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0. Introducció 
Aquest treball de recerca és un estudi científic sobre els efectes de la dopamina en la 
memòria. Però per mi, una de les parts més complicades de realitzar aquest treball de 
recerca va ser escollir el tema. 
Des del principi tenia molt clar que volia fer servir ratolins per experimentar, però encara 
no sabia què podia investigar. Per això, vaig fer una pluja d’idees d’on en van sorgir dues 
de molt interesants que em van atreure. La primera consistia a veure com actuaven els 
estimulants sobre la memòria dels ratolins i  l’altra, a observar si el reforç positiu influïa 
en l’aprenentatge dels ratolins. Malgrat que al principi semblaven força diferents i 
complicades de comparar, quan vaig començar a buscar informació vaig trobar un punt 
comú, la dopamina, un neurotransmissor que es produeix tant després del reforç positiu 
com de l’estimulant. Aquest punt en comú va servir per donar-li més lògica a la 
comparació i a partir d’aquí es va anar fent tot el treball. 
He dividit aquest treball en tres grans apartats: 
El primer és la introducció teòrica, on exposo tots els continguts que tenen a veure amb 
el treball a nivell teòric, com són els neurotransmissors, per explicar la dopamina; el  
conductisme, que està dividit en condicionament clàssic i condicionament operant, dins 
del qual hi ha el reforç positiu; els estimulants, i després més concretament la cafeïna, ja 
que es l’estimulant utilitzat per realitzar l’experiment; i l’experimentació amb animals, 
que posteriorment es centra amb els ratolins de laboratori. 
El segon és la part pràctica, on explico l’experiment realitzat per demostrar la hipòtesi. 
Hi consta la cria dels ratolins, l’ensinistrament i la realització de l’experiment. 
I l’últim són els resultats, on tracto totes les dades obtingudes durant l’experiment i 
analitzo per extreure’n conclusions. 
A més a més, hi ha un petit apartat on s’explica la hipòtesi formulada. 
L’objectiu principal és, apart de la demostració de la hipòtesi, aprendre com és el fet de 
realitzar un estudi científic partint pràcticament de zero. Es a dir, havent de formular una 
hipòtesi, havent de dissenyar un experiment per provar-la i posteriorment realitzar-lo, 
obtenir els resultats i analitzar-los per extreure’n conclusions i finalment, confirmar o 
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desmentir la hipòtesi. I per si tot això no fos prou complicat, se li afegeix el fet 
d’experimentar amb animals vius.  
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1.  Introducció teòrica 
1.1. Neurotransmissors 
Els neurotransmissors són una part clau del meu treball ja que dins d’aquest grup hi ha la 
dopamina, que n’és una part important, i els seus efectes ajuden a entendre la lògica de la 
hipòtesi. 
Els neurotransmissors són les molècules encarregades de  transmetre la informació entre 
neurones. Per transmetre aquesta informació és necessari un procés anomenat sinapsi. 
La sinapsi consisteix a connectar la neurona presinàptica (la que transmet la informació) 
i la neurona postsinàptica (la que rep la informació), que estan separades per la fossa 
sinàptica. En arribar un impuls electroquímic, a través de l’axó, als botons sinàptics (part 
final de l’axó, que és bastant gruixuda) que contenen les vesícules sinàptiques (vesícules 
que contenen els neurotransmissors), aquestes s’uneixen a la membrana i per 
conseqüència, els neurotransmissors són alliberats a la fossa sinàptica. Un cop a la fossa 
sinàptica, són captats pels receptors de la neurona postsinàptica, situats a les dendrites 
(prolongacions del citoplasma amb quimioreceptors que capten els neurotransmissors), 
que donen la senyal d’emetre un impuls electroquímic a través de l’axó. Els receptors són 
específics i per cada neurotransmisor hi ha un o més receptors. Al finalitzar la seva tasca, 
els neurotransmissors es separen dels receptors i es queden a la fossa, on seran o bé 
destruïts per unes proteïnes anomenades MAO (monoaminooxidases) o bé reabsorbits per 
la neurona presinàptica mitjançant proteïnes de reabsorció. 

 
Figura 1.1: Imatge explicativa de la sinapsis (font: http://www.datuopinion.com). 
Hi ha més de 60 neurotransmissors i cadascun d’ells és l’encarregat de transmetre un 
missatge que ve determinat per l’impuls rebut als botons sinàptics. Els més importants 
són: 



6  

● Acetilcolina: actua en les sinapsis de zones del cervell encarregades de la 
consciència i de la memòria i en les sinapsis de moviments musculars tant 
voluntaris com involuntaris. 

● Adrenalina o epinefrina: augmenta el ritme cardíac, expandeix els bronquis i 
produeix sensació d’eufòria. 

● Adenosina: afecta la somnolència de l’individu. 
● Serotonina: present en els processos d’aprenentatge i memorització, en els cicles 

de son i en l’estat anímic. 
● GABA (àcid gamma-aminobutíric): tranquil·litza i redueix el dolor. 
● Glicina: tranquil·litza i redueix el dolor en la medul·la espinal. 
● Substància P: transmet el dolor. 
● Endorfines: augmenten la dopamina i redueixen el dolor. 
● Anandamida: participa en els processos de memòria, coordinació i equilibri. 
● Dopamina: és l’encarregat de causar plaer, té efectes en la memòria i en la 

motivació. Ja que és una part important del meu treball, aquí s’explica més 
extensament. 

