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1. INTRODUCCIÓ 

En l’actualitat, el nostre entorn evoluciona amb una rapidesa que de vegades és molt més veloç 
que la nostra capacitat d’adaptació. Dia a dia, apareixen noticies sobre innovacions en àmbit 
tecnològic, noves metodologies d’actuació en camps físics, noves interpretacions de la ment 
humana, nous estils de vida quotidiana, migracions que afavoreixen l’increment de diversitat en 
un mateix territori; en definitiva, el que anys enrere semblava que era llunyà, ara és a tocar, 
independentment de la distància física a la que es trobi. 

Un reflex exacte de la situació social actual, és la que es viu a les aules de les escoles. Fent 
una retrospectiva en anys anteriors, les aules eren poblades per autòctons, gent que havia 
estat educada mitjançant un criteri bastant paral·lel entre tots ells i amb uns interessos i 
estímuls exteriors bastant reglats i limitats per la situació social i tecnològica que hi havia en 
èpoques anteriors.  

Actualment, les aules presenten una pluralitat immensa de personalitats, procedències, 
religions, cultures, físiques, entre moltes altres coses. Aquesta diversitat pot arribar a aportar 
riquesa en molts dels àmbits que sosté l’educació o d’altra banda, pot ser un gran problema al 
intentar unificar en un sol criteri d’ensenyament les metodologies utilitzades a l’aula. Una de les 
solucions que s’intenten portar a terme dia a dia a les nostres escoles, és l’adaptació del 
currículum en funció de la diversitat existent en aquesta. Sovint, ens fem preguntes del caire 
de: “Quina és la seva procedència? Quina edat té? Quin sexe té? Quin és l’estatus social 
de la família? Viu a l’extraradi o al centre de la ciutat/poble? Quin és el seu poder 
econòmic? Etc.“  

Totes aquestes preguntes s’estan realitzant i utilitzant per intentar adaptar el currículum de les 
nostres assignatures escolars, amb la finalitat d’apropar i facilitar l’ensenyament al nostre 
alumnat. 

Tot i realitzar aquest teixit de preguntes i respostes, ens oblidem d’una cosa molt important a 
l’hora de classificar l’alumnat: “Quin és el seu repartiment d’intel·ligències i qui n és el 
coeficient intel·lectual de cada una d’elles?”  

La finalitat d’aquest projecte és profunditzar en el coneixement de les intel·ligències múltiples i 
analitzar quina pot ser l’aplicació en les nostres metodologies per tal de que l’alumnat de les 
nostres aules, millorin el seu rendiment acadèmic. D’altra banda tractarem d’esbrinar, en el cas 
positiu de que l’adaptació de currículum en funció de les intel·ligències sigui útil; si és necessari 
aplicar-ho també a la Formació Professional. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS 

L’estudi de la ment i el pensament, ha sigut un tema latent en les afirmacions i discussions de 
grans pensadors. La necessitat d’entendre el funcionament del cervell i les metodologies més 
adients per la seva evolució eficient és totalment necessària.  

Cal remarcar que tot i l’interès que s’ha demostrat des de l’antiguitat per esbrinar les incògnites 
de la ment, el camí en la recerca del seu funcionament i millora, ha estat una cursa amb 
obstacles de vegades massa difícils de superar. Tot i l’existència d’incomptables entrebancs, 
cada cop estem més a prop de definir quina és la pluralitat d’intel·ligències que habiten al 
nostre cervell. I tot gràcies a pensadors i psicòlegs com Gall, Spearman, Broca, Vygotsky i del 
més eficient de tots, en Howard Gardner. 

Com ja he mencionat, des de l’antiguitat s’ha estudiat el funcionament i composició del cervell 
humà. En mig d’aquesta necessitat de definir totes les incògnites que l’engloben; apareix el 
concepte d’intel·ligència. L’estudi d’aquest concepte engloba des de la seva definició, la seva 
utilitat, el seu funcionament i sobretot el seu entrenament.  

Una de les primeres persones que va formular una hipòtesi envers aquest òrgan va ser durant 
la segona meitat del segle XVIII, quan en Franz Joseph Gall va afirmar l’existència d’una 
correlació entre la forma del cap d’una persona i el seu coeficient intel·lectual. Arrel d’aquest 
interès en inspeccionar el funcionament del cervell i desenvolupar la seva afirmació va formular 
una llista de poders i òrgans de la ment, millorada més endavant per un altre personatge 
històric com va ser en Joseph Spurzheim. Mitjançant la implicació dels dos científics, es va 
crear la llista anomenada amb anterioritat, la qual afirmava l’existència de 37 poders diferents 
com :  

- Facultats afectives (amorositat, procreació i discreció). 
- Sentiments (esperança, reverència i autoestima). 
- Poders reflexius i capacitats perceptuals (llenguatge i entonació) 
- Sensibilitat visual (formes i colors). 

 
Amb el pas dels anys, es va esbrinar que la primera formulació de Gall, no se sostenia sobre 
cap principi físic degut a l’evidència observada en persones com Walt Whitman i Anatole 
France. Aquests dos escriptors van aconseguir una sèrie d’èxits que no es podien haver 
aconseguit tenint en compte la petitesa dels seus cervells. D’altra banda, per acabar de refutar 
l’afirmació, es va poder demostrar la incapacitat de realitzar fites importants de persones amb 
un cervell amb una mesura més gran del normal. 
 
Tot i l’enderrocament de la teoria de relació entre la forma del cervell i la capacitat intel·lectual, 
el cirurgià i antropòleg Pierre-Paul Broca; va demostrar per primer cop la relació existent entre 
una lesió cerebral i un deteriorament cognoscitiu específic. L’aparició d’una lesió en la part 
anterior esquerre de l’escorça cerebral, provocava afàsia (fallida en les capacitats 
lingüístiques). Per tant es va demostrarc que la intel·ligència d’una persona està directament 
relacionada amb l’estat del seu cervell. 
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DUALITAT DE PENSAMENTS SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LA IN TEL·LIGÈNCIA 
 
Les incògnites i misteris que anaven apareixent gràcies a la investigació en aquest sector 
ràpidament va fer aparèixer una gran dualitat d’opinions entre entesos. D’una part, un gran 
nombre de pensadors, filòsofs i escriptors; es van decantar per la idea originada per l’anglès 
Charles Spearman, el qual defensa l’existència d’un únic factor definitori de la intel·ligència i la 
seva única metodologia per mesurar-la. D’altra banda, una gran part d’entesos es postulaven al 
mateix bàndol que el del nord-americà L.K.L. Thurstone, el qual va defensar l’existència d’un 
petit conjunt de facultats mentals primàries que tenen relativa independència entre sí i es poden 
mesurar mitjançant diverses tasques. D’aquesta manera havíen aparegut dues teories 
totalment contradictòries en quant a  la composició de la intel·ligència humana: un sol “cos” o 
una suma de petites parts.  
 

PRIMER INDICI HISTÒRIC DE L’EXISTÈNCIA DE LES INTEL ·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 
 
De fet, Thurstone va ser el primer personatge que es va apropar al que coneixem avui en dia 
com intel·ligències múltiples. Va anomenar un total de set factors com: comprensió verbal, 
fluïdesa verbal, fluïdesa numèrica, visualització espacial, memòria associativa, rapidesa 
perceptual i raonament. L’aparició de la pluralitat de components de la intel·ligència, va ser el 
primer motor d’impuls d’un estudi que avui en dia encara està en desenvolupament.  
 
Un dels fets que provocaren el replantejament de la definició d’intel·ligència i del coeficient 
intel·lectual, va ser les evidències mostrades per diverses persones les quals havien perdut la 
totalitat dels seus lòbuls frontals. Aquests individus, esdevingueren persones incapaces de 
demostrar iniciativa o de resoldre nous problemes; però en canvi mantenien tots ells, el mateix 
coeficient intel·lectual que havíen posseït amb anterioritat a la pèrdua dels lòbuls. Degut a 
l’aparició d’aquestes evidències, el psicòleg soviètic Lev Vygotsky, va arribar a afirmar que les 
proves del coeficient intel·lectual d’un humà no donen un exemple clar de quines són les 
capacitats reals de les persones; ja que persones amb el mateix coeficient poden estar utilitzant 
en major o menor grau el seu potencial. 
 
 
 
2.2. LA INTEL·LIGÈNCIA 

 
 

PREREQUISITS D’UNA INTEL·LIGÈNCIA 
 
Sovint se sol associar la paraula intel·ligència amb la paraula cultura. Possiblement aquest fet 
ha sigut un dels errors que actualment està potenciant diversitat i problemes a les aules i 
societat que ens envolten. L’afany d’emmarcar els conceptes relacionats amb la paraula 
intel·ligència, prové des de fa molt temps; primerament amb l’aparició del trivi medieval, 
passejant per la llista de cinc modes de comunicació del Larry Gross (lèxic, socio-gesticular, 
icònic, lògico-matemàtic i musical), les set formes de coneixement de Paul Hirst (matemàtiques, 
ciències físiques, comprensió interpersonal, religió, literatura i belles arts, moralitat i filosofia). 
 
Recuperant l’afirmació anterior, sempre ha existit una necessitat imperant d’equiparar els 
significats d’intel·ligència i cultura, sent en realitat un error que condemna molts conceptes 
nascuts d’aquest títol. Howard Gardner se centra en identificar aquells aspectes que formen la 
totalitat de la intel·ligència, partint des de els potencials de cada persona. Ell mateix defineix 
que la cultura no sempre va lligada a una gran capacitat intel·lectual, sinó a una gran destresa 
en trobar i utilitzar eines per tal d’adquirir coneixements, sense que una baixa capacitat sigui un 
impediment insalvable. Per tant, s’entén la intel·ligència com una suma de potencialitats 
humanes que juntes formen una gran eina de recerca de coneixement. 
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CRITERIS D’IDENTIFICACIÓ DE LES IM 
 
D’ara en endavant el present projecte es recolzarà en gran mesura en la metodologia emprada 
per Howard Gardner, que ha estat el científic qui ha sabut definir amb més exactitud, tot i que 
amb diversos dubtes segons afirma ell mateix; la composició de la intel·ligència i les seves 
multiplicitats. 
 
Per tal de definir aquells criteris necessaris per identificar les intel·ligències que posseeix cada 
ésser humà, en Gardner va crear un ampli ventall d’identificadors. Seguidament a un gran 
nombre de formulacions i descarts d’identificadors, els vuit signes finals que van ajudar a 
formular les 7 intel·ligències múltiples que posseïm són els següents: 
 
 
Possible aïllament per dany cerebral 

 
Les conseqüències que aporta una lesió cerebral al cervell humà, com pot ser la pèrdua de les 
capacitats lingüístiques; deixant intactes al mateix temps, altres potencialitats de l’ésser humà, 
permet pensar en una pluralitat d’intel·ligències.    
 
 
Existència d’idiots savants, prodigis i altres indi vidus excepcionals 

 
 L’existència de persones amb un perfil molt desparellat d’habilitats i deficiències, com poden 
ser els idiots savants o fins i tot nens prodigi; és un dels factors que demostra l’existència d’una 
complexitat en la formació del cervell humà. Són persones que tenen molt descompensat la 
relació habilitat–capacitat. De vegades es demostra que persones que inicialment tenen una 
manca de capacitat intel·lectual, desenvolupen un gran potencial en algun altre factor (música, 
art, matemàtiques, etc). Contràriament, tenim el reflex de persones que tenen una gran alt 
nivell intel·lectual, sent erudits en matèria física i matemàtica però que en canvi, són incapaços 
d’entendre coses tan simples com la falsa modèstia, cortesia o la ironia; o d’altra banda amb 
una capacitat motriu molt baixa. 
  
 
Una operació medul·lar i conjunt d’operacions ident ificables  
 
Un dels propòsits d’en Gardner és identificar les accions que impliquen l’ús de l’intel·lecte, com 
a “mèdul·les” adquirides genèticament per l’humà o innates per una aleatorietat. El que pretén 
l’autor és demostrar que cada una de les accions que realitzem els humans en la nostra vida 
rutinària, s’origina per activació de certes parts del cervell i no pas per l’activació de la totalitat 
de l’òrgan.  
 
Aquest concepte és el que sosté com a eina de treball, afirmant l’existència de diverses 
intel·ligències que són les encarregades d’engegar el motor intel·lectual de cadascú. Un cop 
formulada la teoria, el següent pas és identificar quins són els passos que s’han de seguir per 
classificar i quantificar quan i quant treballen aquest subdivisions del cervell. Tal com comenta 
en Howard Gardner, aquest és precisament el pas més difícil de definir; però la idea que el 
genera, tot i la complexitat de demostrar-la, agafa més força. 
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Una història distintiva de desenvolupament, juntame nt amb un conjunt definible 
d’exercicis experts d’estat final  

 
La intel·ligència forma part de la quotidianitat humana; qualsevol tipus de decisió, problema o 
pensament, implica l’ús del cervell per tal de poder-les portar a terme. Se’ns dubte, la 
intel·ligència no es desenvolupa aïllada, excepte en petits casos extraordinaris. Per això és 
necessari centrar-se en analitzar aquelles situacions quotidianes on l’ésser humà fa ús de 
l’intel·lecte com a eix central. 
 
L’observació del comportament de diversos éssers forma part essencial del descobriment 
d’aquesta multiciplitat intel·lectual. Cal tenir en compte l’observació persones que mostrin un 
grau elevat de resolució i d’altra banda persones que no se’n surtin amb tanta facilitat. És 
essencial enfrontar els dos individus a tasques amb alta o baixa complexitat i diversitat, per 
veure el comportament d’ambdós. 
 
 
Una història evolucionista i la evolució versemblan t 
 
Per poder investigar sobre les intel·ligències humanes, cal conèixer d’on provenen aquestes 
capacitats o aquestes fomes d’actuació de l’ésser humà. Som conscients que l’ésser humà és 
l’espècie animal que ha recollit totes les variants d’intel·ligències i les ha unit de forma eficient 
en una estructura molt millorada envers la resta d’espècies. 
 
Però per poder conèixer els petits detalls que conformen les preguntes envers el coneixemnt 
del cervell, cal observar quin són els comportaments que porten a terme altres espècies en el 
seu ús de la intel·ligència. La finalitat d’aquesta qüestió és poder entendre d’una forma més 
clara com funciona i perquè funciona així el nostre cap. 
 
 
Recolzament de les tasques psicològiques experiment als 
 
Sabem que per tal de conèixer quin és el funcionament del nostre intel·lecte, una de les millors 
metodologies a emprar és la observació. La psicologia experimental es basa en observar quin 
és el comportament d’un element en concret (en aquest cas el nostre cervell), a través 
d’exposar-lo a reptes. Per poder conèixer la interdependència de cada una de les 
intel·ligències, és molt important anar exposant el nostre cervell a diverses tasques que ens 
aportin materials amb el que es pugui treballar. A diferents estímuls, provinents de divereses 
fonts; obtindrem manares diferents d’actuar i raonar. En definitiva, riquesa en dades. 
 
