
 
 

 
 
 

 

Treball de fi de màster 

 

Títol: Les intel·ligències múltiples com a eines d’ensenyament i aprenentatge   

    

  

 

Cognoms: Cabanillas Cabanillas       

Nom: Marta  

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Tecnologia 

 

Director/a: Silvia Illescas 

 

Data de lectura:   25 de juny de 2014 

 

 

 



 

 

 

Treball de fi de màster 

Resum  

El present treball consisteix en l’estudi de la teoria de les intel·ligències múltiples, la seva aplicació a les 

aules de secundària i el seu efecte en el procés d’ensenyament – aprenentatge tant en alumnes com 

en docents.  

 
 L’estudi ha estat realitzat sobre una mostra de 33 alumnes de primer d’ESO en l’assignatura de 
tecnologia, concretament en la unitat didàctica de “Els materials”. La metodologia emprada s’ha 
desenvolupat en diverses fases: documentació bibliogràfica, enquesta prèvia, planificació i aplicació de 
la unitat didàctica, enquesta final i anàlisi de resultats.  
 
Al llarg del treball es desenvolupen els resultats de l’aplicació de la unitat didàctica i es comenten 
alguns aspectes afegits observables al aplicar la teoria de les intel·ligències múltiples com poden ser el 
benefici del treball cooperatiu, la flexibilitat de les sessions, etc. 
 

L’eficàcia de l’aplicació de les intel·ligències múltiples és difícilment demostrable al 100%, ja 
que no hi ha gran quantitat d’estudis concrets sobre aquest tema i la mostra analitzada no és 
significativa.  

 
Tot i això, l’estudi aporta indicis de que l’aplicació de les intel·ligències múltiples augmenta la 

motivació, atenció i participació de l’alumnat aconseguint una millora en el procés d’aprenentatge. Per 
altra banda, el fet de conèixer més profundament a l’alumnat i les seves capacitats, aporta al docent 
una visió més positiva i manejable de l’aula.  
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

1.1 HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DE LA INTEL·LIGÈNCIA  
 
 El concepte d’intel·ligència és un concepte conegut per tothom però difícil d’acotar i 
definir de manera única. Si analitzem el terme intel·ligència, la paraula prové del llatí intelligere, 
i designa la capacitat per triar una cosa o un altra.  
 

Al llarg de la història diferents estudis, psicòlegs i pensadors han donat diverses definicions 
sobre aquest concepte:  
 

 “La intel·ligència és sapere vedere”. (Leonardo Da Vinci) 

 “La intel·ligència és allò que mesura un test”.  (Alfred Binet) 

 “La intel·ligència és el temps de reacció”. (Arthur Jensen) 

 “És la capacitat de resoldre, mitjançant el pensament, problemes nous. (Cleparède) 

 “És l’habilitat per a aprendre certs actes o per executar-ne de nous que siguin 
funcionalment útils. (M. Stoddard) 

 “la intel·ligència implica l’habilitat per a resoldre problemes, generar nous problemes 
per resoldre o per elaborar productes que són d’importància en un context cultural o en 
una comunitat determinada. (Howard Gardner) 

 
Si busquem una definició general, l’Enciclopèdia Catalana defineix la intel·ligència com: 

“Capacitat d’adaptació a situacions noves emprant recursos del pensament o com a capacitat 
d’usar relacions o símbols abstractes”. 

 
Des de l’ inici de les investigacions sobre la intel·ligència el amb els estudis de Brocca fins 

a l’actualitat, totes les investigacions i aportacions realitzades han permès ampliar enormement 
la concepció de la intel·ligència fins al punt d’acceptar que existeixen tipus diferents 
d’intel·ligència i que es manifesten de manera diferent a cada individu. 

 
Uns dels impulsors de l’estudi científic de la intel·ligència van ser Binet i Spearman. 

Spearman va aportar l’explicació de la intel·ligència general “g” com a font de variació dels 
alumnes i Binet va dissenyar el primer test de mesura de la intel·ligència.. Més endavant, 
apareixen altres instruments, com el test PMA (Prymari Mental Abilities Test) per predir l’èxit o 
fracàs escolar dels alumnes de manera unidireccional, tractant la intel·ligència com quelcom 
quantificable.  

 
Posteriorment, apareixen estudis que intenten demostrar l’existència de factors múltiples 

per explicar la intel·ligència, com la teoria de l’Estructura de la intel·ligència (Guilford). I a partir 
d’aquí es desenvolupen diferents paradigmes sobre la intel·ligència, destacant les teories 
cognitives – evolutives de J.Piaget. 

 
Finalment, Howard Gardner, l’any 1983, proposa el model de les intel·ligències múltiples, 

que és una teoria de desenvolupament neurològic que senyala l’existència de diferents talents 
o habilitats mentals.  
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1.2 INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES   
 
 Continuant amb allò exposat a l’apartat anterior, i centrant-nos en la teoria de les 
intel·ligències múltiples, Howard Gardner comenta que si acceptem la definició d’intel·ligència 
com la capacitat de resoldre problemes, hem de tenir en compte el context on ha de 
desenvolupar-se cada intel·ligència, és a dir, no per a resoldre tots els problemes ho farem de 
la mateixa manera, i ho exemplifica (Gardner, 2001) comparant la intel·ligència que necessita 
un mariner per orientar-se al mar i la que necessita un cirurgià per realitzar la seva feina. És 
evident que no podem considerar ambdues capacitats com iguals.  
 
 Partint d’aquesta premissa, el 1983, Gardner publica “Frames of Mind. The Theory of 
multiple intelligences”, on revoluciona per complet la idea d’intel·ligència acceptada fins aquest 
moment, definint-la com el conjunt de vuit intel·ligències que treballen juntes i que es 
manifesten de manera diferent i en diferents nivells a cada individu.   
 
 Gardner defineix la intel·ligència com (Gardner, 2001): “Un potencial biopsicològic per 
processar informació que pot activar-se en un marc cultural determinat per resoldre problemes 
o crear productes que tenen valor per una cultura”.  
 

Segons Gardner, la competència cognitiva humana es descriu millor a partir d’un 
conjunt de talents i capacitats mentals (intel·ligències), ja que la intel·ligència general és tant 
concreta i acotada que no permet explicar moltes àrees de l’activitat humana.  

 
Els resultats dels tests de CI mostren que el CI no varia, o ho fa mínimament, a 

diferents edats d’un mateix individu (Gardner, 2001), cosa que demostra que la facultat general 
d’intel·ligència (g) és un atribut innat a l’individu. Per això, Gardner considera poc o gens útil 
l’avaluació de les intel·ligències mitjançant tests. “Crec que hem d’allunyar-nos de les proves i 
correlacions entre proves i buscar fonts d’informació més naturals sobre com desenvolupen les 
persones les habilitats importants per al seu modus de vida. (Armstrong, 2006) 
 
 Les vuit intel·ligències que defineix Gardner són:  
 
Intel·ligència lingüística: Fa referència  a la capacitat i habilitat per a utilitzar i estructurar els 
significats i les funcions de les paraules i del llenguatge de manera eficaç, ja sigui oralment o 
per escrit. Inclou la capacitat de manipular la sintaxi o l’estructura del llenguatge, la fonologia, la 
semàntica, els significats de les paraules i les dimensions pragmàtiques o usos del llenguatge. 
Els alumnes que destaquen per aquest tipus d’intel·ligència els agrada llegir, escriure, explicar 
històries i jugar a jocs de paraules. 
 