1.1.1. La dopamina 
La dopamina activa els receptors postsinàptics D1, D2, D3, D4 i D5. Està regulada per la 
serotonina i és la precursora de l’adrenalina, és a dir, que la dopamina regula els nivells 
d’adrenalina. És el neurotransmissor encarregat de causar les sensacions de plaer i de 
regular les motivacions per executar una determinada conducta. Augmenta la freqüència 
i la pressió cardíaca, regula el son i l’activitat motora. En el cervell, regula funcions com 
l’aprenentatge i l’emmagatzematge de la memòria, que es produeix a l’hipocamp, 
l’atenció i la solució de problemes. També regula l’humor i altres processos, com els 
càlculs matemàtics simples. 
La dopamina, a més a més, és el neurotransmissor encarregat de decidir la duració dels 
nostres records, si seran de curt termini (menys de dotze hores) o de llarg termini. Com 
que la dopamina està relacionada amb les sensacions de plaer, si aquest record provoca 
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plaer a l’individu, la dopamina activa l’hipocamp que consolida aquest record a la 
memòria de llarg termini. 
La dopamina es relaciona amb el reforç positiu perquè en aplicar un reforç sobre un 
subjecte, els nivells de dopamina d’aquest augmenten, ja que van lligats al plaer, i a 
l’augmentar els nivells de dopamina, com que també està lligat a la motivació per executar 
una conducta determinada, es crea una motivació per executar aquesta conducta. 
La dopamina es relaciona amb els estimulants perquè aquests n’augmenten els nivells, 
juntament amb els d’altres neurotransmissors. 
  
1.2. Conductisme 
El conductisme és la part de la psicologia encarregada d’estudiar el comportament, dins 
del qual hi ha el reforç positiu. El creador del pensament conductista va ser J. B. Watson, 
inspirat per Ivan Pavlov, que havia descobert el condicionament clàssic anys abans per 
casualitat. Watson va establir que els únics factors que influeixen en la conducta d’un 
ésser són els factors externs, els únics que es poden observar, i que els factors interns no 
influeixen en prendre una decisió; per tant, la resposta d’un ésser davant d’un ambient 
vindrà determinada per l’ambient mateix i no dependrà de la ment. Segons els 
conductistes, l’únic àmbit d’estudi de la psicologia hauria de ser el comportament i no la 
ment, ja que al no poder-se demostrar empíricament l’existència de la consciència i dels 
processos mentals, no poden ser àmbit d’estudi d’una ciència com és la psicologia. 
El conductisme es divideix bàsicament en dues parts: el  condicionament clàssic i el 
condicionament operant. 
1.2.1. Condicionament clàssic 
El condicionament clàssic va ser descobert pel fisiòleg rus Ivan Pavlov mentre estudiava 
el funcionament de l’aparell digestiu dels mamífers. Estava fent un estudi amb gossos als 
quals alimentava. Cada vegada que els anaven a alimentar, els gossos escoltaven les 
passes de les persones. Pavlov va observar que els gossos començaven a bavejar cada 
vegada que escoltaven passes, tot i que no els portessin menjar. 
Primer va preguntar-se per què els gossos salivaven cada vegada que escoltaven passes i 
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no només quan els posaven menjar. Després, seguint el mètode científic, va realitzar un 
estudi en què feia sonar una campana cada vegada abans d’alimentar els gossos. Molt 
aviat, simplement tocant una campana els gossos començaven a salivar. 
Per això, va concloure que davant d’un estímul neutre (EN), com és la campana, que per 
si mateixa no produeix una resposta com la salivació, si N’hi ha un d’incondicionat (EI), 
com és el menjar, el que crea és una resposta incondicionada (RI), com és la salivació. I 
si són presentats l'estímul neutre i l'estímul incondicionat alhora diverses vegades, el gos 
aprendrà a associar-los tots dos. I aleshores, l'estímul neutre per si mateix produirà la 
mateixa resposta que l'estímul incondicionat, i passarà a ser un estímul condicionat (EC), 
la campana, que produeix una resposta condicionada (RC), salivar. 

EI                   RI 
EC + EN                  RI 

EC                 RC 
Pavlov establia també que hi havia dos tipus de conductes, les innates, que eren les 
incondicionades, i les apreses, que eren les condicionades. 
1.2.2. Condicionament operant 
El condicionament operant va ser descobert per B. F. Skinner i per Edward Thorndike 
amb molts pocs anys de diferència. El condicionament operant consisteix a relacionar una 
determinada conducta amb un determinat reforçador, que és aplicat al subjecte quan la 
conducta és la desitjada. 
El motor d’aquest aprenentatge és un impuls que empeny el subjecte a cometre la 
conducta desitjada, que és l’acte instrumental. 
Hi ha diferents elements per condicionar la conducta segons el condicionament operant: 

 Els reforços: són els estímuls o premis que el nostre entorn ens ofereixen quan 
hem realitzat la conducta que se’ns ha proposat. Són incentius que ajuden a fer 
que es repeteixi i es consolidi aquesta conducta. N’hi ha de dos tipus: 

o Positius: Es premia la conducta. 
o Negatius: Es retira una amenaça o un càstig. 

 Els càstigs: són estímuls que pretenen que disminueixi o desaparegui l’aparició 
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d’una conducta sotmetent a situacions desagradables l’individu. 
 Omissió del reforç: es deixa de reforçar la conducta que es vol eliminar. 