Per tant, en Howard Gardner va defensar l’ús de la psicologia experimental com a una eina 
metodològica adient. 
 
 
 
Recolzament de troballes psicomètriques 
 
En aquest apartat s’exposa que l’ús incondicional de proves estandarditzades com el test del 
CI, de vegades no és una eina adient, si el que volem és estudiar les intel·ligències de forma 
separada. Si que és veritat que si el ventall de supòsits d’intel·ligències que es manipulen 
disminueix, l’ús de proves com la del CI són més útils.  
 
D’altra banda exercicis que només es poden resoldre asseguts i amb l’ús de llapis i paper; 
precisament coaccciona la creativitat que es pretén despertar al enfrentar el nostre cervell a 
diverses tasques, per tal d’estudiar les seves múltiples reaccions. 
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Susceptibilitat a la codificació en un sistema simb òlic 
 
Una de les formes de descartar conceptes com a possibles multiplicitats de la intel·ligència és 
utilitzar la codificació en un sistema simbòlic. La pintura, el llenguatge i les matemàtiques són 
tres sistemes simbòlics que han estat ideats culturalment com a mètode de captació i 
transmissió d’informació.  
 
Aquest és el criteri que va decidir seguir Gardner per descartar o validar una proposta de 
intel·ligència múltiple. Exposar-la i plasmar-la veient si realment era un sistema simbòlic per ella 
sola o encabia dins un sistema molt més gran que englobes conceptes semblants. Aquesta és 
una de les tasques més complexes; intentar sintetitzar en una sol conceptes els múltiples 
estímuls i capacitats. 
 
 
 

DELIMITACIÓ DEL CONCEPTE D’UNA INTEL·LIGÈNCIA 
 
Tenint en compte els signes exposats anteriorment, es pot començar a aclarir quins són els 
conceptes candidats a ser escollits com a una intel·ligència independent. No obstant, també es 
pot descartar per no ser suficientment independent d’algun altre. 
 
Per posar un exemple , podria semblar que la capacitat per processar seqüències auditives és 
fort candidat per a una intel·ligència. En efecte, molts experimentalistes i psicometristas han 
nominat aquesta capacitat . No obstant això, els estudis dels efectes del dany cerebral han 
demostrat que els fils musicals i lingüístics es processen de maneres diferents i es poden 
afectar per diferents lesions . Així sembla preferible no considerar-la com una intel·ligència per 
separat. 
 
En cap cas una intel·ligència depèn del tot d’un sol sistema sensorial, ni tampoc cal cure en 
l’error de pensar que un sol sistema sensorial pot englobar pot ser definit com a una 
intel·ligència primària. De fet, les intel·ligències solen ser definides en el seu funcionament i 
processament mitjançant diversos sistemes sensorials a la mateixa vegada. 
 
Un dels criteris que s’ha de tenir en compte és que per esbrinar què pot ser una multiplicitat de 
la intel·ligència, no s’ha de seguir un mateix sistema per cada un dels conceptes. Està 
demostrat que tot i que molts cops l’actuació d’aquetes pot ser semblant; el seu funcionament i 
reacció es deu a mecanismes que funcionen de maneres diverses. Per tant, sembla una 
tonteria comparar intel·ligències entre elles per cada una té una naturalesa diferent. 
 
Un altre de les afirmacions que van ajudar a encaminar la identificació de les diverses 
intel·ligències, va ser pensar en un concepte candidat i realitzar la següent pregunta: “hi ha 
algun tipus d’impediment existent que pugui arribar a evitar que aquesta intel·ligència s’utilitzi?” 
En cas negatiu, aquesta seria una multiplicitat intel·lectual, per tant una intel·ligència única i 
independent. 
 
I per últim, l’eina metodològica que va acabar d’ajudar a en Howard, va ser plantejar-se les 
intel·ligències com a conceptes de “saber com o perícies”. En compte de pensar en les 
intel·ligències com a conceptes de “saber què”. Per posar un exemple, quan tu circules en 
bicicleta, ho fas perquè ho has après, però de vegades no entens perquè aquesta metodologia 
et porta a no caure de la bicicleta. Per tant, el teu grau d’intel·ligència, t’ajudarà a que 
n’aprenguis aviat, tard o mai; però en canvi el fet de conèixier el què, no t’assegura que ho 
acabis sabent fer. 
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2.3. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 
 
Definitivament i emprant totes les metodologies i signes possibles en la recerca de les 
intel·ligències múltiples, es van decidir quines eren les multiplicitats de la intel·ligència. Tot 
seguit són exposades. 
 

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA 
 
La intel·ligència lingüística es una de les intel·ligències que no està relacionada amb el món 
físic. S’utilitzen els dos hemisferis per tal d’utilitzar-la, però la seva presència es majoritària al 
còrtex temporal de l’hemisferi esquerre. 
 
És la intel·ligència més reconeguda en l'ensenyament-aprenentatge d'una llengua estrangera 
perquè engloba accions com llegir, l'escriptura, escoltar i el parlar. Aquesta intel·ligència 
suposa una sensibilitat al llenguatge oral o escrit i la capacitat d'usar el llenguatge per 
aconseguir èxit en qualsevol cosa. "Inclou l'habilitat en l'ús de la sintaxi, la fonètica, la 
semàntica i els usos pragmàtics del llenguatge com: 
 

-  la retòrica (usar el llenguatge per convèncer altres de prendre determinat curs d'acció, 
com és el d'aconseguir una visió compartida en una organització). 

- la mnemònica (usar el llenguatge per recordar informació). 
- l'explicació (usar el llenguatge per informar, per exemple comunicar a un alumne les 

causes de la seva aprovació o no). 
- el metallenguatge (usar el llenguatge per parlar sobre el llenguatge).  

 
És la intel·ligència dels advocats, els autors, els poetes, els mestres, els còmics, i els oradors 
(Gardner, 1999a).  
 
Segons Lazear (1991), en general, les persones que prefereixen utilitzar freqüentment aquesta 
intel·ligència no tenen dificultats en explicar, ensenyar, recordar, convèncer ni en fer broma. Els 
alumnes que prefereixen passar el temps llegint, explicant contes o acudits, mirant pel·lícules, 
escrivint en un diari, creant obres, escrivint poemes, aprenent llengües estrangeres, jugant jocs 
de paraules o investigant coses d'interès; solen tenir molt desenvolupada aquesta intel·ligència.  
 
Els ésser humans ens comuniquem a través de diferents mitjans i procediments, però és el 
llenguatge verbal el mitjà més universal de comunicació. Aquesta activitat humana és una de 
les més complexes i, a la vegada, més valuosa i significativa. És l’instrument bàsic per a la 
construcció del coneixement i l’adquisició d’aprenentatge. Aquesta intel·ligència es relaciona 
amb: 
 

- L’habilitat per a la utilització del llenguatge oral i escrit. 
- Per a comunicar-se, expressant amb claretat pensaments i sentiments. 
- Relacionar idees i posar-les en paraules. 
- Escriure amb correcció, respectant regles gramaticals i ortogràfiques. 
- Facilitat per a la comprensió de textos verbals. 
- Expressar i entendre significats complexes, per a debatre i persuadir. 
- Inclou memòria visual i auditiva per a recordar paraules, frases i textos. 

 
Estudis realitzats en els últims anys basats en la psicolingüística i en la psicología cognitiva, 
permeten considerar el desenvolupament de la lectura i l’escriptura com un procès constructiu 
en el qual el nen/a és un constructor actiu i no només un receptor. Aquest tipus de pensament 
permet que no només acceptis el que reps, sinó que raonis el perquè és així. 
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INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL 

 
La intel·ligència musical és l'altra intel·ligència "object-free", o lliure d’objectes. La seva ubicació 
neurològica és principalment en l'hemisferi dret; en el lòbul frontal dret i el lòbul temporal. 
 
Aquesta intel·ligència inclou la capacitat de percebre les formes musicals. Els que tenen aquest 
intel·ligència desenvolupada, mostren facilitat en la composició, la interpretació, la 
transformació i la valoració de tot tipus de música i sons. La capacitat de percebre, discriminar, 
transformar i expressar les formes musicals. Aquesta intel·ligència inclou la sensibilitat al ritme, 
el to, la melodia, el timbre o el color tonal d'una peça musical. (Per exemple pot també aplicar-
se la variació del ritme i el to de veu d'una al·locució).  
 
Un pot tenir una comprensió figurativa de la música (global intuïtiva), o una comprensió formal 
(analítica, tècnica), o ambdues. Aquests són els alumnes que passen molt de temps cantant, 
escoltant música, tocant els instruments, assistint a concerts, creant música o rap, o 
cantussejant quan estudien. 
 
Gardner compara la intel·ligència musical amb la lingüística. És la intel·ligència dels amants de 
la música: els compositors, els cantants, els enginyers de so, els músics, els professors de la 
música, etc. 
 
Gardner ens diu (1993), que en la cultura occidental l’habilitat musical no ha estat considerada 
tradicionalment una habilitat intel·lectual, més aviat ha estat entesa com un talent o destresa. 
Qualsevol individu normal que hagi escoltat des de petit música amb certa freqüència pot 
manifestar el to, el ritme i el timbre per a participar amb certa soltura en activitats musicals, 
incloent la composició, el cant i tocar un instrument. (Estructura de la ment, 1983) 
 
La intel·ligència musical consisteix en: 
 

- Una especial sensibilitat auditiva per a captar i reconèixer sons, ritmes i melodies. 
- Habilitat per a expressar i transformar formes musicals a través de la veu o 
d’instruments musicals. 
- Facilitat per a expressar emocions a través de la música i gaudir amb ella. 
- Agudesa per a discriminar els matisos dels diferents elements constitutius de la 
música: tons, timbres i intensitats. 

 
L’objectiu de l’educació musical no és assolir el virtuosisme tècnic, sinó el despertar a través de 
la música el sentit auditiu i rítmic. Tot i que no es tingui massa oïda musical, utilitzant-la com a 
medi per a afavorir l’aprenentatge, permet despertar altres competències i gaudir-ne d’elles. 
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INTEL·LIGÈNCIA LÒGICO-MATEMÀTICA 
 
La intel·ligència lògica-matemàtica és una de les intel·ligències més reconegudes en les proves 
de la intel·ligència. Es correspon amb el mode de pensament de l'hemisferi lògic i amb el que la 
nostra cultura ha considerat sempre com l'única intel·ligència. Se situa en l'hemisferi esquerre 
perquè inclou l'habilitat de solucionar problemes lògics, produir, llegir, i comprendre símbols 
matemàtics, però en realitat utilitza l'hemisferi dret també, perquè suposa l'habilitat de 
comprendre conceptes numèrics en una manera més general. 
 
Aquesta intel·ligència implica la capacitat d'utilitzar els números eficaçment, analitzar 
problemes lògicament i investigar problemes de forma científica. Les persones que tenen 
desenvolupada aquest tipus d’intel·ligència, gaudeixen solucionant misteris, treballant amb 
nombres i càlculs complexos, comptant, organitzant informació en taules, arreglant ordinadors, 
fent trencaclosques d'enginy i lògica, i jugant videojocs.  
 
Aquesta capacitat ajuda a la utilització dels números de manera efectiva, per exemple 
quantificar indicadors i raonar adequadament (utilitzar les dades estadístiques en la presa de 
decisions). Aquesta intel·ligència inclou la sensibilitat als esquemes i relacions lògiques, les 
afirmacions i les proposicions (si-llavors, o causa-efecte com pot ser el diagrama d'Ishikawa). 
Els tipus de processos que es fan servir al servei de la intel·ligència logicomatemàtica inclouen: 
la categorització, la classificació, la inferència, la generalització, el càlcul i la demostració 
d'hipòtesis. També s’inclou conceptes com estimar, endevinar.  
 
És la intel·ligència dels matemàtics, els científics, els enginyers, i els lògics (Gardner, 1999a). 
 
Les intel·ligències lògico-matemàtica i lingüística són altament valorades en la cultura 
occidental. Gardner (1983) també considera que ambdues intel·ligències tenen un paper 
fonamental en l’educació formal, per això les inclou dins del seu model de les IM. Gardner 
descriu aquesta intel·ligència com la capacitat per a construir solucions i resoldre problemes, 
estructurar elements per a realitzar deduccions i fonamentar-les amb arguments sòlids. Els 
alumnes es caracteritzen perquè: 
 

- Capten amb claretat situacions problemàtiques plantejades i denoten ordre en el 
procès de pensament per a resoldre-les. 

 - Tenen facilitat per a comprendre i resoldre operacions aritmètiques. 
 - Participen activament en les classe de matemàtiques. 
 - Gaudeixen resolen jocs d’ingeni. 
 - Calculen mentalment amb força rapidesa. 
 - Seleccionen i categoritzen la informació. 
 - Formulen prediccions cognitives. 
 - Extreuen conclusions que poden aplicar a situacions noves. 
 - S’interessen pel funcionament de les coses. 
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INTEL·LIGÈNCIA ESPACIAL 
 
La intel·ligència espacial abarca la capacitat de formar i imaginar dibuixos de dos i tres 
dimensions i el potencial de comprendre, manipular i modificar les configuracions de l'espai 
ampli i limitat. Per a les persones que tenen la intel·ligència més desenvolupada, els hi és fàcil 
recordar fotos i objectes en lloc de paraules; es fixen en els tipus de carros, bicicletes, roba, i 
pèl. Aquests individus prefereixen passar el temps dibuixant, gargotejant, pintant, jugant 
videojocs, construint models, llegint mapes, estudiant il·lusions òptiques i laberints. 
 
És la intel·ligència dels arquitectes, els pilots, els navegants, els jugadors d'escacs, els 
cirurgians, els artistes, els pintors, els artistes gràfics i els escultors.  
 
Tenen facilitat per percebre de manera exacta el món visual-espacial, per exemple l'activitat 
d'un líder o un entrenador de nous operaris i d'executar transformacions sobre aquestes 
percepcions. Aquesta intel·ligència inclou la sensibilitat al color, la línia, la forma, l'espai i les 
relacions que existeixen entre aquests elements. Inclou la capacitat de visualitzar, de 
representar de manera gràfica idees visuals o espacials i de orientar-se de manera adequada 
en una matriu espacial. 
 
Fa referència a la capacitat per a utilitzar sistemes simbòlics i efectuar transformacions de les 
percepcions inicials que es tinguin. Els sistemes simbòlics d’aquesta intel·ligència són els 
llenguatges ideogràfics, com per exemple el xinès o l’àrab. Es relaciona amb l’habilitat per a 
percebre el món en forma d’imatges. Captar les relacions espacials i operar amb elles, orientar-
se en l’espai, és a dir, pensar en tres dimensions. 
 
Tenen facilitat per a representar en forma gràfica idees, pensaments i decodificar informació 
gràfica. Habilitat per a construir imatges mentals anticipades d’allò que es desitja construir. El 
pensament visual és una important eina de conceptualització, utilitza imatges perceptives, 
mentals, gràfiques i simbòliques. La imatge perceptiva és la reproducció d’allò que registra el 
cervell a través de tots els sentits, la vista, l’oïda, el tacte, el gust, l’olfacte i les sensacions 
propioceptives. 
 