Intel·ligència logicomatemàtica: És la capacitat d’utilitzar els números amb eficàcia i raonar 
bé. Inclou la sensibilitat a patrons i relacions lògiques així com deduccions, càlculs i prova 
d’hipòtesis. Als alumnes destacats en aquesta intel·ligència els agrada resoldre problemes, fer 
experiments, etc.    
 
Intel·ligència espacial: Fa referència a la capacitat de visualitzar les accions abans de 
realitzar-les, la capacitat de crear en l’espai figures, formes geomètriques, etc. Aquesta 
intel·ligència permet configurar un model mental del món en tres dimensions.  Als alumnes amb 
una gran visió espacial els hi agrada aprendre mitjançant imatges i realitzant activitats com 
trencaclosques, jocs interactius, laberints, etc.   
 
Intel·ligència cinètica corporal: Es defineix com l’habilitat de controlar els moviments del 
propi cos i manipular objectes amb destresa.  És la intel·ligència del moviment, l’expressió i el 
llenguatge corporal. Es defineix amb la capacitat per utilitzar el cos de forma coordinada per 
expressar idees i sentiments, per comunicar-se de forma no verbal. Destaquen en aquesta 
intel·ligència els alumnes a qui els hi agrada tocar, gesticular, ballar, córrer, etc. 
 
Intel·ligència musical: És la capacitat de reconèixer, apreciar i reproduir ritmes, tons i acords 
de veus i/o instruments. Aquesta habilitat permet comunicar, comprendre i crear els significats 
dels sons. Als alumnes destacats en aquesta intel·ligència els agrada: Cantar, xiular, portar el 
ritme amb els peus, etc.     
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Intel·ligència interpersonal: És la capacitat per relacionar-se amb els altres. Ser capaç de 
comprendre els seus sentiments, formes de pensar i sentir, maneres d’actuar, etc. inclou la 
capacitat de saber tractar conflictes i tractar les emocions pròpies i dels altres. Facilita la 
creació d’un clima que valora la pluralitat i diversitat de manera positiva. El treball cooperatiu i 
tutoritzat és el que agrada als alumnes destacats en aquesta intel·ligència, així com dirigir i 
organitzar activitats.   
 
Intel·ligència intrapersonal: Aquesta intel·ligència fa referència a la capacitat d’accedir als 
sentiments i emocions pròpies. Inclou una imatge precisa d’un mateix, una consciència de 
l’estat d’ànim, les motivacions, l’autoestima, l’autocomprensió. Podria definir-se com la 
capacitat de relacionar-se i conèixer-se a un mateix. Aquesta intel·ligència requereix un treball 
individualitzat, treball independent i opcions de poder triar en funció dels propis interessos. Als 
alumnes destacats en aquesta intel·ligència els agrada reflexionar, somiar, etc.    
 
Intel·ligència naturalista: És la capacitat per comprendre el món natural i treballa de manera 
eficaç amb ell. Suposa utilitzar habilitats referides a l’observació, plantejament i comprovació 
d’hipòtesis. Tenen interès pel món i pels fenòmens naturals. Les manifestacions més 
significatives d’aquesta intel·ligència es troben en alumnes que tenen inquietud per descobrir el 
món i desvetllar els misteris de la naturalesa.    
 
 Gardner estableix també que existeix un vincle biològic amb cada intel·ligència. Per 
això, per tal de poder utilitzar i potenciar al màxim totes les nostres intel·ligències, és important 
conèixer com funciona el nostre cervell.  
 
 El cervell es divideix en dos hemisferis i cadascun d’ells té unes característiques 
determinades, està format per diferent matèria i s’encarrega de diferents funcions.  
 
 L’hemisferi esquerra està format majoritariament per matèria gris i és molt més dens, 
per això pot realitzar activitats que precisin més concentració i cooperació entre neurones. Per 
altra banda, l’hemisferi dret està format majoritàriament per matèria blanca, de manera que pot 
connectar  millor diversos mòduls i produir conceptes més amplis. Això ens demostra que cada 
hemisferi cumpleix unes funcion específiques. A continuació, a la figura 1, s’observen les 
funcions de cada hemisferi:      
 

 
 
FIGURA 1 : Funcions específiques de cada hemisferi. Adaptació personal  
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A partir d’aquesta imatge i allò exposat a una presentació de psicologia de la 

Universitat Autònoma de Madrid es pot establir una relació entre les diferents parts del cervell i 
les intel·ligències múltiples exposades per Gardner a la taula 1:  
 
 

INTEL·LIGÈNCIA PART DEL CERVELL 

Intel·ligència lingüística 
Lòbul frontal i temporal de l’hemisferi esquerra 
Àrees: Brocca i Wernicke 
Prosòdia de l’hemisferi dret 

Intel·ligència logicomatemàtica Lòbul parietal esquerra 

Intel·ligència musical  
Lòbul temporal dret amb relació topogràfica entre 
ambdós hemisferis 

Intel·ligència cinètica corporal 
Cerebel 
Ganglis basals  
Còrtex motor 

Intel·ligència espacial 
Regions posteriors de l’hemisferi dret 
Lòbul occipital  

Intel·ligència interpersonal Lòbul frontal  

Intel·ligència intrapersonal Circuits cerebrals als lòbuls frontals 

Intel·ligència natural No s’ha trobat un acord unànime de la seva ubicació 

 
TAULA 1 : Taula de relacions Intel·ligències múltiples – Cervell.  Adaptació personal  

 
 Si considerem doncs, seguint aquest resum, que cada part del cervell compleix una 
funció específica, hem de considerar doncs tot un ventall d’intel·ligències que es mostren i 
combinen de diferents maneres a cada individu en funció del seu potencial genètic, les 
experiències i condicions en que s’han desenvolupat.  
 

Totes les intel·ligències treballen juntes i es manifesten en un grau o altre a cada 
individu de manera que no hi ha cap individu amb la mateixa intel·ligència. Això queda 
demostrar en quant necessitem recórrer a una pluralitat de capacitats i/o talents per tal de 
solventar diversos problemes que se’ns plantegen. 
 
 En quant a les evidències neurològiques de l’existència de les intel·ligències múltiples,  
les crítiques a la teoria de Gardner defensen que és molt difícil trobar una connexió concreta 
que demostri aquesta evidència, però deixen de banda la complexitat del nostre cervell. Per 
altra banda, nombrosos estudis neurocientifics intenten evidenciar aquesta connexió a partir, 
principalment de:  
 

- Estudis del deteriorament de capacitats cognitives després de lesions cerebrals 
- Estudis a persones especials: nens prodigi, autistes, nens amb problemes 

d’aprenentatge. 
 

En aquests casos, es demostra que tot i mancar o estar deteriorades algunes de les 
funcions cerebrals, aquestes persones poden expressar la seva intel·ligència (resoldre diferents 
problemes) a partir d’altres impulsos o medis com el musical o el creatiu.   

 
Tornant a enllaçar el tema de les intel·ligències amb els talents innats, Gardner afirma 

que les intel·ligències poden ser considerades, en termes generals, com a talents, capacitats 
que poden desenvolupar-se i treballar-se, de la mateixa manera, la doctora Amanda Céspedes, 
afirma que els talents són innats i automàtics i poden millorar-se i desenvolupar-se.  
 