Hi ha dos experiments per demostrar el condicionament operant: 
L’experiment fet per Thorndike, que consistia en una caixa tancada amb gats afamats que 
oloraven el menjar de l’exterior. La caixa s’obria mitjançant un botó que permetia als gats 
sortir a l’exterior i menjar. Al principi, els gats premien el botó per casualitat, però després 
de diverses vegades, van associar l’acte de prémer el botó amb menjar i al final, cada 
vegada que els tancaven a la caixa pitjaven el botó automàticament. 
L’altre experiment, fet per Skinner, consistia en una gàbia amb un dispensador de menjar: 
si es premia un botó, el dispensador llançava menjar dins de la gàbia (reforç positiu). 
Skinner va introduir un ratolí dins la gàbia i aquest, que olorava el menjar, va anar 
provant. Hi va haver un moment que, per casualitat, va prémer el botó i va sortir menjar 
del dispensador. Amb múltiples repeticions, el ratolí va aprendre que cada vegada que 
premia el botó se li subministrava menjar; al final el ratolí pitjava el botó automàticament. 
En ambdós, el motor de l’aprenentatge és l’impuls d’aconseguir menjar i l’acte 
instrumental és prémer el botó. Els ratolins associaven el menjar amb l’acte de prémer el 
botó. 
Un cop obtingut aquests resultats, Skinner va establir diversos factors que influeixen en 
l’èxit de l’aprenentatge: 

 Immediatesa: com més immediata sigui la conseqüència, major efectivitat. 
 Quantitat i qualitat de la conseqüència: com major quantitat i qualitat, més 

efectivitat. 
 Situació de l’individu: major efectivitat en individus amb una situació més 

deplorable que en altres de més benestant. 
I també diferents programes de reforçament: 

 Reforçament continu (cada vegada que s’obté la conducta desitjada). 
 Reforçament intermitent (no sempre es produeix, només de tant en tant). Hi ha 

diversos programes de reforçament intermitent: 
o Raó fixa: el reforç es produeix després d’un nombre constant de vegades. 
o Raó variable: el reforç es produeix després d’un nombre variable (aleatori) 
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de vegades. 
o Interval fix: el reforç es produeix després d’un interval de temps 

invariable. 
o Interval variable: el reforç es produeix després d’un interval de temps 

variable (aleatori). 
Segons Skinner, el millor element condicionador de conducta és el reforç positiu i per 
això és el que faré servir per condicionar els ratolins. 
  
1.3. Estimulants 
Un estimulant és un tipus de droga que actua sobre el sistema nerviós central augmentant 
l’activitat cerebral. Els estimulants actuen sobre el cos manipulant la neurotranscripció 
de les monoamines, que són un grup de neurotransmissors als quals pertanyen la 
dopamina, la serotonina i la norepinefrina; desenvolupen un paper rellevant en la 
regulació de la temperatura, la sensació de dolor, la motivació i la recompensa. 
Els estimulants acostumen a bloquejar la reabsorció de dopamina i norepinefrina o 
n’augmenten la secreció a la fossa sinàptica. Altres estimulants alteren la transmissió de 
serotonina i tenen afectes al·lucinògens. La majoria d’estimulants produeixen aquests 
efectes: 
●   En l’àmbit psicològic, augmenten l’estat d’alerta, l’atenció i l’energia. 
●   En l’àmbit físic, augmenten la pressió arterial, la freqüència cardíaca, la 
temperatura corporal, el nivell de glucosa en sang, comprimeixen els vasos sanguinis i 
obren les vies respiratòries. 
A més d’altres efectes que depenen de cada estimulant i a quin o quins neurotransmissors 
afecti. 
Hi ha diferents tipus d’estimulants: 
●   Sintètics: amfetamines, inhalants, esteroides anabòlics... 
●   Naturals: cafè, coca, cocaïna, crac, cacau, tabac, bètel, efedra... 
Per fer l’experiment, per motius econòmics i d’accessibilitat, vaig triar la cafeïna. 
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1.3.1. Cafeïna 
És un alcaloide (compost orgànic nitrogenat d’origen vegetal) de la família de les xantines 
(alcaloide derivat de la purina), que es troba en les llavors del cafè, del cacau i de la cola; 
en les fulles del te i la guaranà i en l’herba mate. És un estimulant, per tant, augmenta els 
nivells de dopamina i de norepinefrina a la fossa sinàptica, però a excepció de la resta, la 
cafeïna no actua directament sobre les monoamines, sinó que inhibeix els receptors 
d’adenosina i aquests actuen sobre els receptors de dopamina D2 augmentant-ne la seva 
activitat i, per tant, la quantitat de dopamina a la fossa sinàptica. 
Té efecte diürètic, dilata els vasos sanguinis de la circulació perifèrica, contrau els vasos 
sanguinis cerebrals, estimula el sistema nerviós central, i augmenta una mica la pressió 
arterial i la freqüència cardíaca. També té efectes adversos com el nerviosisme, 
irritabilitat, insomni, nàusees, cefalea, tremolors, diüresi, arítmia, taquicàrdia i 
deshidratació. I els seus símptomes d’abstinència són mal de cap, somnolència, 
irritabilitat, nàusees o vòmits. 
  