La imatge mental és la que construeix la ment, a partir de la informació de les imatges 
perceptives. Aquestes són les més importants per a la conceptualització, perquè tenen ha 
veure amb la capacitat de visualització, de moure-les en l’espai imaginari, transformar-les, 
reinventar-les, permetre que apareixin. La imatge gràfica és la que dibuixa, traça, converteix la 
imatge en signes, per a clarificar el seu propi procés mental o per a comunicar-lo. Escriptura, 
pintura, números, fórmules logicomatemàtiques. El dibuix és una tècnica de pensament, 
afavoreix la solució de problemes, és una poderosa ajuda conceptual. Mirar és pensar, va dir 
Salvador Dalí. 
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INTEL·LIGÈNCIA CORPORAL-KINESTÈSICA 

 
La intel·ligència corporal-kinestèsica constitueix la capacitat d'usar el cos, en la seva totalitat o 
mitjançant algunes parts; per expressar idees, aprendre, resoldre problemes, realitzar activitats 
o construir productes.  
 
Són aquelles petites persones que aprenen les destreses físiques ràpidament i fàcilment; els 
encanta moure i jugar esports; la seva part preferida de l'escola és l'esbarjo o la classe 
d'educació física. Poden ballar amb gràcia, actuar i imitar els gestos i expressions de diverses 
persones. Aquestes persones pensen quan es mouen, i poden aprendre millor quan estan 
movent. Alguns individus poden parlar una nova llengua fàcilment amb gairebé cap 
interferència de l'accent de la seva primera llengua; possiblement aquestes són les persones 
intel·ligents kinestèsicament, les que poden controlar els músculs a la boca que formen 
paraules.  
 
Tenen la capacitat per utilitzar tot el cos per expressar idees i sentiments (per exemple 
l'expressió del reconeixement a un empleat per millores en els processos) i la facilitat en l'ús de 
les pròpies mans per produir o transformar coses (per exemple un artesà o escultor). Aquesta 
intel·ligència inclou habilitats físiques específiques com la coordinació, l'equilibri, la destresa, la 
força, la flexibilitat i la velocitat, així com les capacitats acte perceptives, les tàctils i la percepció 
de mesures i volums. 
 
Aquesta és la intel·ligència dels atletes, els ballarins, els actors, els cirurgians, els artesans, els 
inventors, els mecànics, i les professions tècniques.  
 
Gardner, destaca i reivindica l’ideal grec de l’educació: harmonia entre la ment i el cos. Això 
significa que s’ha d’entrenar la ment per a poder utilitzar el cos correctament, i entrenar el cos 
per a respondre als poders expressius de la ment. 
 
La intel·ligència cineticocorporal o kinestèsica, inclou l’habilitat d’unir el cos i la ment per a 
l’execució física perfecta. Començant amb el control dels moviments automàtics i voluntaris, la 
intel·ligència kinestèsica es desenvolupa per a utilitzar el cos de forma hàbil i altament 
diferenciada. Aquesta intel·ligència és el fonament del coneixement humà, ja que a través de 
les nostres experiències sensoriomotores experimentem la vida. 
 
Les característiques més comunes: 
 - És el domini general dels moviments i coodinació manual. 
 - Inclou sensibilitat per a les textures i aromes. 
 - Es relaciona amb l’habilitat per a utilitzar el cos com a mitjà d’aprenentatge. 
 - Per a expressar sentiments i pensaments. 
 
Tot el cos participa en l’aprenentatge i tot aprenentatge comença a partir del coneixement del 
propi cos. Les primeres experiències sorgeixen en el nen. A través de les seves necessitats de 
connexió amb si mateix, amb els demés i amb el món. Educar el moviment és posar en joc al 
mateix temps les funcions de la intel·ligència, integrar el desenvolupament psíquic i orgànic 
mitjançant una estimulació que afavoreixi l’enllaç harmònic d’aquests dos aspectes en totes les 
etapes del creixement. Cal tenir present que l’ésser humà és una unitat, és prevenir la 
disociació, cos-ment, matèria-esperit, en permanent oposició sobre qui pot a qui. El cos amb 
tota la seva capacitat cinètica percep i emet missatges, que en general són els primordials, els 
més autèncics, per ésser autònoms i previs a la consciència racional. 
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INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL 

 
La intel·ligència interpersonal abarca la capacitat de fixar-se en les coses importants per a 
altres persones, tenint en compte els seus interessos, les seves motivacions, la seva 
perspectiva, la seva història personal, les seves intencions, i moltes vegades predint les 
decisions, els sentiments i les accions d'altres.  
 
Els individus primordialment amb la intel·ligència interpersonal són aquelles persones que els 
agrada conversar, aprendre en grups o en parelles, i treballar o fer activitats amb altres 
persones. Passen molt temps ajudant a persones i allistant-se com a voluntari per a diverses 
causes importants. A més, solen ser bons mediadors de conflictes socials. Aquests són els 
individus que coneixen a molta gent. Són bons comunicadors, usant el llenguatge corporal i 
verbal. A més, tenen molts amics, senten afecte per altres i entenen com motivar-los de la 
mateixa manera.  
 
Tenen la capacitat de percebre i establir distincions en els estats d'ànim, les intencions, les 
motivacions i els sentiments d'altres persones. Això pot incloure la sensibilitat a les expressions 
facials, la veu i els gestos; la capacitat per discriminar entre diferents classes de senyals 
interpersonals, i l'habilitat per respondre de manera efectiva a aquests senyals en la pràctica, 
per exemple, per influenciar a un grup de persones a seguir certa línia d'acció. 
 
És la intel·ligència dels mestres, els terapèutics, els consellers, els polítics, els venedors i els 
líders religiosos. 
 
 
 
 

INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL 
 
Segons Gardner, la intel·ligència intrapersonal defineix la capacitat de conèixer-se a un mateix; 
entendre, explicar i discriminar els propis sentiments com a mitjà per dirigir les accions i 
aconseguir diverses metes en la vida. Se situa en els lòbuls frontals.  
 
Inclou la capacitat de veure’s a si mateix segons els ulls dels altres; les persones amb aquest 
tipus d'intel·ligència, en la major mesura, poden descriure’s a ells mateixos precisament amb 
les descripcions d'altres persones. En general, aquestes persones prefereixen treballar 
independentment, pensar en el seu futur, reflexionar, establir unes metes i aconseguir-les. 
Tenen un bon ús dels processos d'autoconfiança, autoestima, autocomprensió, i automotivació. 
A més, ells tenen un bon sentit de les seves fortaleses i les seves dificultats, a més a més 
pensen profundament en coses importants per a si mateixos. 
 
És comú que es practqui el reconeixement de si mateix i l'habilitat per adaptar les pròpies 
maneres d'actuar a partir d'aquest coneixement. Aquesta intel·ligència inclou la pertinença 
d’una imatge precisa d'un mateix, tenir consciència dels estats d'ànim interiors, les intencions, 
les motivacions, els temperaments i els desitjos. També la capacitat per l'autodisciplina, l'auto 
comprensió i la autoestima. 
 
 Usualment aquesta intel·ligència es manifesta amb la intel·ligència lingüística, a causa del seu 
caràcter tan personal i intern. En canvi utilitza totes les intel·ligències en certa mesura en el 
procés de reflexió.  
 
La intrapersonal és la intel·ligència dels teòlegs, els mestres, els psicòlegs i els consellers. 
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INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA 

 
La intel·ligència naturalista està determinada per una sensibilitat a les formes naturals i les 
característiques geològiques de la terra: les plantes, els animals i les formacions dels núvols, 
entre d’altres coses. Abarca la capacitat de distingir i classificar els detalls i els elements de 
l'ambient urbà, dels suburbis o el rural.  
 
Aquestes persones gaudeixen acampant, anant de caminada, tenint cura de les mascotes i 
esbrinant i categoritzant els noms i els detalls de les persones, animals, plantes i objectes en el 
seu ambient. Aquesta intel·ligència és més important per a les cultures dependents de la caça, 
la pesca i la verema. És la intel·ligència dels científics naturals i socials, els poetes i els artistes. 
En general, reconeixen els detalls i utilitzen l'habilitat de la percepció en aquestes professions. 
 
Consisteix en l'enteniment del món natural incloent les plantes, els animals i l'observació 
científica de la natura. Es desenvolupa l'habilitat per reconèixer i classificar individus, espècies i 
relacions ecològiques. També consisteix en la interacció amb les criatures vivents i el 
discerniment de patrons de vida i forces naturals. 
 

 - Habilitat per entendre el comportament dels animals, les seves necessitats i  
   característiques. 

 - Habilitat per treballar amb les plantes. 
 - Coneixement de les forces enèrgiques de la vida. 
 
A la natura està el model, només cal descobrir-lo, vivenciar-lo, gaudir-lo com a científic o poeta, 
des de la raó i des del cor. Aprenent dels seus cicles vitals, servir-se i servir-la, cuidar-la i 
respectar-la. 
 
 

INTEL·LIGÈNCIA EXISTENCIAL 
 
Per últim parlem d’una intel·ligència que no desenvoluparé més enllà d’aquesta pròpia 
introducció.  
 
És possible que tinguem una intel·ligència existencial, o una intel·ligència de les grans 
qüestions, però Gardner no va afirmar que fos una intel·ligència veritable. El motiu que no la fa 
tan important és perquè satisfà gairebé tots els criteris menys el de l'evidència que hi ha unes 
certes parts del cervell que tenen a veure amb les qüestions filosòfiques de l'existència. Ell diu 
que la clau d'aquesta intel·ligència és la tendència humana de pensar més enllà de les grans 
qüestions de l'existència.  
 
Aquestes persones deliberen sobre preguntes com: Per què existeix la vida? Per què existeix la 
mort? Per què hi ha guerra? Què passarà en el futur? Què és l'amor? 
 
Dins de la intel·ligència existencial està l'espiritual. No és considerada una intel·ligència per si 
mateixa. De fet, les persones molt espirituals que concerneixen molt amb els afers religiosos, 
havien influït a Gardner a investigar la intel·ligència existencial. La veritat és que hi ha algunes 
persones que tenen una millor habilitat de meditar; tenen més experiències espirituals o 
psíquiques. 
 
Tot i això, no acaba de ser una intel·ligència que adquireixi una presència forta en la modulació 
de l’aprenetatge de forma autònoma i independent. 
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CLAUS DEL FUNCIONAMENT PERSONAL DE LES IM  
 
 
1. Cada persona posseix les vuit intel·ligències 
 
La teoria de les intel·ligències múltiples, tal i com la coneixem de mà d’en Howard Gardner; 
dona per suposat i per verídic el fet de cada persona és posseïdora en major o menor grau de 
la totalitat de les intel·ligències. De fet, és bastant senzill d’entendre i ràpid de corrobar aquesta 
afirmació.  
 
Seguint el mètode per esbrinar com clasificar-les segons la seva interdependència, ens 
adonem que una persona pot tenir desenvolupades aquestes intel·ligències dins uns límits molt 
distants. Per posar un exemple: una persona podria tenir una gran capacitat lògico-matemàtica, 
però en canvi ser incapaç de transmetre els fruits d’aquesta intel·ligència, per un baix grau 
lingüístic. Aquest fet succeeix sovint amb els grans científics, els quals son capaços d’extreure i 
corroborar teories inversemblants i simplificar-les al mínim, però després són incapaços de fer-
les entendre a la resta de persones. 
 
2. La majoria de persones poden desenvolupar cada u na de les intel·ligències fins a un 
nivell competencial alt 
 
Cal diferenciar el coeficient intel·lectual d’una persona, amb la suma del seu repartiment de les 
intel·ligències per no caure en l’error en aquesta afirmació. Cada persona té un coeficient 
intel·lectual que el permetrà assolir coneixements de forma més o menys eficaç, però 
difícilment podrà superar aquesta barrera en un temps igual, en el futur. En canvi, el que es 
planteja amb el repartiment de les intel·ligències; és que cada una d’elles es poden entrenar de 
tal forma que tota aquella informació que rebis mitjançant els moduladors d’aquesta, es rebi de 
forma més eficaç.  
 
La teva capacitat global seguirà sent la mateixa i arribarà un punt en el qual no podràs retenir 
més informació de la que ja podies anteriorment. El fet diferenciador d’entrenar la sub-
intel·ligència resideix doncs, en l’eficacia en el processament d’aquesta quantitat informativa i la 
reducció del temps d’aprenentatge. 
 
3. Les intel·ligències treballen conjuntament en el  procés d’aprenentatge 
 
A diferència dels apartats anteriors, aquí afirmo la interdependència existent entre cada una 
d’elles. Si que és cert que es poden analitzar, entrenar i millorar de forma separada seguint uns 
exercicis concrets, però en canvi, és molt dificil que es pugui utilitzar només una en un procés 
mental. 
 
Per posar un exemple: quant intentes resoldre un trencaclosques probablement utlitzaràs de 
forma més enèrgica la intel·ligència lògico-matemàtica, però d’altra banda, necessitaras de 
intel·ligencies com la espaial i de vegades de la intrapersonal per poder realitzar-ho 
correctament. 
 
Únicamnet existeix un col·lectiu que utlitza una sola intel·ligència a la vegada per enfrontar-se a 
qualsevol repte; persones amb danys cerebrals. Degut a la inoperativitat de part dels seus 
cervells, mostren conductes unilaterals que no ajuden a la resolució dels problemes en moltes 
ocasions. 
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APTITUTS I CAPACITATS, EINES MODULADORES DE LES IM 
 
La possibilitat d’adonar-se del fet que continuament podem fer coses que anteriorment no ens 
veiem capaços de fer; enforteix en un alt grau la autoconfiança. Quan una persona veu que es 
capaç de fer quelcom i que tot i les dificultat existents se n’ha sortit de forma positiva, li 
envaeeix un sentiment de superació i es retroalimenta en més ganes d’aprendre coses noves. 
El fet de sentir que es poseeix certes aptituts i que aquestes es poden perfeccionar, permet que 
l’ésser humà evolucioni. Aquestes aptituts queden englobades en tres grans grups: 
 
1. Aspiració: 
 

Quan s’intenta que una persona aprengui una cosa que no vol o que cregui que no 
necessita, els resultats mai seran bons. Quan un individu es veu obligat a fer un acte en 
el qual no tingui cap interès, les seves capacitats es bloquegen i es mostren inoperants. 
Per tant, crear un sentiment d’entusiame i de pròpia aspiració a realitzar quelcom, 
permet que les intel·ligències s’adaptin i funcionin envers el problemes que es vagin 
trobant. 