 Els talents formen mòduls cognitius dinàmics que treballen junts per tal de realitzar 
diferents activitats. D’aquesta idea pren origen la teoria d’intel·ligències múltiples de Gardner 
que planteja l’existència de nombroses intel·ligències que s’evidencien des de nen i de 
diferents manera en cada individu.   
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Com a curiositat, i en relació amb els talents, trobem una similitud a la teoria de les 
intel·ligències múltiples al joc d’ordinador “The Sims”. Es tracta d’un simulador social on 
l’objectiu és orientar i seguir la vida del personatge protagonista. Al llarg de la vida dels 
personatges, es desenvolupen diferents habilitats o talents mitjançant el treball de diferents  
capacitats o activitats. Aquestes habilitats desenvolupades seran les que permetran optar a un 
futur professional o un altre.  
 
 El joc defineix aquestes habilitats com: “Las habilitats són talents que els Sims 
necessiten aprendre per a la seva vida quotidiana i per avançar en la seva vida professional”. 
 
 Els talents  o habilitats que apareixen al joc no corresponen concretament amb les vuit 
intel·ligències de Gardner, però es pot establir una relació amb la seva idea de donar una 
educació no tant per assolir uns objectius a nivell escolar, si no per ser capaç d’afrontar els 
diferents problemes que poden sorgir al llarg de la vida i en les diferents activitats que 
realitzem. 
 
 

Habilitats joc SIMS  Intel·ligències múltiples Gardner 

     

Carisma:  

Intel·ligència intrapersonal 
Talent de comunicador i habilitat per 
parlar en públic i relacionar-se amb 
la resta . 

 

Cuina:   

Habilitat que augmenta la qualitat 
d’allò cuinat i redueix accidents 
culinaris 

 
 

Guitarra:  

Intel·ligència musical Habilitat musical. Potencial per a la 
inventiva i la creativitat. 

 

Pintura:  

Intel·ligència espacial Habilitat artística. Potencial per a la 
inventiva i la creativitat. 

 

Físic:   
Intel·ligència cinètic - corporal 

Habilitats físiques, força, destresa.   

Lògica:   

Intel·ligència logicomatemàtica Habilitat de raonament amb 
organització.  

 

Mecànica:     

Habilitat de treballar amb les mans, 
reparar coses, etc.  

 
  

Escriptura:   

Intel·ligència lingüística Habilitat de redactar i escriure 
obres. Potencial d’inventiva.  

 

Jardineria:   

Intel·ligència naturalista Habilitat amb el medi ambient. 
Conèixer i dominar les tècniques.  

 

Pesca:     

Habilitat amb la pesca. Conèixer i 
dominar les tècniques i espècies.  

   

 
FIGURA 2 : comparativa de les habilitats joc amb les intel·ligències múltiples de Gardner 
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2.- DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  
 

2.1 OBJECTIUS 
 
 L’objectiu principal del present treball és comprovar la millora que se’n desprèn de la 
implicació de les intel·ligències múltiples al procés d’ensenyament – aprenentatge dins d’un 
aula. Aquest objectiu permetrà, a la vegada, treballar de manera directa els següents: 
  
- Estudiar les intel·ligències múltiples i la seva aplicabilitat a l’aula de secundària. 
 
-  Augmentar la motivació i atenció dels alumnes. 
 
- Facilitar la comprensió de la unitat didàctica. 
 
- Permetre l’assoliment dels conceptes d’una manera més permanent. 
 
- Emprar les intel·ligències múltiples perquè el docent assoleixi un coneixement més extens 
dels seus alumnes, cosa que el permeti treballar d’una manera més adaptada i adequada a 
cada un dels alumnes.  
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2.2 APLICACIÓ TEÒRICA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’AULA  
 
 L’objectiu de l’escola i de l’educació en general, no hauria de ser superar uns tests de 
rendiment acadèmic, si no que hauria  de desenvolupar  les intel·ligències individuals de cada 
alumne per ajudar-lo a adquirir uns fins adequats a les seves capacitats i motivacions 
personals. (Gardner, 2001). No hem de penalitzar allò que l’alumne fa malament si no premiar, 
animar i positivitzar allò que fa bé. 
 
 “Cada nen és únic i educar-lo és ajudar-lo a descobrir-se i realitzar-se per integrar-se 
en una societat que ja no necessita estudiants mediocres”. Aquesta idea és la que se’n després 
de l’entrevista realitzada per la Vanguardia al pedagog Yaakov Hecht.  

 
Yaakov és assessor de govern i professor, és dislèxic, parla i escriu malament, i així ho 

afirma a l’entrevista, defensant que les competències matemàtiques o lectores no són la base 
de l’educació i que les proves PISA són “un test uni-informador que fomenta una escola que 
educar per al passat”. Allò important per ser un bon alumnes o estudiant és fer el que saps fer 
millor que els altres, no pas persones amb sabers comuns bàsics. Aquells que triomfen, son 
aquells qui es dediquen principalment a fer allò que se’ls dona millor fer, no aquells que 
compleixen els estàndards i passen els tests. Aquells qui es queden dins de les acotacions de 
l’educació actual no arriben a realitzar-se i ser persones brillants, si no que comparteixen els 
mateixos camps amb tots aquells qui es troben en el mateix context. 

 
Una altra defensora d’una educació basada en la pluralitat d’intel·ligències és la 

professora Nuria Alart, qui ha estudiat molt de prop les teories i investigacions de Gardner i les 
aplica en la seva tasca com educadora tal i com exposa en els seus molts treballs publicats i en 
les seves conferències i presentacions.  
 

Lapalma (2002), també comenta els beneficis de l’aplicació de les intel·ligències 
múltiples a l’aula i afirma que s’aconsegueixen les següents millores a l’aula:  
 

- Desenvolupament d’activitats cooperatives. 
- Increment d’un 40% de coneixement significatiu. 
- Augment de l’interès i la motivació dels alumnes. 
- Augment de l’autoestima i confiança dels alumnes. 
- Reducció dels problemes conductuals. 
- Millora en el clima i ambient de treball.  
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3.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

3.1 APLICACIÓ PRÀCTICA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’AULA 
  

3.1.1 CONTEXT I DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ PRÀCTICA  
 

Com es comenta a l’apartat 2, l’objectiu principal d’aquest treball és comprovar la 
millora que se’n desprèn de la implicació de les intel·ligències múltiples al procés 
d’ensenyament – aprenentatge dins d’un aula. 
 

Per complir amb aquest objectiu, es treballa l’aplicació de les intel·ligències múltiples i 
es realitza l’estudi sobre una mostra de 33 alumnes de l’institut on es desenvolupa el pràcticum. 
L’institut és un institut públic d’un barri perifèric de la ciutat de Sabadell amb un nivell 
socioeconòmic baix. La mostra es distribueix per edats i sexe segons les figures 3 i 4 a partir 
dels següents gràfics: 

 
 
                   

 
 
 
La distribució de la mostra en 

funció de l’edat dels alumnes és de 29 
alumnes de 14 anys i 4 alumnes de 13 
anys.  

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 : Edats de la mostra d’estudi 

 
 
 
 
 
 
 
La distribució de la mostra en 

funció del gènere dels alumnes és de 18 
nois i 15 noies.  