1.4. Experimentació amb animals 
Fa milers d’anys que l’ésser humà experimenta amb  diferents tipus d’animals, ja sigui 
per provar medicaments, per observar el seu comportament davant d’una determinada 
situació, per observar el seus òrgans interns... 
L’experimentació animal té origen documentat sobre l’any 350 aC amb Aristòtil i 
Erasístrat, que ja experimentaven amb porcs, animal que en l’actualitat encara s’utilitzen 
per realitzar recerques mèdiques, especialment la vivisecció, degut a la similitud de 
l’interior d’un porc amb el de l’espècie humana. 
El fet d’experimentar amb animals ha sigut sempre objecte de controvèrsia, per exemple 
el 1655 el fisiòleg Edmund O’Meara va afirmar que "la tortura miserable de la vivisecció 
situa el cos en un estat antinatural" i que, per tant, no se’n podien extreure dades vàlides. 
A partir d’aquest comentari, van començar a sorgir importants corrents socials contraris 
a l’experimentació animal que argumentaven que els resultats de les investigacions fetes 
en animals no es podien aplicar als humans perquè eren superiors i que el dolor dels 
animals no justificava el benefici pels humans. 
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Per altra banda, Claude Bernard, fisiòleg favorable a la vivisecció i conegut com el pare 
de la fisiologia i el príncep de la vivisecció, va dir que "la ciència de la vida és una cambra 
enlluernadora on només s’hi pot arribar passant per una cuina llarga i espantosa”, referint-
se al fet que, per poder tenir més coneixements sobre els éssers vius, les viviseccions eren 
imprescindibles, i les va consolidar dins de la comunitat científica. 
No va ser fins al 1822 que es va aprovar la primera llei que regulava la investigació amb 
animals, a Anglaterra, i a partir d’aquí es van anar aprovant diferents lleis en països 
diferents. Malgrat les noves lleis, les viviseccions i altres tipus d’experimentacions amb 
animals continuaven essent legals, però més reduïdes i per motius més vàlids èticament, 
i no simplement per curiositat. 
Actualment, la llei que regula l’experimentació animal a Catalunya pretén reduir al 
màxim possible el nombre d’animals utilitzats, reduir-ne el dolor i fomentar qualsevol 
mètode alternatiu que no requereixi l’ús d’animals. Un exemple d’aquests mètodes 
alternatius són les proves in vitro, és a dir, utilitzar cultius de cèl·lules per experimentar. 
També existeixen models informàtics de determinats teixits per veure com actua el 
medicament i, a més a més, es poden fer servir espècies inferiors, com per exemple 
bacteris, fongs, mol·luscs, insectes... 
Des dels inicis de l’experimentació animal, l’ésser humà ha utilitzat milers d’animals 
diferents per fer experiments, però els més utilitzats actualment són els ratolins, els quals 
he utilitzat per fer la part pràctica del meu treball de recerca. 
1.4.1. Ratolins de laboratori 
Els ratolins de laboratori són els animals més usats en recerca científica, sobretot en 
recerca biomèdica, perquè permeten saber com reacciona un mamífer davant de 
determinades situacions i també perquè són petits, manejables, tranquils, poc agressius, 
tenen un període de gestació relativament curt i tenen un alt nombre de cries que són 
deslletades en molt poc temps. A més a més, al ser mamífers euteris, tenen un sistema 
immunològic gairebé idèntic al nostre i el seu genoma és molt similar al dels humans i ja 
ha estat seqüenciat. També es poden manipular mitjançant enginyeria genètica per 
introduir-hi més semblances. Tot i que es pot utilitzar qualsevol tipus de ratolí per fer 
investigacions científiques, l’espècie més utilitzada és la mus musculus. 
El mus musculus en l’edat adulta pesa entre 15 i 40 g, mesura entre 15 i 20 cm del morro 
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fins a la punta de la cua, té un pelatge curt de color blanc, negre, gris, marró... La seva 
vista és molt dèbil i només hi veuen bé de prop; en canvi, tenen l’olfacte i l’oïda molt més 
desenvolupada per poder trobar aliments i altres ratolins. També tenen uns bigotis 
sensibles al tacte que els proporcionen informació sobre l’ambient. Són animals omnívors 
que acostumen a viure en grups on hi acostumen a haver més femelles que mascles. Les 
femelles tenen un cicle menstrual de quatre a cinc dies i un període de gestació de 19 a 
20 dies. Les cries, que poden anar de 3 fins a 14 (normalment entre sis i vuit), són 
deslletades passats uns 20 dies i són fèrtils a les sis setmanes. Tenen una esperança de 
vida en captivitat de tres anys, però en llibertat, degut a la seva gran depredació, es redueix 
a un any. Els ratolins de l’espècie mus musculus utilitzats en el laboratori estan dividits 
en diferents soques, tenint cada soca un genotip molt similar, i això permet descartar que 
els resultats de l’experiment es deguin a diferències genètiques entre els individus. 
Aquestes soques han estat creades gràcies a múltiples encreuaments consanguinis (entre 
parents molt propers), cosa que ha permès la seva semblança genètica. Hi ha moltes 
soques diferents, però les més utilitzades són: 

Soca Color i característiques Utilitats 
BALB/c Albí i dòcil Immunologia i oncologia 
C57/Bl Negre, nerviós i agressiu Manipulació genètica 

C3H/HeN Agutí Malalties cardiovasculars, inflamacions i 
biologia neurosensorial 

CBA Agutí Comportament, neuroquímica i 
desenvolupament del cervell 

DBA Marró clar Immunologia i neurologia 
AKR Albí Metabolisme, oncologia i nutrició 
A/JCr Albí Oncologia i immunologia 