 
2. Reflexió i conversa: 
 

Forma una part important de la construcció de la metodologia d’aprenentatge. La 
instauració del poder reflexiu i autoconversant en l’individu és essencial. En moltes 
ocasions deixem anar respostes mecàniques a preguntes que ens realitzen. Aquest fet 
provoca que aquella informació que t’han enviat no es processi adequadament, en 
definitiva, que no s’aprengui res. És molt important reflexionar sobre allò que rebem i 
qüestionar el perquè i el com de cada una de les preguntes.  

 
3. Conceptualització: 
 

Es molt important que siguem capaços tan de forma personal com de forma col·lectiva, 
poder conceptualitzar i esquematitzar la informació amb la que tractem cada dia. És 
bàsic estructurar una qüestió qualsevol. Aquest processament permet la integració 
informativa total i predisposa al teu cervell a crear respostes sòlides i entenedores. 

 
 
Un cop mirades les aptituts necessàries i existents en cadascú de nosaltres, sembla evident i 
bàsic anunciar quin és el camí que hem de seguir per millorar l’aprenentatge propi i aliè. El 
major problema de la societat actual es que aquestes aptitus no sempre estan disposades a ser 
utilitzades. L’ésser humà pot ser poc productiu si allò que està vivint no li interessa el més 
mínim. És per aquest motiu que desde una vessant global i una vessant més específica com 
l’educació, cal que incentivem als nostres alumnes a encendre aquestes bombetes. Hem de ser 
capaços de fer entedre que allò que estan rebent és útil per ells i per la resta. Si fallem en 
aquest apartat, una bona aptitud pot quedar bloquejada per una mala actitud. 
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2.4. METODOLOGIES DE CLASSIFICACIÓ DE LES INTEL·LIG ÈNCIES MÚLTIPLES 

Un cop feta una petita introducció històrica i teòrica sobre l’estudi i coneixment de la 
intel·ligència humana, i la seva classificació en divereses multiplicitats; passem a analitzar les 
eines de treball per tal de classificar-les.  

Per tal d’elaborar un test complet d’anàlisi de les IM, cal analitzar diversos exàmens elaborats 
per psicòlegs i professionals. Per tal d’encetar el tema i no deslligar el recolzament de la teoria 
que hem realitzat fins ara, aprofito per iniciar-nos en aquesta temàtica amb el test que proposa 
en Howard Gardner. 

 

 2.4.1. Test d’en Howard Gardner 

El científic presenta un ventall de preguntes de caire personal que tracten d’esbrinar de forma 
afirmativa o negatòria, quin és el repartiment de les intel·ligències en funció de l’aplicabilitat de 
les qüestions a la teva vida rutinària. 

L’objectiu del test és contestar amb afirmació o negació, les preguntes que s’exposen a 
continuació: 

QÜESTIONS SI/NO 
1. Prefereixo fer un mapa que explicar-li a algú com ha d’arribar a algún lloc.  
2. Si estic enfadat/da o content/a, generalment sé exactament el per què.   
3. Se tocar (o sabia tocar) instruments musicals.   
4. Associo la música als meus estats d’ànim.   
5. Puc sumar o multiplicar mentalment amb molta rapidesa.  
6. Puc ajudar a un amic a dominar els seus sentiments perque jo vaig ser capaç 

amb sentiments semblants. 
 

7. M’agrada treballar amb calculadores i ordinadors.  
8. Aprenc ràpidament a ballar un nou ritme.  
9. No m’és gaire díficil dir el que penso en el curs d’una discussió o debat.  
10. Gaudeixo d’una bona xerrada, discurs o sermó.  
11. Sempre distingeixo el nord i el sud, independentment d’on sigui.  
12. M’agrada reunir a grups de gent a una festa o event especial.  
13. La vida em sembla buida sense música.  
14. Sempre entenc els gràfics que venen a les instruccions d’equips o instruments.  
15. M’agrada realitzar trencaclosques i entretenir-me amb jocs electrònics.  
16. Em va resultar fàcil aprendre a anar amb bicicleta o patins.  
17. M’enfado quan escolto una discussió o una afirmació que sembla ilògica.  
18. Sóc capaç de convèncer a altres persones per tal de que segueixin els meus 

plans. 
 

19. Tinc un bon sentit de l’equilibri i coordinació.  
20. Veig amb força facilitat i rapidesa configuracions i relacions entre números.  
21. M’agrada construir models o escultures.  
22. Tinc força facilitat per trobar el significat exacte de les paraules.  
23. Puc mirar un objecte d’una manera o d’una altra, amb al mateixa facilitat per 

interpretar-lo. 
 

24. Relaciono amb freqüència peces de música amb esdeveniments de la meva vida.  
25. M’agrada treballar amb números i figures.  
26. M’agrada seure silenciosament i reflexionar sobre els meus pensaments íntims.  
27. Només amb mirar la forma de les construccions i estructures entenc la seva 

composició i funcionament. 
 

28. M’agradar taral·lejar, xiular i cantar a la dutxa o quan estic sol/a.  
29. Sóc bó/na per l’atletisme.  
30. M’agrada escriure cartes detallades als meus amics.  
31. Generalment me’n adono de l’expresisó que tinc a la cara.  



“Intel·ligències múltiples com a moduladora de les metodologies emprades a la Formació 
Professional” 

19 

32. Me’n adono de les expressions en la cara de les altres persones.  
33. Em mantinc en contacte amb els meus estats d’ànim. No em costa identificar-los.  
34. Me’n adono dels estats d’ànim dels altres.  
35. Me’n adono amb facilitat del que els altres pensen de mi.  
 

Un cop contestades les qüestions que es presenten al test, la metodologia d’interpretació 
requereix assignar un punt a aquelles preguntes que hagin estat contestades amb afirmació. 
Un cop realitzada aquesta assignació, es calcula el percentatge de preguntes afirmatives sobre 
el total de preguntes.  

L’anàlisi de dades d’aquest sistema d’intel·ligència és bastant senzill. Es comptabilitzen les 
respostes constestades amb un “si”, assignant un punt; les contestades amb un “no”, no 
puntuen. Per tant sempre s’obté un resultat sobre cinc. Segons la classificació del test, si el 
resultat és de 4/5 és un auntel·ligènia marcada, amb un alt grau de desenvolupament. La 
puntuació de 5/5 es considera excel·lent. 

 2.4.2. Test de “Psicoactiva”  

Realitzant la cerca de sistemes d’avaluació i classificació de les IM de cada individu, trobem un 
altre test molt semblant a l’anterior. Aquest planteja preguntes del mateix estil i de metoldologia 
de resposta idèntica. Tot i la similitut entre els dos tests, sembla que el que afegeixo a 
continuació, és més complet. 

 

QÜESTIONS SI/NO 
1. Tinc bona memòria pels noms de llocs, persones, dates i d’altres aspectes.  
2. M’agraden els jocs de lògica.  
3. Tinc facilitat fer dibuixos en 3D de diferents objectes.  
4. Tinc un bon sentit de l’equilibri i la coordinació.  
5. Relaciono fàciment la música amb els meus estats d’ànim.  
6. Solc aconsellar els meus amics quan tenen problemes.  
7. M’agrada estar sol i en tranquil·litat pensant en els meus propis pensaments.  
8. Les meves assignatures preferides a l’escola, eren les relacionades amb les 

naturals, biologia, etc. 
 

9. Faig poques faltes d’ortografia.  
10. Gaudeixo solucionant problemes matemàtics  
11. Visualitzant un plànol, tinc facilitat per imaginar-me’l en 3D.  
12. Destaco en els esports.  
13. Tinc bona oída musical.  
14. Sóc un líder, tinc facilitat perquè els altres segueixin els meus plans.  
15. Sóc capaç de controlar els meus sentiments sense arribar a que em desbordin.  
16. Sempre reciclo i intento ser respectuós amb el medi ambient.  
17. M’agraden els jocs de paraules.  
18. Puc realitzar càlculs mentals amb facilitat.  
19. Puc localitzar els quatre punts cardinals independentment d’on em trobi.  
20. De petit vaig aprendre a montar en bicicleta i/o patins.  
21. M’agrada cantar i xiular mentre estic a la dutxa o realitzant tasques.  
22. Gaudeixo en les xerrades amb grups de persones.  
23. Sóc una persona molt independent  
24. M’agrada estudiar fenòmens de la naturalesa en general.  
25. M’agrada llegir.  
26. Solc fer moltes preguntes sobre el funcionament de les coses.  
27. M’oriento amb facilitat mentre camino i condueixo.  
28. Tinc inquietuts físiques mentre treballo o estudio.  
29. Estudio o m’agradaria estudiar com tocar un instrument musical.  
30. M’agrada formar part de grups i comitès de persones.  
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31. Sé perfectament el motiu que em motiva a estar enfadat o trist.  
32. Sóc un gran amant dels animals.  
33. Recordo millor les coses si les llegeixo o les escolto del professor.  
34. M’agrada treballar amb calculadores i entretenir-me amb jocs electrònics.  
35. M’agrada formar estructures en 3D amb peces de Lego, puzzle o semblants.  
36. Tinc destresa en la confecció de treballs manuals i/o artesans.  
37. Sóc molt sensible als sorolls que m’envolten.  
38. Tinc molts i molt bons amics.  
39. Me’n adono fàcilment del que la gent pensa de mi.  
40. Els meus documentals preferits són els que parlen de flora i fauna.  
41. Solc donar forces explicacions quan intento explicar quelcom.  
42. Se’m donen bé les matemàtiques.  
43. Se llegir mapes i diagrames amb força facilitat.  
44. Tinc facilitat per aprendre balls i coreografies.  
45. Em costa estar estàtic quan estudio o treballo assegut.  
46. Tinc molt sentit comú.  
47. Reconec fàcilment les meves emocions.  
48. Gaudeixo coleccionant plantes, roques, etc.  
49. M’agrada explicar acudits i historietes sempre que puc.  
50. Solc classificar i jerarquitzar les coses.  
51. M’agrada fixar-me en les formes i estructures com els ponts, edificis, etc.  
52. M’agrada córrer, saltar i moure’m ràpidament.  
53. M’agrada tot tipus de música.  
54. M’agrada interaccionar amb altres persones independentment de la seva edat o 

sexe. 
 

55. Tinc interessos propis que no parlo amb la resta.  
56. Sóc cuidadós amb els recursos naturals i en faig un bon ús.  
57. M’agrada donar la meva opinió en debats i discussions.  
58. Se trobar fàcilment la causa i efecte de les coses.   
59. Gaudeixo amb els trencaclosques, laberints i coses similars.  
60. M’agrada treballar amb coses que requereixin habilitat amb les mans.  
61. Tinc facilitat per memoritzar cançons i repetir-les.  
62. Tinc molta empatia.  
63. Sóc capaç d’aprendre de les meves fites i dels meus errors indistintament.  
64. M’agrada passar el dia en contacte amb la naturalesa.  
 

En aquest cas, els resultats del test s’obtenen directament de la web peró igualment, és fàcil 
esbrinar quin és el càlcul que es realitza, ja que l’estil de les preguntes és semblant al de test 
anterior. En aquest test incorpora una intel·ligència que no es contemplada per la teoria de IM 
de Gardner, però que és força comuna en moltes altres fonts; la intel·ligència naturalista. 

Tal com he dit anteriorment, aquest test té un funcionament igual que el que proposa en 
Howard Gardner. Les respostes positives sumen un punt i les negatives no sumen; donant un 
resultat divisible entre 8. Com més  proper sigui a 1 el producte de la divisió, més capacitat es 
posseeix en la intel·ligència que s’analitzi. 
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2.4.3. Test de “Coneixements web”  

 El tercer test que aporto per l’elaboració d’un test complet que més endavant serà l’eina 
classificadora en el treball de camp; està elaborat pel portal “conocimientos web”. Aquest portal 
és una font d’informació relativa a tests de diverses temàtiques. A diferència de les altres fonts 
d’informació, aquesta web presenta el seu test separat per intel·ligències. Aquesta variació 
permet que la persona que elabori el test sàpiga en tot moment quina de les intel·ligències se li 
està  avaluant, aspecte que pot ser tan positiu com negatiu. 

D’altra banda, cal aclarir que aquest test té un enfocament cap a infants i no cap a persones 
adultes; tot i així, s’exposa per intentar deduir alguna informació més, tot i havent d’adaptar-lo. 
El que és realment interessant en aquest test és la introducció de diferents vàrems que 
mesuren cada un dels conceptes, més enllà de l’escàs enriquiment dels conceptes enquestats. 
La puntuació de l’1 al 4 s’explica de la següent forma: 

1. Absència. 
2. Baixa presència. 
3. Presència. 
4. Presència notable. 

Les preguntes del citat test, són les següents: 

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICO - VERBAL  PUNTS 
 1 2 3 4 
Per la meva edat, escric millor que la resta.     
Solc explicar acudits, històries o anècdotes.     
Tinc bona memòria pels noms, dates, llocs i trivialitats.     
Gaudeixo amb els jocs de paraules.     
Gaudeixo llegint llibres.     
Escric sense faltes d’ortografia.     
Aprecio les rimes absurdes, els embarbussaments, etc.     
M’agrada escoltar la paraula parlada.     
Tinc bon vocabulari per la meva edat.     
Em comunico amb la resta d’una manera marcadament verbal.     

TOTAL     
 

 

INTEL·LIGÈNCIA LÒGICO -MATEMÀTICA  PUNTS 
 1 2 3 4 
Elaboro moltes preguntes sobre el funcionament de les coses.     
Realitzo operacions aritmètiques mentals amb rapidesa.     
Gaudeixo de les classes de matemàtiques.     
M’interessen els jocs matemàtics.     
M’agraden els jocs i trebcaclosques en els que s’utilitzi la lògica.     
M’agrada classificar i jerarquitzar les coses.     
Penso amb un nivell més abstracte que la resta de persones.     
Tinc un bon sentit de la causa i efecte.     

TOTAL     
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INTEL·LIGÈNCIA VISUAL -ESPACIAL  PUNTS 
 1 2 3 4 
M’elaboro imatges mentals nítides.     
Llegeixo diagrames, gràfics i mapes amb més facilitats que amb 
el text. 

    

Fantasejo més que els meus companys.     
Tinc capacitat per dibuixar amb un nivell superior a la resta.     
M’agrada veure representacions visuals (dipositives, pel·lícules, 
etc). 

    

M’agrada resoldre laberints, trencaclosques i d’altres activitats 
similars. 

    

Tinc facilitat per elaborar imatges en 3D desde imatges en 2D.     
Trec més informació de les imatges que de les paraules.     

TOTAL     
 

 

INTEL·LIGÈNCIA KINESTÈSICA -CORPORAL PUNTS 
 1 2 3 4 
Destaco en els esports.     
Em costa estar estàtic quan estic assegut i en concentració.     
Tinc facilitat per la imitació dels gestos d’altres persones.     
M’encanta desmuntar i tornar a muntar coses.     
Em costa no tocar les coses mentres les miro.     
M’agrada córrer, saltar, moure’m ràpid, etc.     
Tinc destresa en treballs manuals com l’artesania.     
Tinc una forma una forma d’expressar-me una mica teatral.     
Manifesto sensacions físiques diferents mentres treballo o 
penso.     