 
 
 
 
 
 

FIGURA 4 : Gènere de la mostra d’estudi 

 
 
L’estudi avarca dues tipologies de treball: El treball amb el grup classe a partir de 

l’adaptació d’una unitat didàctica, i el treball amb un grup reduït a partir de l’ensenyament basat 
en jocs amb d’activitats adaptades també a les intel·ligències múltiples.  

 
Els dos fronts són complementaris. El grup reduït ens permetrà valorar de manera més 

propera, exacta i amena l’atenció, motivació i resposta dels alumnes vers la nova metodologia 
utilitzada, valoracions que després seran contrastades amb els resultats obtinguts del grup 
classe. Tots els alumnes passaran pel grup reduït. 
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La figura 5 ens mostra les notes dels alumnes a les anteriors unitats didàctiques a partir 

del següent gràfic:  

 
FIGURA 5 : Resum de les notes de les unitats didàctiques anteriors. 

 
 
Al final de l’estudi, aquestes notes haurien de veure’s modificades de manera positiva, 

reduint el nombre de suspesos i suficients i elevant les altres notes. 
 

3.1.2 METODOLOGIA UTILITZADA 
 
 La metodologia utilitzada ha estat l’adaptació de les activitats d’aula realitzades per 

desenvolupar cadascuna de les 8 intel·ligències múltiples definides als apartats anteriors. A 
cada una de les sessions de la unitat didàctica, es treballa una o dues de les intel·ligències, de 
manera que s’aconsegueix realitzar classes molt diverses en les que s’espera que siguin 
protagonistes diferents alumnes en cada ocasió. Aquesta metodologia s’ha realitzat en les 
següents fases:  

 
FASE 1: Documentació bibliogràfica 
 
Per realitzar el present treball s’han consultat els llibres d’Armstrong (2006) i Gardner 

(2001) principalment. Mitjançant la recerca web, s’han trobat informacions importants en 
conferències, articles, revistes i tesis o estudis d’autors familiaritzats amb el tema i amb la seva 
aplicació pràctica a l’aula, com és la professora Nuria Alart, entre d’altres. D’aquesta primera 
fase s’ha després la gran quantitat de maneres de tractar i aplicar el tema de les intel·ligències 
múltiples, així com un resum de resultat positius.  

 
FASE 2: Enquesta prèvia a l’alumnat.  
 
Per tal de començar l’aplicació, s’ha realitzat una enquesta prèvia (Annex 1) a l’alumnat 

per tal de determinar les seves motivacions i/o talents, indicadors principals de l’orientació de 
les seves intel·ligències. L’enquesta consta de 5 preguntes i és de caire individual. L’objectiu 
d’aquesta fase és l’obtenció de dades pretest per conèixer amb més profunditat els alumnes 
amb els qui treballarem.  
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En primer lloc s’havia plantejat la possibilitat de realitzar-los un test d’intel·ligències 
múltiples estàndard, però tenint en compte que es tracta d’alumnes de 1er d’ESO i els estudis 
de la professora Nuria Alart, s’ha considerat més adient adaptar una petita enquesta.  

 
FASE 3: Preparació i aplicació de la UD 
 
En primer lloc, la determinació de la unitat didàctica orientarà tot el desenvolupament 

de l’estudi. La unitat didàctica a treballar correspon a “Els materials”. Aquesta unitat didàctica, 
pels seus continguts, no solament teòrics, permet la seva adaptació, de manera pràcticament 
complerta, a la pràctica d’intel·ligències múltiples.  

 
Un cop determinada la unitat, han estat programades les sessions i desenvolupats els 

recursos, materials i activitats adaptades a les intel·ligències múltiples. Inicialment, la durada 
prevista per a la unitat didàctica era de vuit sessions (una per a cada intel·ligència de Gardner) 
més una sessió d'examen, però finalment, la durada ha estat de sis sessions teòriques més 
sessió d’examen (en alguna de les sessions es treballen més d’una intel·ligència conjunta) i sis 
sessions de grup reduït. 

 
En quant al grup classe, la unitat didàctica consta de dues parts, una part teòrica a 

partir de diapositives que ocupa la primera mitja part de la sessió i una part pràctica 
corresponent a les activitats, on l’aplicació de les intel·ligències múltiples és més present (5 
sessions). Les activitats realitzades es troben a l’annex 2.  

 
Per altra banda, a les classes de grup reduït, la totalitat de la classe és dedicada a la 

formalització dels conceptes exposats a la classe mitjançant el joc cooperatiu (6 sessions) 
 
FASE 4: Examen de la unitat didàctica. Control de continguts 
 
Per tal de poder contrastar resultats, després de les 11 sessions, es realitza una sessió 

d’examen (Annex 3). L’examen consta de 8 preguntes, intentant que hi apareguin relacions 
amb totes les intel·ligències treballades, tot i que hi ha algunes que per motius d’organització 
espaial o temporal han quedat excloses de l’examen (cinètic corporal i musical, principalment). 

 
FASE 5: Enquesta final a l’alumnat i al professorat tutor 
 
Després de l’experiència es planteja una enquesta final a l’alumnat (Annex 4) i al 

professorat tutoritzador de la pràctica (Annex 5) per tal d’obtenir les dades postest, així com les 
opinions i suggerències dels subjectes implicats en la metodologia aplicada. 

 
FASE 6: Comparació de resultats i conclusions 
 
Finalment, amb totes les premisses obtingudes al llarg del procés i les diferents fases, 

s’han elaborat els resultats exposats a l’apartat 4.3 del present estudi. 
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3.1.3 ACTIVITATS REALITZADES  
 

3.1.3.1 UNITAT DIDÀCTICA. GRUP CLASSE 
 
 El desenvolupament de la unitat didàctica s’ha dut a terme en 12 sessions, seguint la 
planificació desenvolupada a la taula 2:  
 

 Grup classe Grup reduït 

Sessions 1, 2 El reciclatge i la fusta 
Joc cooperatiu. 
Formalització conceptes fusta. 

Sessions 3, 4 Material plàstics i ceràmics 
Joc cooperatiu. 
Formalització conceptes materials 
plàstics i ceràmics. 

Sessions 5, 6 Materials metàl·lics 
Joc cooperatiu. 
Formalització conceptes materials 
metàl·lics. 

Sessions 7, 8 Propietats dels materials 
Joc cooperatiu. 
Formalització conceptes propietats. 

Sessions 9, 10 Realització mapa conceptual 
Joc cooperatiu. 
Repàs de tots els conceptes treballats. 

Sessió 12 Sessió d’examen  
 
TAULA 2: Planificació de sessions 

 
El seu desenvolupament i les activitats a realitzar poden consultar-se a l’annex 3. 
 
La relació de sessions i intel·ligències treballades són les que es troben a la taula 3:  
 

SESSIÓ INTEL·LIGÈNCIES TREBALLADES 

1, 2, 4, 6, 8 Espaial i Naturalista 

3, 7, 9, 12 Lingüística 

5, 2, 4, 6, 8, 10 Interpersonal 

7, 2, 4, 6, 8, 10 Logico matemàtica 

2, 4, 6, 8, 10 Cinètica i Musical 

    9 (*) Intrapersonal   

     12 (**) Examen de continguts. 
 
TAULA 3 : Relació d’intel·ligències treballades a cada sessió. 

 
 Les activitat es treballen a classe per tal de poder recollir-les (les que puguin recollir-se) 
i valorar-les, per tant, no hi haurà deures.  
 
