:

El senyor Brian Brainy Brainós



Jocs de raonament 3

SI UN CLIENT TÉ UNA BEGUDA ALCOHÒLICA EN MÀ, ALESHORES HA DE SER MAJOR D’EDAT.

+18



Jocs de raonament 3

• Dit d’un altre manera, la missió del Sr. B. és garantir que cap persona menor 
d’edat consumeix una beguda alcohòlica. 

• Paral·lelament a la seva feina anterior, en Sr. B. busca la màxima eficiència en 
temps, a més el nombre de persones a les que pot vigilar és òbviament 
limitat atenent a les seves capacitats. Addicionalment i atenent a l’aforament 
del bar, per evitar desplaçaments i preguntes innecessàries, i per tant, 
garantir així la comoditat del seus clients, el Sr. B. demanarà al mínim 
número de persones el seu document d’identificació personal (per conèixer 
l’edat) o quin tipus de beguda estan consumint, sempre i quant això pugui 
garantir, amb absoluta certesa, que aquesta norma s’està complint en tot 
moment i en tot l’establiment.

• Així doncs, en un moment concret el Sr. B. observa a una família de quatre 
integrants; d’un parell no en coneix l’edat exacte ja que tenen una aparença 
juvenil o adolescent (entre 16 - 20 anys), però observa clarament quin tipus 
de beguda consumeixen. En contraposició, els altres dos són clarament un 
ancià de cabells blancs i una innocent, però malauradament no observa amb 
claredat quin tipus de beguda consumeixen.

El senyor Brian Brainy Brainós



Jocs de raonament 3
3. Tercer cas

Si la família està composada per aquests membres, a quin o quins clients necessita el Sr. B. Vigilar, com a mínim, 
per seguir així garantint el compliment exhaustiu de la norma? 

(30 segons per respondre)

SI UN CLIENT TÉ UNA BEGUDA ALCOHÒLICA EN MÀ, ALESHORES HA DE SER MAJOR D’EDAT.

A.
B. C.

D.

¿? anys ¿? anys 80 anys 6 anys

Cervesa
Suc

¿?

¿?
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Respostes

1. Primer cas

Si aquestes son les cartes d’una de les remeses que el Sr. B. ha de revisar, quina o quines cartes al mínim 
necessita girar per assegurar-se que totes compleixen la regla? 

(30 segons per respondre)

“SI UNA CARTA TÉ UN CERCLE • PER UNA CARA, ALESHORES HA DE SER VERMELLA PER 
L’ANVERS”.



Respostes

1. Primer cas

Si aquestes son les cartes d’una de les remeses que el Sr. B. ha de revisar, quina o quines cartes al mínim 
necessita girar per assegurar-se que totes compleixen la regla? 

(30 segons per respondre)

“SI UNA CARTA TÉ UN CERCLE • PER UNA CARA, ALESHORES HA DE SER VERMELLA PER 
L’ANVERS”.



Respostes

1. Primer cas

Si aquestes son les cartes d’una de les remeses que el Sr. B. ha de revisar, quina o quines cartes al mínim 
necessita girar per assegurar-se que totes compleixen la regla? 

(30 segons per respondre)

“SI UNA CARTA TÉ UN CERCLE • PER UNA CARA, ALESHORES HA DE SER VERMELLA PER 
L’ANVERS”.
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La solució

És el mateix problema preguntat de tres formes diferents.

Les solucions són sempre A i D.

Segurament has fallat a la pregunta 1 i 2 però has encertat la 3.

Té una explicació científica!



La solució

Raonament condicional

(normes del joc)

≠

Raonament doble condicional

(pressuposat pels jugadors)



La solució

Si ocorre P Aleshores Q

Si ocorre Q Aleshores P

Elements P Elements Q

Elements ¬P Elements ¬Q
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El truc final!



El truc final!
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Gràcies per escoltar-me!