Gaudeixo treballant fent ús de les meves mans.     
TOTAL     

 

 

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL -RÍTMICA PUNTS 
 1 2 3 4 
Tinc oída per detectar si una música està afinada o no.     
Tinc facilitat per recordar les melodies de les cançons.     
Entono quan canto, independentment de si sona bé o no.     
Cantossejo sense adonar-me’n.     
Repicadisso rítmicament sobre la taula mentres treballo.     
Sóc sensible als sorolls ambientals que m’envolten.     
Responc favorablement si comença a sonar música.     
Toco un instrument musical o canto en un cor.     

TOTAL     
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INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL  PUNTS 
 1 2 3 4 
Sóc una persona força independent.     
Tinc un concepte definit de les meves habilitats i debilitats.     
Demostro autonomia treballant individualment.     
Porto un estil de vida i aprenentatge diferent a la resta.     
Tinc interessos propis que no comparteixo amb la resta.     
Prefereixo treballar tot sol.     
Expresso de forma coherent els meus sentiments.     
Sóc capaç d’interpretar les fites i els erros que cometo i n’aprenc 
d’aquests. 

    

Tinc una autoestima molt alta.     
TOTAL     

 

 

INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL  PUNTS 
 1 2 3 4 
Gaudeixo al conversar amb companys.     
Tinc característiques de líder natural.     
Em solen demanar consells els meus amics quan tenen 
problemes. 

    

Considero que tinc un bon sentit comú.     
Pertanyo a clubs o comitès.     
Gaudeixo ensenyant informalment a altres persones.     
M’agrada interactuar amb altres persones.     
Tinc dos o més molt bons amics.     
Tinc empatia i interès per la resta de perones.     
Solc tenir companyia sense jo haver de trobar.     

TOTAL     
 

Més enllà del poc enriquiment de les preguntes que es realitzen en l’enquesta, és molt 
interessant veure com es desglossen les possibilitats de resposta. Aquest fet permet que la 
persona que ompli el test segons les seves pròpies impressions, no s’hagi de decantar en en si 
o un no en preguntes que no té un bàndol preferit. 
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2.5. TEST APLICATIU DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLE S 

Els diversos tests que hem anat veient amb anterioritat, m’han permès generar-me una idea de 
l’enfocament que li donaré al meu test. El disseny d’aquest el faré tenint en compte dos 
aspectes molt importants segons el meu parer.  

Primer de tot, s’ha d’incloure el major nombre de preguntes possible a cada una de les 
intel·ligències. Aquesta decisió la prenc perquè de vegades podem trobar-nos amb persones 
que tinguin molt desenvolupada una intel·ligència en concret, però en canvi, en un dels ítems 
no si sentin identificats. Apujant el nombre de ítems, permetrem que aquesta desviació de la 
norma, quedi palesa per l’alta quantitat de dades preses. 

L’altre aspecte que tindré en compte i que va de la mà amb el raonament anterior, és que 
l’enquestat tingui la possibilitat d’adequar la seva resposta de forma més fidel a la realitat. Per 
tal de permetre aquesta decisió, incloure un total de cinc graus de resposta. 

Tot seguit adjunto el format definitiu del test que s’utlitzarà per enquestar als alumnes de la 
Formació Professional del meu centre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS Molt d'acord D'acord Ni d'acord ni en desacord En desacord Totalment en desacord
Tinc bona memòria pels noms de llocs, persones, dates i d’altres
aspectes.

M’agraden els jocs de lògica.

Tinc facilitat fer dibuixos en 3D de diferents objectes.

Tinc un bon sentit de l’equilibri i la coordinació.

Relaciono fàciment la música amb els meus estats d’ànim.

Solc aconsellar els meus amics quan tenen problemes.

M’agrada estar sol i en tranquil·litat pensant en els meus propis
pensaments.

Les meves assignatures preferides a l’escola, eren les relacionades
amb les naturals, biologia, etc.

Faig poques faltes d’ortografia.

Gaudeixo solucionant problemes matemàtics

Visualitzant un plànol, tinc facilitat per imaginar-me’l en 3D.

Destaco en els esports.

Tinc bona oída musical.

Sóc un líder, tinc facilitat perquè els altres segueixin els meus plans.

Sóc capaç de controlar els meus sentiments sense arribar a que em
desbordin.

Sempre reciclo i intento ser respectuós amb el medi ambient.

M’agraden els jocs de paraules.

Puc realitzar càlculs mentals amb facilitat.

Puc localitzar els quatre punts cardinals independentment d’on em
trobi.

De petit vaig aprendre a montar en bicicleta i/o patins amb facilitat.

M’agrada cantar i xiular mentres estic a la dutxa o realitzant tasques.

Gaudeixo en les xerrades amb grups de persones.

Sóc una persona molt independent

 M’agrada estudiar fenòmens de la naturalesa en general.
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M’agrada llegir.

Solc fer moltes preguntes sobre el funcionament de les coses.

M’oriento amb facilitat mentres camino i condueixo.

Tinc inquietuts físiques mentre treballo o estudio.

Estudio o m’agradaria estudiar com tocar un instrument musical.

M’agrada formar part de grups i comitès de persones.

Sé perfectament el motiu que em motiva a estar enfadat o trist.

Sóc un gran amant dels animals.

Recordo millor les coses si les llegeixo o les escolto del professor que
d'altres formes

M’agrada treballar amb calculadores i entretenir-me amb jocs
electrònics.

M'agrada formar estructures en 3D amb peces de Lego, puzzle o
semblants.

Tinc destresa en la confecció de treballs manuals i/o artesans.

Sóc molt sensible als sorolls que m’envolten.

Quants MOLT bons amics tens?

Me n'adono fàcilment del que la gent pensa de mi.

Els meus documentals preferits són els que parlen de flora i fauna.

Solc donar forces explicacions quan intento explicar quelcom.

Se’m donen bé les matemàtiques.

Sé llegir mapes i diagrames amb força facilitat.

Tinc facilitat per aprendre balls i coreografies.

Em costa estar estàtic quan estudio o treballo assegut.

Tinc molt sentit comú.

Reconec fàcilment les meves emocions.

Gaudeixo o gaudia de petit, coleccionant plantes, roques, etc.

M’agrada explicar acudits i historietes sempre que puc.

Solc classificar i jerarquitzar les coses.

M’agrada fixar-me en les formes i estructures com els ponts, edificis,
etc.

M’agrada córrer, saltar i mourem ràpidament.

M’agrada tot tipus de música.

M’agrada interaccionar amb altres persones independentment de la
seva edat o sexe.

Tinc interessos propis que no parlo amb la resta.

Sóc cuidadós amb els recursos naturals i en faig un bon ús.

M’agrada donar la meva opinió en debats i discussions.

Sé trobar fàcilment la causa i efecte de les coses. 

Gaudeixo amb els trencaclosques, laberints i coses similars.

M’agrada treballar amb coses que requereixin habilitat amb les mans.

Tinc facilitat per memoritzar cançons i repetir-les.

Tinc molta empatia.

Sóc capaç d’aprendre de les meves fites i dels meus errors
indistintament.

M’agrada passar el dia en contacte amb la naturalesa.
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2.6. CONFECCIÓ DE TAULES IDENTIFICATIVES 

Per tal de fer-nos una breu idea del tipus d’alumnat que estem enquestant, també he realitzat 
una taula on els alumnes introduiran desde l’anonimat, les seves dades personals. Aquestes 
dades ens ajudaran a entendre quins són els protagonistes de l’enquesta. 

 

ÍTEMS RESPOSTES "X" 

DATA DE NAIXEMENT  

SEXE HOME   

DONA   

MAJOR GRAU D'ESTUDIS MASTER   

GRADUAT O DIPLOMAT   

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR   

CICLE FORMATIU DE GRAU MIG   

ESO   

FP BÀSICA   

PQPI   

TREBALLES ACTUALMENT JORNADA COMPLERTA   

MITJA JORNADA   

NO TREBALLO   

ALTRES   

TRIA QUINA ÉS LA BRANCA DE 

L'EDUCACIÓ QUE MÉS 

T'AGRADA O T'AGRADAVA 

CIÈNCIES EXPERIMENTALS   

MATEMÀTIQUES   

CIÈNCIES SOCIALS   

LLENGÜES   

ARTS   

TECNOLOGIES   

EDUCACIÓ FÍSICA   
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3. ESTUDI DE CAMP 

El primer pas per fer un estudi de camp, és conèixer aquelles característiques que engloben a 
les persones que seran enquestades. Primer de tot, faré una petita introducció de la tipologia 
de centre i zona on es desenvolupen els cicles formatius dels estudiants que han participat. 
Més endavant afegiré un resum de caire més personal, en resposta a la taula de l’apartat 2.6. 
del present projecte. 
 
 
3.1. DEMOGRAFIA 
 

Sant Joan Despí és un municipi dins de la comarca del Baix Llobregat, situat al pla del 
Llobregat, a l'esquerra del riu. El municipi confronta amb els de Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi i Santa Coloma de 
Cervelló. 

El cens de població consta de 33016 habitants a data 25 d'abril del 2014. L'extensió del 
municipi és de 6,39 km² Sant Joan Despí consta de quatre barris ben diferenciats: el barri 
Centre (15.301 hab), el barri de les Planes (10.151 hab), el barri de Pla del Vent – Torreblanca 
(3.965 hab) i el barri Residencial Sant Joan (2.627 hab). 

 
Aquest municipi està situat al voltant de la ciutat de Barcelona, formant part de la Zona 
Metropolitana. Com la resta de ciutats situades en una localització similar respecte la capital, 
Sant Joan Despí es caracteritza per ser un municipi amb una barreja de diferents tipus 
d’immigració. Per una banda hi ha la població emigrant dels anys 60 i 70, majoritàriament 
d’Andalusia, que es caracteritza majoritàriament per ser la generació més gran. Les 
generacions posteriors, o sigui els fills i néts d’aquests immigrants, són nadius de Catalunya. 
D’altra banda trobem un grau més baix d’immigració provinent de zones com el Marroc i 
Amèrica llatina. Per últim i en un grau molt més baix, habiten de la mateixa manera, immigració 
provinent de la Xina i països de l’antiga URSS. 
 
 
3.2. EL CENTRE 
 
L’IES estudiat rep alumnat de cinc escoles públiques de primària del mateix municipi. 
Actualment tenen un total de 845 alumnes. En general, aquest alumnes són nadius de Sant 
Joan Despí i rodalies (Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i 
Sant Just Desvern) tret d’alguns casos particulars.  
 
La majoria de famílies pertanyen a una classe obrera mitjana o mitjana-baixa sobre tot els fills 
d’immigrants els quals acostumen a tenir necessitats especials d’aprenentatge principalment 
per l’idioma, i en alguns casos, per la manca de nivell educatiu de les escoles de provinença. 
 
 
L'IES és un dels cinc centres de secundària (dos concertats, dos públics i una escola d’adults) 
del municipi de Sant Joan Despí  a la comarca del Baix Llobregat . Funcionant des del curs 
1976/77, l’institut té una història de més de 35 anys . L’institut és un centre associat a 
l’UNESCO.    
  
Les instal·lacions del centre són amplies i inclouen: setze aules generals (tretze aules d’ESO i 
tres aules de Batxillerat), dos aules de tecnologia, dos aules d’informàtica, una aula d’educació 
visual i plàstica, una aula de música, tres laboratoris (física i química, ciències i idiomes), una 
biblioteca, una sala d’actes, un servei de bar.  
 
Enfocant la distribució interior a l’habitat dels estudiants enquestats, el centre té diverses aules 
específiques per als Cicles Formatius (aules-taller de Comerç i Màrqueting i aules tècniques de 
Sanitat i Edificació i Obra Civil) i diverses aules d’informàtica específiques per a cada família 
professional (Comerç i màrqueting, Construcció i Obra Civil i Sanitat).  
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El centre està obert de dilluns a divendres tant pel matí (de 8:00h a 14:30h) com per la tarda 
(de 15:00h a 21.30h). Tant la franja de mati com la de tarda estan repartides en sis franges 
horàries d’una hora cada una (classes) amb una franja de mitja hora enmig (esbarjo). 
  
A la pàgina web del centre, es poden consultar diverses informacions, de gran interès per a 
l’alumnat i/o les famílies, com els plànols de les instal·lacions, els horaris de secretaria, els 
horaris de la biblioteca escolar o els calendaris (per consultar dates de sortides, dies festius, 
etc.): General anual, Acadèmic mensual, de Cicles Formatius i Sortides acadèmiques. 
 
3.3 OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE 
 
Més enllà de l’oferta d’estudis secundaris i de Batxillerat, l’escola ofereix tres Cicles Formatius 
de de Grau Mitja  de les famílies professionals de Comerç i Màrqueting (un cicle LOGSE de 
Comerç ) i Sanitat (un cicle LOGSE de Cures auxiliars d’infermeria  i un cicle LOE 
d’Emergències sanitàries ) i tres Cicles Formatius de Grau Superior  de les famílies 
professionals de Comerç i Màrqueting (un cicles LOGSE de Gestió comercial  i un cicle LOE 
de Màrqueting i Comerç Internacional ) i Edificació i Obra Civil (un cicle LOE de Projectes 
d’Edificació ). 
  
A més, el centre també imparteix el Curs per de formació específic per a l’accés als Ci cles 
Formatius de Grau Superior (CAS) , adreçat a les persones que vulguin preparar les proves 
d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. 
  
3.4. ALUMNAT ENQUESTAT 
 
A diferència de l’alumnat que rep les línies d’Educació Secundària i de Batxillerat; l’alumnat de 
la Formació  Professional tenen una procedència diferent, però de gran similitud. 
 
Cal tenir en compte que els cicles formatius que ofereix aquesta escola tenen una demanda 
autonómica bastant distant d’uns als altres. Els cicles corresponents a Sanitat i Comerç i 
Màrqueting estan compostos per gent de la zona o de municipis veïns com: Cornellà de 
Llobregat, L’Hospitalet del Llobregat, Sant Just Desvern, Molins de Rei, etc. Aquestes ciutats 
tenen unes característiques semblants a les de la ciutat de Sant joan Despí, prova d’això és 
que l’alumnat es classifica per un gran nombre d’autòctons i una petita part d’immingrants, però 
en aquest cas la gran majoria provinents d’Amèrica Llatina.  
 
En canvi, en el cas del cicle de Projectes d’Edificació, tenim una situació diferent que dificulta 
unificar l’alumnat per trets similars en l’aspecte demogràfic. Aquest cicle formatiu té una oferta 
pública molt petita en tota l’Autonomia. Aquesta situació provocada per la crisis del sector 
constructiu, genera que l’alumnat del propi cicle, provinguin de ciutats que disten d’entre 5 i 50 
quilòmetres del centre escolar.  
 