  
Malgrat que el ratolí que més s’ajusta a l’experiment que vull realitzar és el CBA, el que 
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he utilitzat ha estat el BALB/c, perquè era l’única soca de ratolins de laboratori que hi 
havia a la botiga d’animals on vaig anar. 
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2. Hipòtesi 
La hipòtesi del meu treball és que els ratolins són capaços de recordar millor un laberint 
amb un reforç positiu que amb un estimulant. 
He arribat a aquesta hipòtesi perquè si li apliques a un ratolí un reforç positiu, el seu cos 
produeix dopamina i a l’augmentar els nivells de dopamina, com que també està lligada 
a la motivació per executar una conducta determinada i a la memòria, es crearà una 
motivació per recórrer el laberint i el memoritzarà; en canvi, si li dones un estimulant a 
un ratolí, aquest també augmentarà els seus nivells de dopamina i crearà motivació per 
executar la conducta i la memoritzarà, però segurament no serà tan eficaç com si li 
apliques el reforç positiu, ja que la pujada de nivells de dopamina ja li ha estat provocada 
i no tindrà la necessitat de recórrer el laberint per obtenir-la, com sí que tindria si li 
subministréssim el reforç positiu al final. Per tant, estem comparant si és més eficaç 
proporcionar-li una pujada de dopamina abans d’executar l’acció o després d’executar-
la. 
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3. Part pràctica 
Per intentar demostrar la hipòtesi prèviament redactada, vaig dissenyar un experiment 
amb ratolins. L’experiment consistia a fer passar diferents ratolins per un mateix laberint, 
a uns se’ls donava cafeïna abans de recorre’l, a uns altres se’ls donava un reforç positiu 
després de recorre’l, i uns tercers el recorrien sense cap estimulant ni reforç per fer de 
grup control. Per comparar els resultats, vaig fer servir el temps que trigava cada ratolí a 
fer el laberint i el percentatge de temps que es trigava respecte el primer dia de cada 
laberint. 
 
3.1. La cria 
Per poder tenir els nou ratolins que creia necessitar per poder fer l’experiment (3 ratolins 
per cada mètode), vaig decidir, per motius econòmics i de variabilitat genètica, que els 
faria criar. Malgrat que vaig comprar-ne dues parelles, només una va criar, però van tenir 
nou cries, les suficients per fer l’experiment. Un cop passades 4 setmanes, ja havien 
superat el període de lactància i vaig separar les cries en grups de tres. Però mentre 
esperava per poder començar l’experiment, tres de les cries van morir, i en comptes de 
poder separar els ratolins en tres grups de tres, vaig haver de reduir el nombre de ratolins 
de cada grup de tres a dos. Vaig refer els grups tenint en compte els sexes, un mascle i 
una femella per grup. 

- Grup 1: Reforç positiu (2 ratolins) 
- Grup 2: Cafeïna (2 ratolins) 
- Grup 3: Control (2 ratolins) 
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Figura 3.1: Una parella de ratolins amb les seves nou cries. 

 
Figura 3.2: Un dels grups de tres en els que vaig separar les cries. 
3.1.1. Gàbies 
Vaig provar diferents tipus de gàbies per posar els ratolins. 
Primer vaig provar gàbies de hàmster, però els ratolins s’escapaven pel mig dels barrots. 
Després vaig provar tàpers per guardar menjar amb orificis al sostre perquè poguessin 
respirar, però quedava tota la gàbia plena d’humitat i feia molta pudor. Finalment, vaig 
optar per fer un forat gran al sostre del tàper i col·locar-hi una reixa de metall, així els 
ratolins no es podien escapar i es permetia la ventilació de la gàbia. Per l’aigua, feia servir 
abeuradors de hàmster col·locats per la part de fora del pot que entraven a dins a través 
d’un petit forat. Per menjar els donava menjar de hàmster i també els posava serrill al 
terra. 
Per fer cadascuna de les 5 gàbies vaig necessitar un tàper, un abeurador de hàmster, un 
tros de reixa de metall, un pirogravador, cargols, arandeles i femelles. 
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Primer de tot, feia un forat a la tapa amb el pirogravador deixant-ne només les vores, 
després feia més forats petits (de la mida dels cargols) a la part sobrant de la tapa, hi 
col·locava la reixa de metall tapant el forat gran i la fixava amb els cargols, les arandeles 
i les femelles que col·locava als forats petits. Per acabar, li feia un forat de la mida de la 
punta de l’abeurador a un lateral i li col·locava l’abeurador. 

 
Figura 3.3: Material necessari per fer una gàbia. 

 
Figura 3.4: Gàbia finalitzada. 
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3.1.2. Laberints 
Per realitzar l’experiment, necessitava quatre laberints (un per l’ensinistrament i tres per 
l’experiment), i vaig decidir fer-los amb una fullola com a base i enganxar-li amb silicona 
calenta cartró per fer les parets. La fullola era un quadrat de 61 centímetres de costat i les 
parets de cartró feien 5 centímetres d’alçada i la distància entre parets era de 4 centímetres. 
Per maximitzar l’espai, a cada cara de la fullola vaig construir-hi dos laberints que jo 
mateix havia dissenyat prèviament. 

 
Figures 3.5 i 3.6: Disseny dels dos laberints. 

  
Figura: 3.7: Un dels laberints acabats. 
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3.2. L’ensinistrament  
Per ensinistrar els ratolins vaig fer servir el laberint d’ensinistrament, però hi va haver 
diverses complicacions, ja que els ratolins no en van aprendre tan ràpid com esperava i 
vaig haver de tenir-los més dies dels previstos fent el laberint d’ensinistrament. 
Al principi, tenia els ratolins separats de dos en dos i cada dia posava els ratolins a dins 
del laberint i els guiava amb una pipa o un cacauet, però no funcionava, i vaig arribar a la 
conclusió que era perquè ja tenien menjar a la gàbia. Per intentar-ho solucionar, vaig 
començar a posar-los menjar només un cop haguessin completat el laberint, però al veure 
que això tampoc funcionava, vaig idear un nou sistema. Cada dia els posava al laberint i 
quan el completaven, els portava a una altra gàbia més petita amb menjar, i per ajudar-
los, en comptes de guiar-los, els donava copets al darrere perquè no s’aturessin. 
Aquest mètode va funcionar força bé i el vaig aplicar fins al final de l’ensinistrament. 
Durant el període de l’experiment, el mètode va ser posar-los-hi menjar un cop haguessin 
completat el laberint, i no hi va haver cap problema ja que ja havien après a fer laberints 
i ho havien associat amb menjar. 