 Les sessions de grup reduït treballen conjuntament moltes de les intel·ligències perquè 
consisteixen en sessions de jocs on es realitzen activitats de diversos àmbits.  
 
 (*) A la sessió 9, l’activitat realitzada és un mapa conceptual per tal d’assolir i repassar 
els conceptes de la unitat la sessió abans de l’examen. La particularitat i diferència d’aquest 
mapa conceptual amb el mapa conceptual realitzat en temes anteriors és que els alumnes 
poden decidir com elaborar el mapa triant una de les següents opcions:  
 

- Mitjançant redacció de textos  
- Mitjançant dibuixos  
- Mitjançant símbols o esquemes 
- Mitjançant exemples o relació amb coses quotidianes 

 
Aquestes opcions corresponen amb algunes de les intel·ligències tractades. Queden excloses 
la intel·ligència musical, cinètica i interpersonal per problemes d’espai, temps i organització. 
 
 (**) A la sessió 12, corresponent a l’examen de continguts, s’analitza si els alumnes han 
après de manera més eficaç els continguts gràcies a l’aplicació de les intel·ligències múltiples. 
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L’examen inclou preguntes on es desenvolupen diferents intel·ligències, quedant excloses la 
intel·ligència musical, cinètica i interpersonal per problemes d’espai i temps. 
 

3.1.3.2 GRUP REDUÏT 
 
 Les sessions desenvolupades amb el grup reduït es desenvolupen mitjançant el joc 
cooperatiu, utilitzant com a recurs el treball elaborat a l’assignatura “innovació docent”. A cada 
sessió es treballaran totes les intel·ligències múltiples a l’hora que els alumnes podran 
formalitzar el seu aprenentatge i els conceptes explicat a la classe anterior. 
 

Segons la definició estàndard de joc: “El joc és una activitat estructurada, normalment 
empresa per diversió però, de vegades, també amb fins educatius”. Per això, considero que és 
una molt bona pràctica a dur a terme amb els alumnes, ja que els ajuda a aprendre alhora que 
s’ho passen bé. Per altra banda, aquesta pràctica és perfectament adaptable a les 
intel·ligències múltiples. 

 
El joc que s’utilitzarà per al grup reduït serà una adaptació del joc “Party&Co”, un joc 

cooperatiu on hi ha proves de diversos contexts o àmbits. El grup classe d’aquestes sessions 
és de 17 alumnes, per tant, per tal de treballar amb comoditat es treballarà en grup 3 o 4 
alumnes.  

 
El joc comptarà de 8 proves que es realitzen en funció del que surt en llençar un dau:  

 
- (1) Definicions i/o càlculs, tabú  Intel·ligència lingüística i lògico-matemàtica 
- (2) Dibuix    Intel·ligència espaial 
- (3) Mímica    Intel·ligència cinètica corporal 
- (4) Música     Intel·ligència musical 
- (5) Explica tot el que saps sobre... Intel·ligència naturalista  
- (6) Lliure: Els alumnes poden triar quina de les proves anteriors volen realitzar. 
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4.- RESULTATS  
 
 A banda dels resultats numèrics que es troben resumits en aquest apartat, són molts 
els àmbits que aquest estudi ha pogut tractar i observar fora de les taules resum. Són àmbits 
que s’han treballat de manera indirecta però que també han de ser valorats i comentat com a 
part dels resultats obtinguts:  
 

- Atenció a la diversitat: L’aplicació de les intel·ligències múltiples permet adaptar 
l’aprenentatge a diferents habilitats, ritmes i alumnes, adaptant-nos als seus perfils 
d’intel·ligència, cosa que permetrà potenciar aquells punt més forts i recolzar els dèbils.  

 
- Educació personalitzada: Sense haver de fer ús de l’1x1, el professor pot facilitar 

l’aprenentatge a cadascú dels seus alumnes si és coneixedor de quines són les 
intel·ligències que aquest té més desenvolupades, tot i que sempre intentant que les 
treballi totes.  
 

- Integració de grup i autoestima: La teoria de les intel·ligències múltiples defensa que 
totes les persones són intel·ligents en un àmbit o un altre, de manera que si valorem 
per igual totes les intel·ligències, no només la lingüística i la lògico-matemàtica, tots els 
alumnes tindran en algun moment la possibilitat de demostrar les seves capacitats. 
D’aquesta manera es pot fer entendre al grup que tots som diferents i tots som millors o 
pitjor en diverses coses, cosa que pot reduir notablement les etiquetes negatives entre 
alumnes o en un mateix.  
 

- La motivació i atenció: Si adaptem l’ensenyament a les diferents intel·ligències, sempre 
aconseguirem captar l’atenció de tots els alumnes sigui en un moment o en un altre i 
això portarà als alumnes a estar motivats i atents a la classe perquè quan es tracti 
l’habilitat o intel·ligència que té més desenvolupada voldrà participar. L’ús de 
metodologies que s’enfoquin cap a diferents intel·ligències estimularà els alumnes 
afavorint la seva resposta vers la classe.  

 
Els següents apartats, desenvolupen els resultats obtinguts a  la pràctica de l’aplicació 

de les intel·ligències múltiples per a la impartició d’una unitat didàctica. Per tal de fer un resum 
dels resultats, s’han realitzat diferents enquestes als alumnes participants a l’estudi sobre la 
seva implicació, preferències entre les diferents metodologies i nivell de motivació i atenció al 
llarg de les sessions.  

 
Els resultats es presenten dividits en dos apartats, un més genèric que fa referència a 

les activitats realitzades al grup classe, on l’objectiu principal és observar quines són les 
intel·ligències múltiples més destacades al grup classe i si el fet de treballar amb intel·ligències 
múltiples ha augmentat el rendiment o els resultats dels alumnes, i un apartat més concret, 
treballat amb el grup reduït, on l’objectiu principal és captar el grau de motivació dels alumnes i 
relacionar si els resultats obtinguts al grup classe es corroboren amb els resultats obtinguts al 
grup reduït.  
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 4.1 UNITAT DIDÀCTICA. GRUP CLASSE. DADES INICIALS OBTINGUDES 
 

A partir dels resultats obtinguts de l’enquesta inicial passada als alumnes, es 
desprenen els següents resultats (taula 4) expressats en percentatges. 
  

 
Les tres coses que se’t donen millor 

 
IM relacionada i percentatge total  

Escriure 5,8% Intel·ligència Lingüística 5,8% 

Fer experiments 
Càlcul o problemes 
Jocs de lògica 

13% 
5,8% 
5,8% 

Intel·ligència 
Logicomatemàtica 

24,6% 

Fer manualitats 
Fer esport 

14,5% 
20,3% 

Intel·ligència  
Cinètica corporal 

34,8% 

Dibuixar 
Informàtica 

10,2% 
1,5% 

Intel·ligència espaial 11,7% 

Cantar  5,8% Intel·ligència musical 5,8% 

Ajudar als companys 
Estar amb amics 

8,6% 
2,9% 

Intel·ligència interpersonal 11,5% 

Presentar la llibreta 5,8% Intel·ligència intrapersonal 5,8% 

 
TAULA 4 : Resum de resultats grup classe. 

 
 La taula 4, mostra que les intel·ligències més destacades pels alumnes d’aquesta 
classe són la intel·ligència cinètica corporal i la logicomatemàtica, seguida de l’espaial i la 
interpersonal amb molt poca diferència entre elles.  
 