3.5. DADES PERSONALS DELS PARTICIPANTS 

3.5.1. Dades personals sense distinció (estadístiques incloses en annexes) 

Per fer-nos una idea de les característiques més importants de l’alumnat enquestat, farem un 
petit anàilisis de les dades obtingudes amb les enquestes personals. Un incís que he d’avançar 
és que aquestes enquestes es van proposar per ser contestades de forma voluntària, per tant 
no engloben a la totalitat d’alumnat dels diferents cicles formatius. 
 
Primerament, exposaré els resultats de tots els alumnes sense distincions entre ells. 
Seguidament, exposaré els mateixos resultats però separats en funció de la família 
professional a la que pertanyin cada un dels alumnes (Sanitat, Comerç o Edificació i Obra Civil) 
 
Fent un cop d’ull als resultats obtinguts, poc podem aclarir sobre les dades de l’alumnat. Es 
presenta una diversitat molt extensa en tots i cada un dels índexs estudiats. Tenim alumnes 
que disten en 35 anys, una repartició quasi equitativa de sexes i unes preferències educatives 
molt repartides. Les úniques dades que es mostren interessants i a tenir en compte, són que la 
majoria d’alumnat segueix el ordre cronològic educatiu normal, ja que pocs són els que tenen 
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ua titulació superior a la que cursen en l’actualitat. D’altra banda, podem observar que quasi la 
meitat de l’alumnat enquestat únicament estudia respecte l’altra meitat que ho compagina amb 
el treball. 
 

3.5.2. Alumnat d’Edificació i Obra Civil (estadístiques incloses en annexes)  
 
Els primers estudiants analitzats seran els d’Edificació i Obra Civil. Han contestat l’enquesta 
únicament de 6 alumnes dels 12 que conformen els dos cursos del cicle formatiu. Tot seguit 
veiem els resultats de les enquestes. 

 
A diferència de l’anàlisi global de tot l’alumnat enquestat, sembla una mica més interessant 
l’anàlisi que extraiem de l’estudi per branques o famílies educatives. Primer de tot, tal i com es 
defineix la construcció en el món laboral, els homes tenen presència majoritària. Seguidament, 
veiem que la branca de l’educació que preferien de petits es reparteix en tipologies afins al que 
estan estudiant actualment. Per posar un exemple, un professor amb la titulació d’Arquitecte o 
arquitecte Tècnic té competències per impartir Matemàtiques, Dibuix Tècnic i Tecnologia a 
l’educació Secundària. Aquestes assignatures són exactament les mateixes que les 
preferències de l’alumnat que cursa aquesta modalitat de cicle. 

Més endavant compararem si les preferències en quant a estudis tenen o no relació amb les 
seves competències intel·lectuals. 

3.5.3. Alumnat de Sanitat (estadístiques incloses en annexes)  
 
Els següents estudiants estudiats seran els de Sanitat. Han contestat l’enquesta únicament de 
11 alumnes dels 50 que conformen els diversos cursos del cicle formatiu. Tot seguit veiem els 
resultats de les enquestes. 

 
Respecte els resultats d’aquesta família professional hi ha certes dades que em resulten 
sorprenents. Primer de tot podem observar que l’edat dels estudiants es mou en un rang molt 
ampli. Molts d’ells són persones d’una edat més avançada de les que normalment haurien 
d’estudiar a la Formació Professional. A més a més, s’observa que molts d’ells treballen a 
jornada complerta; aquesta afirmació em dona a entendre que els d’edat més avanaçada, són 
persones que han decidit aprofundir i millorar el seu coneixement del camp de la Sanitat. 

El que no m’acaba de quadrar es que la majoria de persones enquestades, quasi la meitat, 
preferia d’entre totes les branques de l’educació, les ciències socials i només un les ciències 
experimentals. Veurem més endavant si el repartiment de la IM, també es desvia del que 
normalment quadraria en una família com aquesta. 

3.5.4. Alumnat de Comerç i Màrqueting (estadístiques incloses en annexes)  
 
Els següents estudiants estudiats seran els de Comerç. Han contestat l’enquesta únicament de 
10 alumnes dels 60 que conformen els diversos cursos del cicle formatiu. Tot seguit veiem els 
resultats de les enquestes. 

 
En aquest cas, tenim una sèrie d’indicadors que es mouen en una direcció semblant a la família 
d’Edificació i Obra Civil. Els resultats obtinguts tenen sentit amb les competències i necessitats 
de la família professional de Comerç. Respecte a l’edat dels estudiants, és l’única família en la 
que la mitja d’edat no puja. Aquest fet pot ser degut a que de les tres famílies estudiades 
aquesta és la que presenta menys crisis, per tant, menys necessitat de reciclatge. Un altre dels 
fets que corroboren aquesta teoria és que la meitat de l’alumnat no treballa i es dedica 
exclusivament a estudiar. Per últim, tenim unes preferències educatives que es corresponen 
amb les matèries de Comerç i Màrqueting: quasi la meitat es decanta per les llengües i 
seguidament per les ciències socials. 
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3.6. ESTUDI ESTADÍSTIC DE LES IM DELS ESTUDIANTS DE  LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

Fins ara ens hem fet una idea de com són els enquestats: estudis, edats, sexe, preferències de 
matèria i nivell d’estudis. Amb aquestes petites dades hem pogut extreure unes conclusions 
prèvies que tractarem d’assimilar als resultats de les enquestes sobre el repartiment de les 
intel·ligències múltiples. 

Tal com hem fet anteriorment, exposaré primerament els resultats globals de tots els alumnes i 
posteriorment realitzarem l’anàlisis diferenciant-los per família professional. 

3.6.1. Repartiment i quantificació de les IM global s 

 

Generalment veiem un repartiment sense gaire distincions entre intel·ligències, exceptuant 
casos com les dues intel·ligències personals. Aquestes destaquen juntament amb la lingüística. 
D’altra banda, tenim molt poca influència de la intel·ligència naturalista. Tot seguit veurem si 
analitzant de forma separada les famílies professionals, extraiem conclusions profitoses. 

3.6.2. Repartiment i quantificació de les IM famíli a Edificació i Obra Civil 
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Tal com s’espera d’una família professional on predomina el disseny i el dibuix, la intel·ligència 
on es demostra més competència és la espacial. Els estudiants d’aquesta família, que en un 
futur no molt llunyà seran arquitectes superiors o tècnics, hauran de lidiar constantment amb 
tasques que necessitin d’una gran capacitat per dibuixar, imaginar elements i plasmar-los en 
plànols i més plànols. Les intel·ligències que segueixen a la espacial en quant a presència, són 
la lògico-matemàtica, essencial en el procés laboral dels tècnics; i les dues personals, que 
reforcen la seguretat i interactivitat entre el personal. 

3.6.3. Repartiment i quantificació de les IM famíli a Comerç i Màrqueting 

 

Una de les competències que més s’aprecien en un professional del món del comerç, és la 
seguretat i la capacitat de vendre. Per tal de que aquest objectiu es porti a terme, és necessari 
que el tècnic tingui la intel·ligència intrapersonal i interpersonal molt desenvolupades (aspecte 
que es compleix); i una gran habiltat de domini de la llengua (fet que també es compleix). 

Falta veure la resta d’estadístiques que ens falten, però de moment sembla que les 
intel·ligències amb major presència en els estudiants enquestats, són les que necessitaran en 
el món laboral al qual pertanyeran. 

 

3.6.4. Repartiment i quantificació de les IM famíli a Sanitat 
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En el món de la sanitat sovint es necessita de persones que emfatitzin amb els “clients” que 
se’ls hi presenta.  Per tant és important que tinguin desenvolupades les intel·ligències 
personals i la competència lingüística. El tipus de conceptes que estudien, no necessiten d’una 
intel·ligència de forma exclusiva, i aquesta conclusió es veu corroborada amb el repartiment 
que veiem a l’estadística. Una de les conclusions que podem observar és que la intel·ligència 
espacial no està gens desenvolupada en els alumnes d’aquesta família. Un altre incís que cal 
remarcar, és que en el cas de la competència lògico-matemàtica el resultat és tan baix degut a 
les preguntes que es relacionaven més amb les matemàtiques que no pas amb l’ús de la 
lògica. 

3.6.5. Comparatiu de la Intel·ligència Lingüística entre les famílies 

 

Un dels aspectes que més em criden l’atenció és que aquesta és la intel·ligència que més s’ha 
remarcat en la família de Comerç. En canvi, comparant-la amb la resta de famílies, perd molta 
importància. Veurem si aquest fet es repeteix en la resta de intel·ligències. 

 

3.6.6. Comparatiu Intel·ligència Lògico-matemàtica entre famílies 

 

Tal com marca la lògica i l’estadística, la família d’Edificació i Obra Civil demostra una gran 
diferència en sentit positiu en la competència lògico-matemàtica. 
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3.6.7. Comparatiu Intel·ligència Espacial entre fam ílies 

 

Tal com succeeix en la lògico-matemàtica, la família d’Edificació i Obra Civil domina la 
intel·ligència clau en el sector laboral de la construcció, la intel·ligència espacial. 

 

3.6.8. Comparatiu Intel·ligència Corporal entre fam ílies 

 

Els resultats en aquesta família són força semblants en totes les famílies, per tant ens aporta 
ben poc al respecte. 

 

3.6.9. Comparatiu Intel·ligència Musical entre famí lies 
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Succeeix el mateix que en la intel·ligència corporal, totes les famílies es mostren força 
equilibrades. D’altra banda, és la primera competència en la que la família de Sanitat domina 
respecte la resta. 

 

3.6.10. Comparatiu Intel·ligència Interpersonal ent re famílies 

 

Aquesta intel·ligència és la primera on veiem que totes les famílies professionals demostren 
tenir un nivell prou alt respecte la resta d’intel·ligències. Per fer un petit recordatori, aquesta 
competència és present en aquelles persones que tenen facilitat per relacionar-se i posar-se en 
la pell dels altres.  

 

3.6.11. Comparatiu Intel·ligència Intrapersonal ent re famílies 

 

Aquest tipus d’intel·ligència, és el que reforça les capacitats d’autoconfiança i seguretat en un 
mateix. Té un repartiment semblant, no sent especialment elevada en cap de les famílies 
professionals. La única família professional que demostra tenir una competència notable en 
aquest sentit, és la de Sanitat. Tot i això, la màxima diferència no arriba ni a nou punts sobre 
cent. 
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3.6.12. Comparatiu Intel·ligència Naturalista entre  famílies 

 

Aquesta intel·ligencia és la menys desenvolupada o amb menys presència entre els alumnes 
enquestats. Els únics que demostren tenir-la present de forma destacada, segons la mitjana de 
la resta de IM, són els de la família de Sanitat. Precisament, aquesta és la família professional 
que basa els seus conceptes en la branca de les ciències experimentals. 

 

3.7. INFLUÈNCIA I METODOLOGIA D’INCLUSIÓ DE RECURSO S EDUCATIUS SEGONS 
LES IM 

Fins ara hem vist quines són les diverses intel·ligències que cohabiten al nostre cervell i les 
seves característiques més importants. El que intentaré tot seguit és analitzar-les amb un 
enfocament educatiu, per intentar aplicar-les mitjançant un nou enfocament metodològic.  

Inicialment veig certes intel·ligències que tenen un relació evident amb metodolgies o 
conceptes existents, per tant de fàcil aplicabilitat en moltes de les matèries escolars. D’altra 
banda, a primera vista, veig d’altres intel·ligències que la seva adequació i introducció en al 
metodologia educativa pot ser complexa, derivant en una metodoliga poc efectiva.  

Seguidament analitzaré aquelles intel·ligències que considero efectives i útils, és a dir, aquelles 
que poden servir en la millora de les competències i aspiracions de l’alumnat actual. 

 
3.7.1. Intel·ligència lingüística 

 
Els estudiants que dominen en un alt grau la competència lingüística, són persones que es 
mostren molt comòdes treballant amb l’ús de la llengua. Aquest tipus d’intel·ligència facilita el 
treball envers el llenguatge i les seves formes d’expressió. 
 
Aquests alumnes saben expressar les seves idees i solen intercanviar informacions buscant 
sempre una interacció comunicativa amb altres persones. Els exercicis més efectius per 
millorar les competències en aquest àmbit són exercicis verbals i/o escrits. Aquest alumnat no 
sol donar les coses per fetes i sol buscar una explicació més detallada d’allò que està rebent. 
Els excessos d’informació no els sol molestar. 
 
Tècniques d’ús en alumnes amb un alt grau de competència lingüística: 
 

Com ja he dit anteriorment, els alumnes amb un nivell competencial alt, es mostren 
molt còmodes rebent conceptes i resolent-los mitjançant activitats d’ús del llenguatge. 
Aquestes activitats han de d’estar reforçades per textos escrits, explicacions 
addicionals en esquemes i imatges, sempre recolzats en una guia comunicativa entre 
professor-alumne i alumne-alumne. 
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Tècniques d’ús en alumnes amb un baix grau de competència lingüística: 
 

Aquest tipus de competència sol anar lligat inversament a la intel·ligència espaial i la 
logico-matemàtica. Aquest fet provoca que de forma cuotidiana tinguem alumnes que 
mostrin una alta capacitat  per entendre explicacions recolzades en estructures i formes 
lingüístiques, i d’altres que amb un simple esquema o dibuix arriben a la mateixa 
conclusió.  
Per tant els alumnes que mostren un baix nivell en aquesta competència, se’ls ha 
d’adaptar les explicacions amb sèries numèriques o esquemes explicatius d’un mateix 
concepte.  
D’altra banda, si coneixem quins són els nivells competencials lingüístics de l’alumnat  
de classe; es pot reforzar les macances d’uns colocant-los asseguts amb altres 
alumnes que poseeixin una bon nivell competencial. 

 
 

3.7.2. Intel·ligència lògico-matemàtica 
 
Aquells alumnes que destaquen per tenir una competència alta en aquest tipus d’intel·ligència, 
solen ser alumnes que demostren ser complerts generalment a la resta. Cal afegir que aquesta 
intel·ligència definida per en Howard Gardner, personalment considero que es podria desdoblar 
en la lògica per una costat i la matemàtica per un altre. Sí que és cert que aquelles persones 
que tenen facilitat per resoldre problemes matemàtics, necessiten de l’ús de la lògica per poder 
realitzar-ho, però no només es necessària amb aquest tipus de problemes. 
 
M’aventuraria a citar que la lògica és una element modulador d’altres intel·ligències com la 
lingüística, espaial i les dues personals. 
 
Si tenim en compte el meu enfocament desviat sobre aquesta competència respecte al de 
l’autor; podem definir que a diferència dels alumnes lingüístes, aquests són persones que 
treballen millor rebent i donant respostes mitjançant elements numèrics i formulacions 
matemàtiques.  
 
Tècniques d’ús en alumnes amb un alt grau de competència lògico-matemàtica: 
 

Aquests alumnes responen de forma a eficient a exercicis de complexitat alta. Són 
capaços de raonar i treballar utilitzant codificació i simbologies de la mateixa forma que 
ho faríen amb paraules. De vegades es mostren més receptius i incentivats de rebre 
informació més esquemtatitzada que no pas amb un text extens. 