 
Figures 3.8 i 3.9: Els ratolins fent el laberint d’ensinistrament. 
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3.3. L’experiment 
Abans de començar a experimentar, necessitava saber la dosi necessària de cafeïna per 
donar a cada ratolí del grup 2 i quin seria el reforç positiu que donaria als ratolins del grup 
1. Per fer-ho, vaig realitzar dos petits experiments. 
Saber el reforç positiu que havia de donar als ratolins del grup 1 va ser força fàcil. 
Simplement, vaig haver de posar un parell de ratolins en una gàbia amb menjar i observar 
què menjaven primer. Vaig realitzar aquest experiment en diverses ocasions durant 
l’ensinistrament amb resultats gairebé idèntics. 
Primer es menjaven els cacauets, fins i tot a vegades es barallaven per menjar-se’ls, 
després es menjaven les pipes i deixaven pel final les llavors i el blat de moro, que a 
vegades ni es menjaven. 
Per tant, pel reforç positiu vaig elaborar una barreja amb gran concentració de cacauets i 
pipes, i amb poques llavors i gairebé gens de blat de moro, mentre que a la resta els donava 
un menjar amb molt poques pipes i sense cacauets. 

 
Figura 3.10: A l’esquerra el menjar amb el que els vaig alimentar abans de l’experiment 
i a la dreta el reforç positiu. 
Saber la dosi de cafeïna necessària pels ratolins del grup 2 va tenir una mica més de 
complicació. Vaig haver d’experimentar amb un parell de ratolins que no van participar 
en cap experiment posterior. Els vaig administrar diferents quantitats de cafeïna, i vaig 
comprovar les seves pulsacions cada cert temps per intentar trobar el nivell òptim de 
cafeïna administrada sense causar una sobredosi, i el temps que triga en fer-li efecte i en 
passar-li l’efecte. Vaig posar d’objectiu augmentar les pulsacions originals un 40% i  vaig 
obtenir els següents resultats: 
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Figura 3.11: Gràfic de l’experiment per saber la dosi 
de cafè. 

Dades aproximades, preses amb un estetoscopi, mesurades durant cinc segons i 
multiplicades per dotze. 
Per tant, vaig establir que amb dues gotes de cafè ja en tenia prou per fer l’experiment, i 
no em va caler provar amb altres quantitats per no causar sobredosi. També vaig establir 
que l’efecte començava en un minut, més o menys, i que els passava l’efecte (pel que fa 
a les pulsacions) en uns dotze minuts. Com que la variació de pesos entre aquests ratolins 
i els que havien de fer l’experiment era gairebé nul·la, vaig aplicar aquests resultats en 
els ratolins del grup 2 a l’experiment. 
Un cop acabades les preparacions, vaig iniciar l’experiment, que consistia en el fet que 
els ratolins realitzessin els diferents laberints de la manera prèviament redactada. Va tenir 
una durada de 12 dies, és a dir, 4 dies per laberint. 
Cadascun dels tres laberints el realitzaven quatre vegades (una cada dia), i els primers en 
passar eren els del grup 3, després els del grup 2 i finalment els del grup 1. 

Grup 1  (reforç positiu) Grup 2 (estimulant) Grup 3 (control) 
Ratolí 1 Ratolí 2 Ratolí 3 Ratolí 4 Ratolí 5 Ratolí 6 

Durant l’experiment hi va haver diverses complicacions: 
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- Els primers cinc dies, els ratolins del grup 2 no es prenien el cafè fàcilment, em 
passava un parell de minuts cada vegada intentant tirar gotes de cafè sobre el seu 
morro amb el comptagotes i que posteriorment el beguessin, però passats cinc 
dies, el ratolí 3 va començar a veure el cafè directament des del comptagotes i un 
dia després, el ratolí 4 també. 

- El segon dia, el ratolí 5 va parir sis cries, però veient els resultats obtinguts 
després, crec que no va tenir cap mena d’influència en els resultats de 
l’experiment, ja que aquests van ser molt similars als del ratolí 6. 

 
Figures 3.12 i 3.13: Ratolins realitzant els diferents laberints durant l’experiment. 

 
Figura 3.14: Ratolí 5 amb les seves cries.  
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4. Resultats 
Després de dotze dies d’experimentació, els resultats obtinguts van ser els següents 
(resultats expressats en segons): 

Laberint 1 2 3 
Dia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ratolí 1 75 54 35 27 59 47 33 25 46 35 25 19 
Ratolí 2 76 54 37 31 57 46 33 24 47 37 29 22 
Ratolí 3 55 37 27 25 48 34 23 21 42 29 23 20 
Ratolí 4 60 41 26 25 50 33 26 23 43 29 24 20 
Ratolí 5 73 60 45 38 72 59 43 36 69 56 44 35 
Ratolí 6 75 59 44 39 71 58 45 37 65 52 43 35 

 
Dels quals se n’obtenen aquests gràfics: 

 
Figura 4.1: Gràfic amb els resultats en temps del laberint 1. 
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Figura 4.2: Gràfic amb els resultats en temps del laberint 2. 