 
 4.2.- GRUP REDUÏT. DADES OBTINGUDES 
  

La pràctica realitzada en el grup reduït consistia en l’assimilació dels conceptes 
treballats al grup classe a partir del joc cooperatiu, pràctica que permet treballar les diferents 
intel·ligències múltiples de manera flexible i dinàmica. La taula 5 que es mostra a continuació 
mostra el resum de les dades obtingudes d’aquesta pràctica.  

 

 
Activitat que t’ha agradat més del joc 

cooperatiu 
 

IM relacionada i percentatge total  

Definicions / càlculs 
(passa paraula) 

56,5% Intel·ligència Lingüística i logicomatemàtica 

Dibuix (Pictionari) 24,1% Intel·ligència espaial 

Mímica 13% 
Intel·ligència  
Cinètica corporal 

Música 6,4% Intel·ligència musical 

Explica tot el que saps 
sobre... 

0% Intel·ligència naturalista 

 
TAULA 5 : Resum de resultats grup reduït. 

 
 El resum de resultats mostra que a la majoria dels alumnes, un 56,5%, els agrada 
treballar mitjançant jocs de paraules, havent de connectar definicions o fent petits càlculs ràpids 
a contestar en veu alta. La majoria prefereix treballar oralment que per escrit. Aquesta pràctica 
mitjançant una adaptació del joc “Passa paraula” ha donat molt bons resultats a l’aula, però 
presenta el petit problema de la dispersió i el descontrol provocat per la motivació. El joc va 
començar molt tranquil i seguint un ordre, però a mesura que avançava, la motivació i excitació 
dels alumnes per poder dir la resposta correcta augmentava, augmentant també el nivell de 
soroll de l’aula.  
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 En segon lloc, el que més els ha agradat o motivat a estat treballar a partir de dibuixos, 
mitjançant una adaptació del joc “Pictionari”. Aquest joc permet flexibilitat i classes tranquil·les, 
tot i que, al igual que amb la pràctica anterior, a mesura que el joc avança, el nivell de soroll 
augmenta.    
 
 Totes les pràctiques amb el grup reduït han estat molt satisfactòries. L’alumnat s’ha 
mostrat molt participatiu i motivat, tal com veurem definit al següent apartat a les figures 11 i 12.  
 

 
4.3.- RESUM DE DADES DE L’ENQUESTA D’AVALUACIÓ A L’ALUMNAT 

 
 Les dades que declaren els alumnes un cop realitzat l’estudi, referents a la motivació i 
interès mostrats són les recollides en els gràfics següents: 
 

La distribució de la mostra en funció de la 

motivació, mostra els resultats següents:  

 

- Molt atents    77% 

- Indiferents     21% 

- Avorrits         02% 
 
 
 
 
 
 

F
FIGURA 6 : Resum de les dades referents a l’atenció 

 
 Els resultats de les enquestes passades als alumnes després de la realització de la 
unitat didàctica aplicant les intel·ligències múltiples, resumides en el gràfic de la figura 6, 
mostren que el 77% dels alumnes declara haver estat atent a les activitats que es feien a l’aula, 
en general, tot i que també s’ha de comentar que els alumnes demanaven si havien 
d’especificar en quina de les sessions havien estat o no atents, ja que en algunes reconeixien 
no haver-ho estat. No hem entrat en detalls en aquest aspecte, per manca de temps, però el fet 
que els alumnes facin diferenciació de la seva atenció en una sessió o altra, pot estar 
demostrant que cada alumne està més atent o posa més interès en aquella sessió on es 
potencia una intel·ligència determinada, que segurament serà la seva intel·ligència més 
desenvolupada.  
 
 Un 21% de l’alumnat declara que la seva atenció respecte les altres unitats didàctiques 
ha estat la mateixa, i un 2% que no l’interessa allò que es tracta a classe i que s’han avorrit 
com sempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Les intel·ligències múltiples com a eines d’ensenyament i aprenentatge     18 
 

 

 
      
La distribució de la mostra en funció de la 

motivació, mostra els resultats següents:  

 

- Molt motivats    86% 

- Indiferents         13% 

- Gens motivats   01% 

 
 

FIGURA 7 : Resum de les dades referents a la motivació 
 
En quant a la motivació, els resultats de les enquestes, resumides en el gràfic de la figura 7, 
mostren que el 86% dels alumnes s’ha sentit motivat per les activitats realitzades. El fet de que 
les classes fossin sempre diferents els cridava l’atenció i al ser classes molt participatives, 
molts volien col·laborar.   
 
  El 13% de l’alumnat declara que la seva motivació respecte les altres unitats 
didàctiques ha estat la mateixa, i un 1% que no s’ha sentit gens motivat amb allò tractat a 
classe. 
 

4.4.- RESUM DE DADES DE L’ESTUDI 
 
Les notes dels alumnes en aquesta unitat didàctica en comparativa amb les de les 

anteriors unitats didàctiques es veuen reflectides en el següent gràfic:  
 

 
FIGURA 8 : Resum de les notes de les unitats didàctiques anteriors. 
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 El gràfic anterior, figura 8, compara els resultats de la unitat didàctica treballada 
mitjançant les intel·ligències múltiples amb les altes unitats didàctiques anteriors. El nombre 
d’aprovats en general és lleugerament més elevat que a les altres unitats didàctiques, però tot i 
això, no s’observa, en general, un gran canvi significatiu. Mirant el gràfic, podríem comentar 
que els alumnes han assolit els conceptes d’una manera molt neutre, és a dir, no despunten ni 
positiva ni negativament.  
 

A continuació, la taula 6 expressa, en percentatge, la nota dels alumnes a les unitats 
didàctiques anteriors, treballades sense aplicar les intel·ligències múltiples, i la nota de la unitat 
didàctica 4, treballada aplicant les intel·ligències múltiples. 
 

 
UD1 UD2 UD 3 

Mitjana de les 
UD anteriors 

Nota mitjana 
IM 

Insuficient 51,5% 21,3% 24,2% 32,2% 24,2% 

Suficient 15,4% 27,3% 15,4% 19,4% 24,2% 

Bé 9,1% 15,4% 9,1% 11,2% 33,4% 

Notable 12% 12% 27,3% 17,1% 12,2% 

Excel·lent 0 6% 9,1% 5% 3% 

No presentat 12% 18% 15,2% 15,1% 3% 
 
TAULA 6 : Resum de resultats grup classe 
 
 Per tal de complementar el gràfic anterior, la taula 6 ens mostra en percentatge que tal 
com he comentat anteriorment, l’índex d’aprovats és lleugerament més alt amb l’aplicació de 
les intel·ligències múltiples. El nombre d’alumnes amb notes entre el 5 i el 7 han augmentat 
considerablement mentre que les notes entre 7 i 9 s’han reduït. El nombre de no presentats 
també s’ha reduït notablement, cosa que ha afavorit l’augment dels suspesos, ja que els que 
normalment no venien a classe i el dia de l’examen van assistir, han suspès amb una nota 
inferior al 2.  
 
 El fet que la majoria dels alumnes es trobi amb una nota entre 5 i 7, és a dir, que no 
despuntin ni positiva ni negativament, pot ser degut al fet que l’examen ha estat preparat de 
manera que cada pregunta correspongués dintre d’allò possible a una de les intel·ligències 
múltiples, i molt relacionat amb l’activitat realitzada a classe, d’aquesta manera, pot ser que els 
alumnes, sense estudiar gaire hagin pogut optar a les preguntes que tenien més interioritzades 
degut a que estaven relacionades amb la seva intel·ligència més desenvolupada i hagin 
descartat o fet pitjor, aquelles relacionades amb la intel·ligència múltiple menys desenvolupada. 
 