 
Tècniques d’ús en alumnes amb un baix grau de competència lògico-matemàtica: 
 

Aquests alumnes, inversament al text exposat a dalt, es mostren recelosos a treballar 
amb números, esquemes i simbologies atípiques al lenguatge convencional. 
Necessiten d’un recolzament explicatiu ja sigui escrit o parlat, a explicacions que no 
siguin gaire extenses. Una de les formes de millorar i incentivar el rendiment d’aquest 
alumnat, és mirar de preparar exercicis numèrics amb texts aclaratius; realització de 
guies de treball detallant el pas a pas de les operacions; i per últim i crec que el més 
important, fer treballar a dos alumnes que es complementin en aquest tipus de 
competència tal com he citat en la intel·ligència anterior 

 
 

3.7.3. Intel·ligència espacial 
 
Ser competent en aquest tipus d’intel·ligència suposa que com més simplificat sigui allò que 
reps, més implicació inconscient demostraras en aquella tasca. Solen ser persones a qui una 
quantitat massificada d’informació els desestabilitza i els motiva a no participar en aquell 
moment. Quan un concepte pot ser explicat mitjançant un diagrama o esquema o una imatge 
en compte d’un text o una formulació matemàtica, és la millor via per que aprenguin allò que 
estan rebent. 
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Tècniques d’ús en alumnes amb un alt grau de competència espacial: 
 

Tal com he citat, el major reflexe d’alumnat competent espacialment, són els que els hi 
agrada les víes artístiques i les tecnològiques de disseny. Tenen una gran facilitat per 
fotografiar mentalment imatges, esquemes, diagrames i elements en tres dimensions. 
En canvi un gran text sense cap element esquemàtic els bloqueja.  
Una forma útil de treballar amb aquest alumnat és utilitzant suports visuals i físics amb 
poca densitat informativa però ben sintetitzada. Solen aprendre més a partir d’elements 
que els hi falti informació, havent de qüestionar-se i preguntar-hi; que no pas donar-los 
tota la informació possible i que ells sintetitzin allò que veuen. 

 
Tècniques d’ús en alumnes amb un baix grau de competència espacial: 
 

Els alumnes que no poseeixen un alt grau competencial, necessiten de molt suport 
escrit o comunicat oralment per complimentar el que veuen de forma esquematitzada. 
És important reforzar els materials i les explicacions d’aquest caire amb un procediment 
explicatiu aclaridor i que els ajudi a unir el que veuen amb el que han d’entendre. 
Idènticament a les dues intel·ligències anteriors, es molt profitós juntar a alumnes que 
es complementin en les diferents IM. 
 

 
3.7.4. Intel·ligència interpersonal 
 

Aquells individus que mostren una alta competència en aquest tipus d’intel·ligència, són 
persones que normalment formen part de grups i de vegades solen ser els líders d’aquests. 
Solen ser persones obertes i dinàmiques que no només busquen estar en contacte amb altres 
persones, sinó que són partidaris de crear situacions on tots col·laborin en pro d’una idea o 
objectiu. 
 
Dins de l’àmbit escolar, els treballs en grup en totes les seves modalitats (cooperatius, 
proactius, puzzle, etc); són l’eina més efectiva per fomentar un aprenetatge efectiu en aquest 
tipus d’estudiants. 
Aquest tipus de competència i la seva introducció en la metodolgia de treball educativa, 
s’adequa més a una forma de transportar-se del coneixemnt a l’aprenentatge que no pas a una 
forma d’exposició i/o avaluació de continguts i coneixements. 
 
Tècniques d’ús en alumnes amb un alt grau de competència intrapersonal: 
 

Els alumnes que es mostren competents en aquesta IM, són persones que no tenen 
por de compartir o cedir responsabilitats. En la seva vida quotidiana busquen el 
contacte visual, tàctil i intel·lectual amb altres persones. La millor forma de treballar per 
aquests alumnes és el treball en grup. Són persones que busquen la col·laboració de 
tota la comunitat en l’elaboració d’un objectiu o meta. Cal tenir en compte també, que 
de vegades la introducció de dues perones amb una alta competència interpersonal, 
pot generar rivalitat entre ambdós, una situació que pot ser posistiva o de vegades 
negativa. 

 
Tèniques d’ús en alumnes amb un baix grau de competència interpersonal: 
 

Els alumnes que no poseeixen un grau gaire elevat en aquesta competència, es 
mostren recelosos a intercanviar temps d’estudi o treball amb altres persones que no 
formin part del seu vincle més proper. Aquesta situació genera desmotivació i desgana 
en el moment d’afrontar un treball o activitat seguint aquest tipus de metodologia. 
 
És important doncs, jugar amb les competències existents a classe i crear grups amb 
diversitats competencials. Un mètode de treball es crear grups on les persones amb 
major i menor índex de competència interpersonal estiguin repartits equitativament en 
la totalitat de grups. Un cop realitzats, s’assigna el rol de líder a aquells alumnes que 
mostrin una major competència. Més endavant, es demanarà que es canviï el rol dels 
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alumnes, i així successivament fins que tots i cada un passin a ser-ne un temps 
determinat, líder de grup. Si es reforça positivament els períodes de temps en que les 
persones menys competents són líders; es pot arribar a generar un sentiment de 
superació i autoconfiança en el propi alumne. 
 

 
3.7.5. Intel·ligència intrapersonal 

 
Tenir un alt grau d’intel·ligència intrapersonal està estrictament relacionat amb la autoconfiança 
i autonomia de l’individu. Aquest tipus d’intel·ligència s’ha de treballar en les metodologies 
educatives a l’escola. Tal com succeeix amb la intel·ligència interpersonal, la seva introducció 
en el rol educatiu s’adequa més a un mètode de transport entre el concepte i l’assoliment del 
mateix, que no pas una form d’exposició o avaluació de continguts.  
 
Per tant és necessari que es treballi fomentant els treballs individuals i reflexius. Aquest tipus 
d’activitats generen a l’alumne una situació en la qual ells mateixos han de ser capaços de 
resoldre un problema o exercici utilitzant els seus propis coneixements i eines, sense rebre cap 
tipus d’ajuda d’altres alumnes. 
 
El fet de conèixer quin del nostre alumnat posseeix un índex d’intel·ligència intrapersonal més 
baix i quin el posseeix en un grau més elevat, ens indica inicialment quina persona necessita 
més recolzament en les tasques individuals. 
 
Tècniques d’ús en alumnes amb un alt grau de competència intrapersonal: 
 

Els alumne que posseeixen una competència amb un valor elevat en aquest tipus 
d’intel·ligència, són alumnes que no mostren cap tipus de probelm al fet de treballar 
sols. Solen ser resolutuis, reflexius i autònoms. Aquest aspecte afavoreix doncs al 
treball individual, i permet que una de les metodologies més efectives siguin el treball 
personal. 

 
Tècniques d’ús en alumnes amb un baix grau de competència intrapersonal: 

Una de les metodologies que es poden implementar és la introducció en l’evolució del 
curs escolar, de petits encontres amb un mateix per la resolució de treballs o exercicis. 
Primerament s’han de plantejar problemes més bàsics i poc a poc anar augmentant el 
nivell dels exercicis. Si l’alumne veu que és capaç de resoldre un exercici tot sol, 
automàticament elevarà el seu nivell d’autoconfiança i motivació. Aquest aspecte 
ajudarà de forma directa a que, tot i anar apujant el nivell dels problemes que l’exposis, 
la seva predisposició i confiança contrarestin la seva competència en aquest tipus 
d’intel·ligència. 

 

3.7.6. Intel·ligències naturalista, musical i corpo ral 

Aquest tipus d’intel·ligències són útils i presents al nostre cervell i ens ajuden en la vida diària a 
aprendre i millorar. En canvi, al analitzar-les des d’un punt de vista educatiu i metodològic, 
segons la meva opinió, perden força. Crec que és molt complicat utilitzar qualsevol de les tres 
modalitats com a eix principal de treball i que la seva influència en l’aprenentatge és mínima. 
D’altra banda, a l’hora de realitzar activitats que intentin reforçar les intel·ligències lingüística, 
lògico-matemàtica i/o espacial, si que poden tenir presencia com a mèdodes de recolzament. 

En conclusió, no cal oblidar d’introduïr exercicis i mètodes que fomentin la millora d’aquestes 
intel·ligències, però no considero que sigui útil usar-les com a eines principals de modulació en 
l’aprenentatge escolar. 
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3.8. CONFIRMACIÓ DEL REPARTIMENT DE LES IM MITJANÇA NT PSICOTÈCNICS 

El primer pas que realitzarem és posar a prova a diversos estudiants que han sigut enquestats. 
L’elecció dels 9 estudiants que contestaran aquest test i l’exercici adaptat posterior, s’ha cenyit 
en una mateixa idea: escollir a tres alumnes que tinguin una alta competència lingüística, tres 
de lògico-matemàtics i tres espacials. Tots ells realitzaran una sèrie de preguntes extretes de 
psicotècnics on es mesuren aquestes tres competències.  

L’objectiu és trobar similituds o diferències entre els resultats d’aquest test amb el resultat de 
les enquestes que han contestat prèviament. 

3.8.1. Test competencial lingüístic 

En aquest exercici proposem una sèrie de frases que  es troben desordenades. Es tracta 
d’ordenar-les en el menor temps possible i sense er rors: 

- DEL LA ESTIC VORERA A COSTAT. 

- VEIEM SI ET LA ENS A SEMBLA CINC LES A PISCINA?  

- A  NENS A LA CANTONADA JUGAR ANEM AMB AQUELLS. 

- SI L’AIXETA BEURE HAS VOLS D’OBRIR AIGUA. 

En aquest exercici de raonament verbal, trobaràs un a sèrie d’enunciats que expressen 
una relació. Has de marcar la resposta correcte a p artir de la relació feta als enunciats: 

Oli és a oliva com a ví és a: 

a) raïm  b) albercoc c) pruna d) poma 

Cèrvol és a hervíbor com lleó és a: 

a) omnívor b) carnívor c) rumiant d) preciós 

 

Per últim has de escollir una paraula de les quatre  que s’exposen que tingui afinitat amb 
la paraula clau: 

PARAULA CLAU      
ALT  SEC NÈT ELEVAT PRIM 
BAIX PETIT BONIC RIC SUPERIOR 
GRAN CAPGRÓS GEGANT LLEIG MULLAT 
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3.8.2. Test competencial lògico-matemàtic 

 

Esbrina el valor dels següents símbols segons les o peracions que es mostren a 
continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Toni té la cinquena part dels diners d’en Joan i  aquest té la meitat més que en Manel. 
Ordena del 1 al 3 els tres amics segons la quantita t de diners que tenen, sent l’1 el què 
més tingui. 

Toni: 

Joan: 

Manel 

 

Segons les formules (a+1=b+1) i (a+b+a=9). Digues q uin és el valor de a? 

a) 2 b)3 c)4 d)5 

 

3.8.3. Test competencial espacial 

 

Digues quina és la figura que segueix a la sèrie: 
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Escull la figura que no pertany al grup: 

 

 

 

 

Dibuixa la fitxa que segueix a la sèrie: 

 

 

3.8.4. Avaluació dels resultats dels tests competen cials 

L’avaluació dels resultats extrets dels psicotècnics anteriors, es mourà segons dos criteris que 
considero essencials: el temps i l’encert. No només es valorarà de forma positiva el fet de que 
els alumnes examinats encertin la totalitat de les preguntes, sinó que també és important saber 
en quant temps són capaços de contestar-lo de forma correcta. 

Seguidament exposo tres gràfiques corresponents al resultats obtinguts segons: l’encert, el 
temps de resposta i la relació entre els dos aspectes, en cada una de les tres intel·ligències. 

AVALUACIÓ LINGÜÍSTICA 

ENCERTS EN APARTAT LINGÜÍSTIC (sobre 9) 
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TEMPS EN APARTAT LINGÜÍSTIC (en segons) 

 

 

RELACIÓ ENCERT/TEMPS LÍNGÜÍSTIC 

 

 

La primera conclusió que extraiem de l’anàlisis d’aquests resultats, és que el grau d’encert és 
força elevat sense distincions entre famílies. En quant el temps que han trigat els nostres 
estudiants en respondre la part lingüística del psicotècnic, hi ha diferències molt petites. I per 
últim, en la relació entre encert i temps, veiem una petita victòria dels estudiants lingüistes. Tot i 
així, les diferències amb els altres no són gaire aclaridores per l’extracció de conclusions. 
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AVALUACIÓ LÒGICO-MATEMÀTICA 

 

ENCERTS EN APARTAT LÒGICO-MATEMÀTIC (sobre 7) 

 

 

TEMPS EN APARTAT LÒGICO-MATEMÀTIC (en segons) 
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RELACIÓ ENCERT/TEMPS LÒGICO-MATEMÀTIC 

 

 

L’anàlisis de la competència lògico-matemàtica mostra resultats una mica més enriquidors que 
l’anterior. Primer de tot, observem que el grup format pels espacials i els matemàtics, tenen un 
nivell d’encert de notable en amunt. En canvi, els lingüistes es mostren febles en aquest sentit. 
Respecte el temps de resposta, la gràfica segueix una forma semblant. Aquestes dues 
evidències provoquen que en la taula de relació, es desviïn molt el grup lingüista del matemàtic. 
Per tant, en aquesta competència si que existeix una gran influència del repartiment 
intel·lectual de l’alumnat, però només si els posem sota pressió. Cal aclarir per això que cap 
persona ha suspès el psicotècnic, ni tampoc ha trigat un temps fora del comú. 

 

AVALUACIÓ ESPACIAL 

ENCERTS EN APARTAT ESPACIAL (sobre 3) 
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TEMPS EN APARTAT ESPACIAL (en segons) 

 

 

RELACIÓ ENCERT/TEMPS ESPACIAL 

 

Aquest últim anàlisi es posiciona entre mig dels dos anteriors. Primer de tot, observem que 
existeix una diferència entre el grup espacial i els dos altres, però no és gens aclaratiu. D’altra 
banda, tot i el gran grau d’encert dels tres índexs del psicotècnic, el temps de resposta s’amplia 
una mica més entre els més ràpids i els més lents. Tot i això, els que han trigat més a 
respondre, els lingüistes no s’han excedit massa. Per últim, en l’anàlisis de la relació 
resposta/temps, podem veure uns resultats bons en el grup dels espacials, però estan seguits 
de molt aprop pels altres dos grups. No es veuen diferències absolutes en quant aquests dos 
grups. 

En general, podríem concloure que tenir una major presència intel·lectual concreta, t’ajuda a 
resoldre amb major eficàcia problemes que la requereixi. Tot i això, no sembla que l’avantatge 
que es posseeix sigui molt profitós. Per mirar d’aclarir aquest dubte, a continuació exposaré un 
exercici que he adaptat segons les tres intel·ligències citades. Els nou alumnes els hauran de 
contestar, sent avaluats de la mateixa forma, segons encerts i temps. 
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3.9. CONFECCIÓ D’EXERICICI ADAPTAT 

Per finalitzar l’estudi i poder confirmar o desmentir si l’adaptació de currículum en la Formació 
Professional és necessàri; prepararé un exercici adaptat.  