  
Figura 4.3: Gràfic amb els resultats en temps del laberint 3. 
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I expressats en percentatge respecte al temps inicial són els següents: 

Laberint 1 2 3 
Dia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ratolí 1 100 72 46,7 36 100 79,7 55,9 42,4 100 76,1 54,3 41,3 
Ratolí 2 100 71,1 48,7 40,8 100 80,7 57,9 42,1 100 78,7 61,7 46,8 
Ratolí 3 100 67,3 49,1 45,5 100 70,8 47,9 43,8 100 69 54,8 47,6 
Ratolí 4 100 68,3 43,3 41,7 100 66 52 46 100 67,4 55,8 46,5 
Ratolí 5 100 82,2 61,6 52,1 100 81,9 59,7 50 100 81,2 63,8 50,7 
Ratolí 6 100 78,7 58,7 52 100 81,7 63,4 52,1 100 80 66,2 53,8 

 
Dels quals se n’obtenen aquests altres gràfics: 

 
Figura 4.4: Gràfic amb els resultats en percentatge del laberint 3. 
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Figura 4.5: Gràfic amb els resultats en percentatge del laberint 2. 

 
Figura 4.6: Gràfic amb els resultats en percentatge del laberint 3. 
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Laberint 1: 
- Dia 1: 

Els ratolins del grup 2, en estar excitats per la cafeïna, el primer dia van 18 segons més 
ràpid que els ratolins del grup 1 i 3, que van més o menys a la mateixa velocitat. 

- Dia 2: 
Els ratolins del grup 1 van molt més ràpid que el primer dia (redueixen un 29% el temps 
inicial), i els ratolins del grup 2 redueixen el temps inicial un 32%, mentre que els ratolins 
del grup 3 només el redueixen un 20%. 

- Dia 3: 
El percentatge de reducció del temps dels ratolins del grup 1 i 2 volta el 53%, mentre que 
el dels ratolins del grup 3, un 40%. 

- Dia 4: 
Els ratolins del grup 1 estan sobre el 38% respecte al temps inicial, inferior al grup 2, que 
ronda el 43%, i al grup 3, que es situa sobre el 52%. 

- Resum: 
Tant a l’inici com al final, el grup 2 va més ràpid, però pel que fa al percentatge 
d’increment de temps, el que és superior és el del grup 1. Al principi és superior el del 
grup 2, però s’iguala al del grup 1 el dia 3 i el supera el dia 4. El grup 3 és el darrer tant 
en temps com en percentatge. 
Laberint 2: 

- Dia 1: 
Els ratolins del grup 2 tornen a ser els més ràpids, mentre que els ratolins del grup 1, al 
contrari del que passava a l’últim laberint, són bastant més ràpids que els del grup 3. 

- Dia 2: 
Els ratolins del grup 1 ja no redueixen tant el temps com al primer laberint, i es queden 
en un increment del 21%, molt diferent del 29% del primer laberint. Els ratolins del grup 
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2 no tenen diferència entre l’increment del primer laberint i el del segon, 33%. Els ratolins 
del grup 3 continuen amb un 18% d’increment, només un 2% per sota del laberint inicial. 

- Dia 3: 
Els ratolins del grup 1 tenen un increment del 43%, per sota del grup 2 (50%), i per sobre 
del grup 3 (39%). El grup 2 té una variació del 3% i el grup 3, de l’1% respecte al primer 
laberint.  

- Dia 4: 
Els ratolins del grup 1 finalitzen amb un increment del 58%, bastant inferior al primer 
laberint; els del grup 2 estan per sota seu, amb un 55%, força igual que al primer laberint; 
els del grup 3 estan pràcticament igual que al laberint anterior amb un increment d’un 
49%. 

- Resum: 
Els ratolins del grup 1 tenen un resultat diferent al primer laberint, van més ràpid el primer 
dia i el percentatge d’increment de temps no és tan elevat; malgrat això, continuen tenint 
un resultat percentual d’increment de temps superior al del grup 2 a l’últim dia, però al 
tercer encara estaven per darrera del grup 2, que igual que el grup 3, té uns resultats 
percentuals força similars als de l’anterior laberint.  
Laberint 3: 

- Dia 1: 
Els ratolins del  grup 2 són els més ràpids, seguits pels del grup 1, no tan lents com en el 
laberint 1, i els més lents són els del grup 3. 

- Dia 2: 
Els ratolins del grup 1 redueixen un 23% el temps inicial, molt similar al 21% del segon 
laberint; el grup 2 el redueix un 32%, també molt similar al resultat del primer i del segon 
laberint; i el grup 3 redueix el temps un 19%, gairebé idèntic al primer i al segon laberint. 

- Dia 3: 
Els ratolins del grup 1 tenen un increment del 42%, inferior al 46% del grup 2 i superior 
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al 65% del grup 3, tots els resultats molt similars als del laberint anterior. 
- Dia 4: 

El grup 1 acaba amb un 43% d’increment de temps; el grup 2, immediatament per sobre 
amb un 47%; i el grup 3 finalitza amb un 52%. Els grups 1 i 2 acaben igualats en temps 
final. 