 Tot i això, els alumnes han reconegut, en general que no havien estudiat gaire i que, 
responent a la pregunta 3 de l’enquesta final: “Sabien ja moltes coses sense estudiar a casa”.    
 
 A banda dels resultats de caire general, hi ha dos casos individuals molt importants que 
han de ser comentats: 
 

En primer lloc, l’alumne H.S, alumne nouvingut a l’ institut de nacionalitat xinesa, que 
no parla ni sap escriure català ni castellà, l’entén mínimament. En general no ha pogut seguir 
les sessions, però en una de les activitats ha obtingut molt bona nota, ja que es tractava de 
dibuixar el procés d’obtenció de l’acer a partir d’un vídeo (intel·ligència espaial). Ha sigut capaç 
d’expressar-se i comunicar sense necessitat de fer ús del llenguatge escrit ni parlat.    
 

En segon lloc, l’alumne A.M, alumne amb greus problemes familiars i generalment 
disruptiu. No mostra interès per aprendre; no ha aprovat cap examen de l’assignatura de 
tecnologia en tot el curs ni ha presentat cap activitat. A la unitat didàctica on s’ha aplicat el 
següent estudi, l’alumne en qüestió a presentat totes les activitats menys una i ha aprovat 
l’examen amb un 7’15 sobre 10. A la primera enquesta, a la pregunta de “En què et consideres 
bo?” va respondre “En res” i al finalitzar l’estudi, la seva actitud és molt diferent¸ es mostra més  
motivat en general i ha sentit “que ho podia fer” tal com ha exposat a l’enquesta final.  
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5.- CONCLUSIONS 
 
 Hagués estat interessant poder treballar d’una manera més amplia, sobretot 
temporalment parlant i haver pogut controlar més variables, ja que amb les dades obtingudes 
no podem afirmar l’eficàcia de les intel·ligències múltiples a l’aula de secundària, si no tan sols 
obtenir certs indicis, però que han permès assolir el primer objectiu del present treball 
d’estudiar les intel·ligències múltiples i la seva aplicabilitat a l’aula de secundària. 
 
 Es pot concloure que els alumnes, en general, prefereixen classes i exàmens 
desenvolupats de manera diferent, on s’introdueixin més jocs i sobretot on hagin de copiar 
menys. Com es desprèn de les enquestes utilitzades, l’aplicació de les intel·ligències múltiples 
en la Unitat didàctica tractada ha aconseguit avançar cap aquesta direcció, ja que els alumnes 
han reconegut mostrar-se atents i motivats a la classe.  
 
 Les dades indiquen que els alumnes s’han mostrat més receptius a l’aprenentatge, 
però el fet de no poder comparar aquest estudi amb dades d’anys anteriors o amb la mateixa 
unitat didàctica però aplicant una altra metodologia, no permet concloure que la seva aplicació 
sigui definitivament millor o pitjor, tot i que queda clar que ha estat una experiència positiva.  
 
 La professora que m’ha acompanyat, en canvi, si que ha pogut aportar dades 
comparatives de l’aprenentatge d’aquesta unitat didàctica altres anys per part d’altres alumnes i 
valora que la motivació i participació dels alumnes ha sigut màxima, cosa que permet complir 
amb el segon objectiu d l’estudi d’ augmentar la motivació i atenció dels alumnes mitjançant 
l’aplicació de les intel·ligències múltiples a l’aula.  Cal destacar també que mitjançant les 
diverses activitats grupals els alumnes han participat més en el seu procés d’aprenentatge ue 
en altres unitats didàctiques.  
 
 En quant als objectius relatius a facilitar la comprensió de la unitat didàctica i a  
permetre l’assoliment dels conceptes d’una manera més permanent, podem concloure, 
que hi ha indicis del seu assoliment a partir del cas concret desenvolupat a l’ultim apartat del 
present estudi, a partir de la observació dels alumnes i a partir de l’experiència dels  jocs 
realitzats a les classes amb els gups reduïts. Sense haver d’estudiar, els alumnes havien 
interioritzat molts dels conceptes tractats a les sessions anteriors, tal com firmen ells mateixos a 
les enquestes.  
 
 Finalment, analitzant les dades del treball i l’experiència viscuda, l’objectiu final, emprar 
les intel·ligències múltiples perquè el docent assoleixi un coneixement més extens dels 
seus alumnes, cosa que el permeti treballar d’una manera més adaptada i adequada a 
cada un dels alumnes, pot considerar-se assolit, tot i que com es comenta al llarg del treball i 
a l’inici d’aques apartat, el fet de no haver pogut controlar més variables i haver estat 
condicionats pel temps d’execució de l’estudi no ha permès obtenir uns resultats més 
significatius respecte a l’eficàcia de l’aplicació de les intel·ligències múltiples.   
  
 Tot i que de manera lleu, aquest estudi pot aportar un punt més a favor de l’aplicació de 
les intel·ligències a l’aula de secundària i la personalització de l’educació. Els resultats potser 
no han estat molt significatius, però si he aconseguit captar a un sol dels meus alumnes i 
facilitar-li el seu procés d’aprenentatge, els resultats són ja són satisfactoris. 
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7.- ANNEXOS 
 

7.1 ENQUESTA ALUMNAT 
 

 
Nom i cognoms:                                                                            Data: 
Curs i grup: 
 
1.- Quines són les 3 assignatures que més t’agraden? 
 
 
 
 
2.- Quines són les 3 assignatures que menys t’agraden? 
 
 
 
 
3.- En quines 3 matèries (no assignatures) et consideres bo? 
 
 
 
 
 
4.- Com t’agradaria que fossin les classes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- De les següents, tria les 3 opcions que se’t donin millor o més t’agraden: 
 
          Córrer 
 
          Dibuixar 
 
          Cantar 
 
           Inventar històries 
 
           Jugar a jocs de lògica  
 
           Pensar i estar fer coses sol 
 
           Fer coses amb amics i companys 
 
           Veure experiments i/o documentals a la televisió 
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7.2 PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: ELS MATERIALS 
 

SESSIÓ 
INTEL·LIGÈNCIA 

APLICADA 
ACTIVITATS REALITZADES 

RECURSOS 
UTILITZATS 

1 

ESPAIAL 

1.- A partir d’imatges d’objectes, 
diferenciar de quin material estan 
fets i classificar-los al contenidor 
correcte.  
2.- A partir de les imatges de 
dues fustes, han de buscar les 
diferències i determinar les seves 
característiques, origen i usos. 

Transmissió del vídeo  
“envàs on vas”  

http://www.youtube.co
m/watch?v=5MzQx8V9
noc 
 
Ús de la pàgina 
“Residu on vas”  

http://www.residuonva
s.cat/ 

NATURALISTA 
3.- Pensar i debatre les 
implicacions del reciclatge en la 
societat. Per què reciclem? 

 
 

2 LINGÜÍSTICA 

1.- Definicions dels diferents 
conceptes explicats amb les 
pròpies paraules. 
2.- Explicació mitjançant vinyetes 
del procés d’obtenció del vidre. 