Primerament, generaré uns apunts sobre un tema relacionat a la família d’Edificació i Obra 
Civil, què és la meva. Aquests apunts els adaptaré segons les tres intel·ligències que he 
considerat com a més influents en el procés d’aprenentatge: la lingüística, la lògico-matemàtica 
i la espacial. 

3.9.1. Apunts de la teoria sobre habitabilitat en C atalaunya segons la 
Intel·ligència lingüística 

Segons el Decret d’Habitabilitat 141/2012 en l’annex B, aprovat per la Generalitat de Catalunya 
exposa el següent, en referència als mínims establerts perquè un habitatge pugui ser 
considerat habitable: 

1. L’habitatge ha d’estar format com a mínim d’una sala, una cambra higiènica i un equip de 
cuina. 

2. La superfície mínima d’aquest conjunt ha de tenir una superfície mínima de 20m2. 

3. La sala es considera qualsevol espai que: 

 - Tingui un mínim de 12m2. 

 - No tingui cap estrangulament de inferior a 1.40m. 

 - Admeti una inscripció d’un quadrat de 1.20x1.20m en planta. 

- Tingui una obertura exterior directe o mitjançant un pati de llums de tal forma que 
entre les alçades de 0.8m i 1.80m tingui una superfície mínima de 0.8m2. 

- Si la superfície total és inferior a 16m2, no pot contenir cap aparell de cuina. 

4. L’habitacio es considerarà qualsevol espai que: 

 - Tingui una superfície superior o igual a 6m2. 

 - Admeti una inscripció d’un quadrat de 1.8x1.8m. 

- Tingui una obertura exterior de tal forma que entre les alçades entre 0.80m i 1.80m hi 
ha hagi una superfície mínima de 0.2m2. 

- No hi hagi cap aparell higiènic que sigui vàter, safareig o abocador. 

- No hi hagi cap aparell de cuina. 

5. Haurà d’estar provist d’instal·lacions  

- D’aigua calenta sanitària i aigua freda.  

- Mínim un interruptor independent a cada espai. 

- Dos endolls mínim a la cuina i un a cada habitació. 

- En cas de ser sala-cuina ha d’haver mínim 4 endolls. 
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- Ha d’haver un Interruptor Central de Protecció. 

- Una cambra higiènica composta per lavabo, vàter i dutxa/banyera. 

- Una cuina equipada amb mínim una pica, un aparell de cocció de gas o elèctric i 
sense cap aparell higiènic. 

3.9.2. Apunts de la teoria sobre habitabilitat en C atalaunya segons la 
Intel·ligència lògico-matemàtica 

Segons el Decret d’Habitabilitat 141/2012 en l’annex B, aprovat per la Generalitat de Catalunya 
exposa el següent, en referència als mínims establerts perquè un habitatge pugui ser 
considerat habitable: 

Habitatge 

Compost per: 
- Sala. 
- Cambra higiènica. 
- Equip de cuina. 

Superfície > 20m2. 

Sala 

Superfície > 12m2. 
Estrangulaments > 1.40m. 
Inscripció quadrat >1.20x1.20m 

Entre alçades 0.80>h>1.80m una obertura >0.8m2 

Sala + cuina  Superfície >16m2 

Habitació 

Superfície >6m2 
Inscripció quadrat >1.80x1.80m 

Entre alçades 0.80>h>1.80m una obertura >0.2m2 

No pot haver: 
- Vàter. 
- Safareig. 
- Abocador. 
- Aparell cuina. 

Instal·lacions 

Aigua calenta sanitària. 
Aigua freda. 
X ≥1 interruptor per espai. 
X ≥2 endolls cuines. 
X ≥1 endolls habitació. 
X ≥1 Interruptor central Protecció. 

Cambra higiènica 

Composada per: 
- Vàter. 
- Pica. 
- Dutxa/Banyera. 

Cuina 

Composada per: 
- X ≥1 pica. 
- Aparell cocció gas o elèctric. 
- Cap aparell higiènic. 
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3.9.3. Apunts de la teoria sobre habitabilitat en C atalunya segons IM espacial 

Segons el Decret d’Habitabilitat 141/2012 en l’annex B, aprovat per la Generalitat de Catalunya 
exposa el següent, en referència als mínims establerts perquè un habitatge pugui ser 
considerat habitable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HABITATGE 

1. Sala 

Compost mínim per: 

Sala, 

Cuina i  

Cambra higiènica 

+12m2 

Cap estrangulament de 1.40m  

Admet inscripció de quadrat 1.20x1.20m 

Entre alçades 0.80m i 1.80m una obertura de + 0.8m2 

2. Sala + cuina +16m2 

3. Habitació 

+ 20m2 

+6m2 

Sense: vàter, safareig, abocador i aparell de cuina 

Admet inscripció de quadrat 1.80x1.80m 

Entre alçades 0.80m i 1.80m una obertura de + 0.2m2 

4. Instal·lacions Aigua calenta i aigua freda 

1 o + interruptor/s per espai 

2 o + endolls a la cuina 

1 o + endoll/s a cada espai 

1 Interruptor Central de Protecció 

5. Cambra 

higiènica 
Composada per vàter, pica i dutxa/banyera 

6. Cuina 
Composada per 1 o + pica/ques i aparell cocció gas o 

electric 

Cap aparell higiènic 
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3.9.4. Enunciat de l’exercici pràctic 

Raona i justifica, donada la següent informació, si l’habitatge de la imatge és habitable o no en 
cada un dels seus apartats normatius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Endolls  Interruptors  
Habitació  2 3 

Sala 1 4 
Cuina  3 3 

Cambra 
higiènica 2 1 

Terrassa 
coberta 2 1 

Terrassa 
descoberta  1 1 
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3.9.5. Rúbrica avaluació de l’exercici pràctic 

La rúbrica que afegeixo aquí a sota és la que he utilitzat per corregir els exercicis que m’han 
entregat els alumnes enquestats. Seguidament exposaré una petita estadística sobre la nota, el 
temps que han trigat a respondre i la relació entre els dos aspectes anteriors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 punts 1 punt 0 punts Puntuació

Composició 10%

Anomena el compliment 

normatiu respecte el 

nombre d'espais i els 

justifica 

Anomena el compliment 

normatiu respecte el 

nombre d'espais  o els 

justifica 

Anomena l'incompliment 

normatiu respecte el 

nombre d'espais i no ho 

justifica 

Compliment 10%

Al·lega no tenir suficient 

informació per decidir si és 

habitable

Declara el pis habitable o no 

habitable però ho justifica 

amb informació existent

Declara el pis habitable o no 

habitable o no pren la 

decisió. Ho fa sense 

justificar.

Superfície 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

superfície

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

superfície

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

superficie

Estrangulament 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

inextistència de 

l'estrangulament

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

inextistència de 

l'estrangulament

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

inextistència de 

l'estrangulament

Quadrat 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

superfície del quadrat.

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

superfície del quadrat

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

superficie del quadrat

Obertures 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

superfície de les obertures

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

superfície de les obertures

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

superficie de les obertures

Superfície 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

superfície

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

superfície

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

superficie

Aparells 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

inexsistència dels aparells 

no permesos

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

inexsistència dels aparells 

no permesos

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

inexsistència dels aparells 

no permesos

Quadrat 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

superfície del quadrat.

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

superfície del quadrat

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

superficie del quadrat

Obertures 5%

Anomena el compliment 

normatiu i justifica la 

superfície de les obertures

Anomena el compliment 

normatiu o justifica la 

superfície de les obertures

Anomena l'incompliment 

normatiu i no justifica la 

superficie de les obertures

Habitació

Sala

Habitatge

Aigua calenta i freda 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

Interruptor 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

Endolls cuina 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

Endoll espais 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

ICP 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

Composició 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

Composició 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

Aparell 5%

Anomena la falta 

d'informació respecte 

l'apartat

No cita res respecte 

l'apartat

Anomena el compliment 

d'aquest apartat

Instal·lacions

Cambra higiènica

Cuina
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4. CONCLUSIONS 

Normalment les conclusions dels treballs o investigacions solen seguir un ordre reflexiu 
cronòlogic, que sol ser el mateix que s’ha fet servir per elaborar el treball. S’analitzen les dades 
obtingudes inicialment i es van extraient conceptes que reforcen o debiliten d’altres. Sovint, la 
reflexió es matitza i conclou amb les últimes dades generades. 

Doncs un cop plantejades les conclusions del meu projecte, crec que la millor forma d’extreure-
les sobre el contingut generat i après durant l’elaboració d’aquest Treball Final de Màster, és 
començar per les últimes i fer un desplaçament a l’inici novament. 

Just aquí sota, exposaré els resultats que s’han obtingut en l’execució de l’exercici adaptat per 
part dels 9 estudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera conclusió que extrec de l’anàlisis dels resultats obtinguts, és que la millor resposta 
que han donat, ha estat la del grup dels tres estudiants intel·lectualment espacials. Cal aclarir 
que tot i l’adaptació dels enunciats en funció de la intel·ligència amb major presència en cada 
un dels nou; l’exercici afavoria més als que tenen més potenciada l’espacialitat.  
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D’altra banda, tot i que el grup abans citat predomina sobre la resta, els resultats dels altres 
alumnes no disten gaire ni en puntuació ni en temps del grup líder de la prova. De fet, en el cas 
de l’alumne “Lingüista 2” i el “Lògico-matemàtic 1”, els resultats numèrics i temporals estan a la 
mateixa alçada que els del grup espacial.  

Les dues persones amb menor nota numèrica (7.25/10 i 7.5/10), tenen en tot cas, una nota 
notable i no disten gaire la màxima puntuació (10/10). De la mateixa forma, el temps que han 
trigat aquestes dues persones no arriben a doblar el millor temps obtingut. Aquests són els 
resultats dels tres grups: 

Grup espacial  Encerts  Temps  Relació  

Alumne 1  9.5/10 5 1.9 

Alumne 2  10/10 6 1.67 

Alumne 3  10/10 5 2 

 

Grup lògico -matemàtic  Encerts  Temps  Relació  

Alumne 1  9.75/10 5 1.95 

Alumne 2  7.25/10 9 0.81 

Alumne 3  8/10 8 1 

 

Grup lingüístic  Encerts  Temps  Relació  

Alumne 1  7.5/10 8 0.94 

Alumne 2  10/10 6 1.67 

Alumne 3  8.5/10 7 1.21 

 

Per últim, existeix un fet que ajuda a aclarir l’anàlisi de resultats, tot i que no encaixa amb la 
filosofia d’investigació. Exceptuant el grup d’intel·ligència espacial, els restants han obtingut uns 
resultats descompensats entre ells. Per posar un exemple, dins del grup lògico-matemàtic, 
tenim a la persona amb la segona millor relació entre encerts i temps i a la mateixa vegada, la 
pitjor. Una cosa semblant també succeeix amb la lingüista. 

Per tal de poder extreure conclusions amb una bona fonamentació, he fer una mirada enrere. 
Revisant les taules sobre el repartiment de les intel·ligències en funció de les famílies 
professionals, els gustos en l’educació de cada col·lectiu, les dades personals que defineixen 
els enquestats i de forma més detallada, els nou estudiants seleccionats pels exercicis 
concrets; resolc el següent: 

- El repartiment de les intel·ligències entre famílies professionals es mou dins d’uns 
paràmetres similars. Les persones que formen part dels cicles de Sanitat tenen unes 
certes intel·ligències més desenvolupades i comunes en tots ells. Aquest fet també 
succeeix amb al resta de col·lectius. Per tant, seria perjucidial obviar el fet de que les 
intel·ligències múltiples defineixen una personalitat i forma de treballar i entendre. 
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- D’altra banda m’ha sorgit un dubte semblant al de “qui hi era primer, l’ou o la gallina?”. 
Un estudiant que decideix estudiar una branca de l’educació que necessita d’alumnat 
amb una sèrie de competències intel·lectuals, o una presència concreta de certes 
intel·ligències;  

- Decideix fer aquella branca perquè és la branca que més s’adequa al seu 
repartiment intel·lectual?  

- O el fet d’estudiar en una branca concreta, varia la presència i potencialitat de 
les intel·ligències en funció de les necessitats del cicle i és aquest el motiu pel 
qual quadra el repartiment de tots els alumnes de la mateixa familia?  

- O potser es produeixen les dues a la mateixa vegada? 

- Personalment, crec que un cop vistos els resultats en la seva globalitat; en alumnat 
que té una edat avançada com els estudiats en aquest projecte, adaptar el currículum i 
metodologies no té gaire sentit. Una persona que esta estudiant el que vol, que té una 
edat en la que la voluntat, el sacrifici i l’esforç formen part de la personalitat; i que vol 
aprendre els continguts perquè ho necessita, les diferències en el repartiment 
intel·lectual s’apropen fins a un punt que són casi inexistents. Quan un estudiant no 
s’avé gaire amb els conceptes lògico-matemàtics, posa de la seva part per millorar i 
salvar el possible impediment que pugui generar aquesta mancança. 

- Arrel de l’anterior reflexió i referint-me a la primera idea que vaig tenir per fer el TFM, 
sorgeix la següent idea. Tal com he dit, qualsevulla que estudia quelcom per pròpia 
voluntat, posa de la seva part per arribar al punt necessari. En canvi, tots aquells 
alumnes que se senten obligats a estudiar i de vegades obligats a fer-ho en coses que 
ni els agraden, ni acaben d’entendre; la situació canvia. Adaptar el currículum, la 
metodologia i l’avaluació a un alumne en funció de les intel·ligències amb major i menor 
presència, pot fer que allò que s’està intentant transmetre, ho pugui aprendre millor. A 
més a més, si els conceptes que li arriben els veu més fidels als seus gustos, la 
motivació i l’esforç poden incrementar. 

- Vull deixar una pregunta escrita que podria obrir un nou projecte. I si en el moment en 
el qual es reparteixen aleatòriament els nens provinents de la primària cap a la 
secundària; en comptes de fer-ho sense cap criteri concret, els separéssim en funció 
del seu repartiment intel·lectual? En certa mesura, un professor sabria en tot moment 
quina és la millor forma de que la totalitat de la classe, aprengués eficientment. 
Enfocaria les seves explicacions i/ mètodes a les capacitats dels alumnes. D’altra 
banda podria reforzar aquelles intel·ligències que estiguessin menys desenvolupades. 

- Per finalitzar, vull aclarir que tot i que la conclusió sobre el TFM, no hagi estat positiva 
respecte el títol del projecte; estic molt satisfet dels conceptes apresos, aplicats i 
obtinguts. De vegades l’investigació no genera els resultats esperats, però quan tu et 
formules una pregunta, el més important és aconseguir una resposta adient. I això ho 
he aconseguit! 
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6. ANNEXES 

Treball Final de Màster complet en el document pdf d’annexes. 