- Resum: 
Els més ràpids al principi tornen a ser els ratolins del grup 2, però al final, el grup 1 i el 2 
empaten a temps. Els resultats percentuals són molt similars als del laberint 2. 
Resultats finals de l’experiment: 
Els resultats són força similars als tres laberints, exceptuant el grup 1 al primer laberint. 
El primer dia, en els tres laberints, el grup 2 és el més ràpid, això segurament és degut al 
fet que la cafeïna, com ja s’ha dit anteriorment, no només té efecte en la memòria, sinó 
també sobre la motivació. Pel que fa a la velocitat inicial del grup 1, hi ha una gran 
variació entre el primer i la resta de laberints: en el primer triga el mateix que el grup 3 
mentre que en el segon i el tercer, el temps que triga està enmig del temps del grup 2 i del 
grup 3. Això té com a explicació que el primer dia no hi havia hagut diferència entre el 
procediment seguit entre el grup 1 i el 3, al contrari de la resta de laberints, ja que havia 
obtingut el reforç positiu i aquest també té efecte sobre la motivació, i no iguala al grup 
2 perquè no té efecte en el rendiment físic o perquè la motivació del reforç positiu és 
inferior a la de la cafeïna. 
El segon dia, el més ràpid en tots tres laberints és el grup 2 i també és el que més redueix 
el temps inicial en percentatge; en el grup 1 hi ha una gran diferència entre el primer 
laberint i la resta, ja que és el primer dia on entra en joc el component de la motivació de 
l’estímul positiu, però si es té en compte el resultat dels laberints 2 i 3, els ratolins del  
grup 1 van més ràpid que els del grup 3 tant en temps com en percentatge. Gràcies a això 
es pot deduir que l’estimulant té més efecte sobre la memòria a curt termini que el reforç 
positiu. 
El tercer dia, el grup 2 és el més ràpid pel que fa al temps als tres laberints, però pel que 
fa al percentatge d’increment de temps, en el laberint 1, el grup 1 obté el mateix resultat 
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que el grup 2, cosa que no es repeteix als laberints següents, que torna a ser el grup 2 el 
que redueix més el temps en percentatge. Això torna a ser culpa del fet que el reforç 
positiu no va començar a actuar sobre els ratolins del grup 1 fins al dia 2. La diferència 
entre el segon dia i el tercer és que la diferència entre el percentatge d’increment de temps 
del grup 1 i del 2 és més petita. El grup 3 redueix la diferència de percentatge amb el grup 
2 però l’augmenta amb el grup 1. D’aquí no en podem extreure gaire cosa més del que ja 
s’ha comentat al paràgraf anterior, a part que, a mesura que va augmentant el nombre de 
repeticions o de temps, el reforç positiu té més efecte sobre la memòria i que l’estimulant 
té molt efecte sobre la memòria la primera repetició, però a partir d’aleshores no en té 
tant. 
El quart dia, tant en el primer com en el segon laberint el més ràpid és el grup 2, però en 
el tercer, el grup 1 va tan ràpid com el grup 2. Pel que fa al percentatge d’increment de 
temps, a tots tres laberints, el grup que més redueix el temps és l’1, el redueix més en el 
laberint 1 que en la resta, però es deu als motius ja explicats. El grup 3 torna a reduir la 
diferència percentual amb el grup 2 i la torna a augmentar amb l’1. Per tant, es demostra 
que a llarg termini, té més efecte sobre la memòria el reforç positiu que l’estimulant. 
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5.   Conclusions 
Un cop fet l’anàlisi dels resultats obtinguts durant l’experiment, se’n poden extreure les 
següents conclusions: 
Primer de tot, vull remarcar que la hipòtesi del treball ha quedat demostrada amb una 
sèrie de matisos. Els ratolins són capaços de recordar millor un laberint amb un reforç 
positiu que amb un estimulant sempre que sigui després d‘unes quantes repeticions. En la 
primera i la segona repetició, l’estimulant produeix millors resultats que el reforç positiu, 
però a partir de la tercera repetició es produeix el contrari. Tot i que en aquest experiment 
els resultats han estat que a partir de la tercera repetició és més efectiu el reforç positiu, 
això podria variar depenent de la intensitat del reforç i de la potència de l’estimulant. Per 
tant, hi podria haver ocasions en què, ja des de la primera repetició, el reforç positiu fos 
més efectiu que l’estimulant, o altres on en fossin necessàries deu perquè el reforç positiu 
fos més efectiu. 
Malgrat això, continuo podent afirmar que l’estimulant té més efecte en la memòria a curt 
termini, mentre que el reforç positiu té més efecte en la memòria a mig i llarg termini. 
Això vol dir que és més eficaç proporcionar una pujada de dopamina abans d’executar 
l’acció si es vol crear memòria de curt termini i després d’executar-la, si es vol crear 
memòria de mig o llarg termini. 
A més a més, encara que no fos l’objectiu principal del treball, he arribat a la conclusió 
que l’estimulant té més efecte sobre la motivació que el reforç positiu. Ho he deduït 
gràcies al fet que al primer dia del segon i del tercer laberint, on només hi influïa la 
motivació i es podia comparar, els ratolins del grup 2 han sigut més ràpids que els del 
grup 1. 
Gràcies a aquest treball he pogut complir el meu objectiu de realitzar un estudi científic 
complert. I malgrat haver patit bastants imprevistos pel fet d’experimentar amb animals, 
com per exemple les modificacions que vaig haver de fer-li als grups per la mort de tres 
ratolins, que els primers dies no es volguessin prendre la cafeïna o l’embaràs del ratolí 5 
i el seu posterior part; crec que he aconseguit resoldre tots els problemes eficaçment i no 
han influït en el resultat del treball. 
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ratolins. A més a més, li dono les gràcies al meu avi per la cessió de tots els materials 
necessaris per fabricar els laberints i a la meva professora de català per haver-me ajudat 
a acabar d’enllestir el treball.  
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