 

3 INTERPERSONAL 

1.- Per grups, elaborar un mural 
explicatiu sobre el funcionament 
d’un alt forn a partir de la 
visualització d’un vídeo. 

Transmissió vídeo 

http://www.youtube.co
m/watch?v=UsZA22f0d
aw 

 

4  
LOGICO-

MATEMÀTICA 

1.- Resolució d’una sopa de 
lletres amb les propietats físiques 
dels materials. 
2.- Utilitzar la fórmula de la 
densitat per fer petits càlculs. 
Comparar densitats i respondre 
preguntes. 

Elaboració pròpia 

5 CINETICA 

1.- Per grups, representar les 
diferents propietats mecàniques 
dels materials. Els altres grups 
han d’endevinar de quina es 
tracta.  
2.- Manipulació dels diferents 
materials treballats a classe. 
Cada alumne ha de portat un 
material de casa i mostrar-lo als 
companys. 

 

 MUSICAL 

3.- Els alumnes tanquen els ulls, 
el docent fa sonat un dels 
materials portats pels alumnes. 
Han d’endevinar de quin material 
es tracta i descriure les seves 
propietats principals. 

 

6 INTRAPERSONAL 

1.- Elaboració individual d’un 
mapa conceptual del tema de 
manera personal, és a dir, amb 
dibuixos, redactat, signes... 
Cadascú el que li vagi millor per 
estudiar. 

 

7 - 
Examen de continguts i avaluació 
de la unitat didàctica. 

Enquesta d’avaluació 

http://www.youtube.com/watch?v=5MzQx8V9noc
http://www.youtube.com/watch?v=5MzQx8V9noc
http://www.youtube.com/watch?v=5MzQx8V9noc
http://www.residuonvas.cat/
http://www.residuonvas.cat/
http://www.youtube.com/watch?v=UsZA22f0daw
http://www.youtube.com/watch?v=UsZA22f0daw
http://www.youtube.com/watch?v=UsZA22f0daw
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7.3 EXAMEN DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

 
1.- Fes un esquema dels diferents materials estudiats.  (1punt) 
 
2.- Col·loca els diferents objectes i materials al contenidor que li toca. (1punt) 
 
Caixa de cartró, ampolla de cava, ampolla d’aigua, diaris vells, peles de plàtan, sofà, joguines 
velles, llaunes, plats trencats, microones, matalàs 
 

VERD GROC BLAU MARRÓ PUNT BLAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
3.- Defineix els termes següents: (2punts) 
 
Reciclatge:  
 
Fustes toves: 
 
Material termoestable: 
 
Material ceràmic:  
 
Aliatge:  
 
Propietats físiques:  
 
Densitat:  
 
Mal·leabilitat:  
 
Conductivitat tèrmica: 
 
Tenacitat: 
 
4.- Ordena els conceptes següents segons el funcionament d’un alt forn: (1punt) 
 
___ Acer a alta temperatura 
___ Cinta transportadora 
___ Introducció d’aire calent  
___ Convertidor d’acer 
___ Dosificador 
___ Transport del ferro  
___ Sortida ferro de primera fosa 
___ Recepció primeres matèries. 
___ Ferro i materials fosos a més de 2000º 
___ Sortida materials no fèrrics (escòries) 
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5.- Busca a la sopa de lletres 7 propietats dels materials, digues si són físiques o 
mecàniques i defineix-ne 5 d’elles. (2 punts) 
 

 

 
 
1.__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3.__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4.__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5.__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6.- Digues quin material utilitzaré per realitzar els següents objectes: (1punt) 
 

Objecte Material 

Pneumàtic  

Armari  

Mànec d’una paella  

Joguina  

Cullera   

Plats de vaixella fina  

 
7.- Completa les taules següents: (1punt) 
 

Nom Està format per... Temperatura forn Aplicacions / usos 

   Finestres, Ulleres 

 Sílice i alúmina   

Porcellana    

 

PROPIETATS 
FISIQUES 

PROPIETATS 
MECÀNIQUES 
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Nom Està format per... Temperatura fusió Aplicacions / usos 

Coure    

 Galena 327º Canonades 

 Bauxita  Utensilis de cuina 

 
 
8.- Digues si són certes o falses les afirmacions següents: (1punt) 
 

a) El vidre es recicla al contenidor blau       _____ 
b) Un material natural és aquell que obtenim directament de la natura     _____ 
c) El paper és un material  transformat                                                    _____ 
d) Els plàstics elàstomers, quan es deformen no tornen al seu estat original.     _____ 
e) Hi ha dos tipus de plàstics termoestables i termoestàtics.    _____ 
f) Els materials no fèrrics contenen ferro.       _____ 
g) Els metalls són bons conductors de l’electricitat i la calor.      _____ 
h) La densitat és igual al volum / massa.               _____ 
i) Els materials que deixen passar el corrent elèctric s’anomenen aïllants   _____ 
j) La propietat dels materials de resistir sense trencar-se s’anomena fatiga   _____ 
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7.4 ENQUESTA D’AVALUACIÓ ALUMNAT 
 

 
Nom i cognoms:                                                                            Data: 
Curs i grup: 
 
 
1.- Has notat diferències entre les explicacions dels temes anteriors i el dels materials? 
Quines? Posa tres adjectius per definir les classes del tema de materials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Creus que has après molt d’aquest tema a la classe abans d’estudiar a casa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Quines han sigut les 3 activitats que t’han agradat més? Escriu-les en odre de 
preferència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- En general, quin ha sigut el teu nivell d’atenció?  
 
          He estat molt atent perquè m’ha agradat 
 
          He estat atent però no tota l’estona  
 
          M’he avorrit una mica 
 
 
 
5.- En general, quin ha sigut el teu nivell de motivació? 
 
          He estat molt motivat/ada. M’agradaven les activitats i participar. 
 
          He estat com sempre. No he notat canvis entre la manera de fer aquest tema i els                  
altres temes fets abans. 
 
          Les activitats no m’han agradat gaire i no he estat motivat/ada a participar. 
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7.5 ENQUESTA D’AVALUACIÓ DOCENT i TUTORA DEL PRÀCTICUM 
 

 
Nom i cognoms:                                                                            Data: 
Curs i grup: 
 
 
1.- Que t’han semblat les classes sobre la unitat didàctica i la metodologia aplicada? 
Defineix-les amb 3 adjectius.  
 
 
 
 
 
2.- (En una escala de 0 a 10) Creus que els alumnes han après i assolit conceptes a 
l’aula sense estudiar? 
 
 
3.- (En una escala de 0 a 10) Creus que l’aprenentatge dels alumnes sobre aquesta 
unitat didàctica serà més permanent? 
 
 
4.- (En una escala de 0 a 10) Creus que el alumnes han après estratègies noves 
d’aprenentatge que podran fer servir per altres matèries o contextos? 
 
 
5.- (En una escala de 0 a 10) Quin ha estat el nivell de motivació i atenció general dels 
alumnes? 
 
 
6.- Has notat diferència entre la participació i actitud dels alumnes amb l’ús d’aquesta 
metodologia i l’aplicada als altres temes? On? Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Quines dificultats han aparegut a l’hora d’aplicar aquesta metodologia? S’han pogut 
resoldre?  
 
 
 
 
 
 
 
8.- L’ús d’aquesta metodologia ha canviat la teva percepció sobre les capacitats dels 
alumnes?  
 
 
 
 
 
 
 

 


