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1. Teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner 

1.1 Descripció de la teoria 
 
L’any 1983 H. Gardner va presentar la seva teoria sobre les intel·ligències múltiples, al llibre 
“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (Gardner, 1983). En aquest treball, 
Gardner critica la idea de l’existència d’una única intel·ligència, avaluada a través de proves 
psicomètriques. Considera que el concepte d’intel·ligència i de coeficient intel·lectual és massa 
estret. A la seva obra original, i en posteriors treballs, “Inteligencias múltiples veinte años 
después”, (Gardner, 2005) Gardner va assegurar que cada persona té vuit habilitats cognitives 
diferenciades. Aquestes vuit intel·ligències, que són l’esquelet de la seva proposta 
d’intel·ligències múltiples, han provocat un gran canvi en el paradigma de l’aprenentatge i les 
estratègies del procés educatiu. 
 
“... no tothom té els mateixos interessos i capacitats; no tothom aprèn de la mateixa manera (...) 
als nostres dies, ningú pot aprendre tot el que es pot aprendre. Una escola centrada en 
l’individu haurà de ser rica en l’avaluació de les capacitats i de les tendències individuals. 
Intentarà associar individus no únicament amb les àrees curriculars, sinó que també amb 
formes particulars d’impartir aquestes matèries” “Inteligencias Múltiples. La teoría en la 
pràctica” (Gardner, 1995) 
Les anteriorment citades vuit intel·ligències són: musical, corporal-cinestèsica, lingüística, lògic-
matemàtica, espacial, interpersonal, intrapersonal i naturalista. 
 
La definició d’intel·ligència segons Gardner és:  “[…]la capacitat per resoldre problemes, o per 
elaborar productes que són d’un gran valor per un determinat context comunitari o cultural” 
(Gardner, 1995) 
 
Per què diem que són vuit intel·ligències i no simplement vuit habilitats o aptituds? 
 
Gardner es va adonar que les persones estan acostumades a escoltar frases com: “no és molt 
intel·ligent però se li donen molt bé els esports”. Per a ell, això en realitat són intel·ligències. La 
societat s’ha inclinat a col·locar en un pedestal uns tipus d’intel·ligències i en realitat hi ha una 
varietat d’aquestes, i algunes habilitats/aptituds en les quals mai hem pensat com a 
intel·ligència, en realitat són. 
 
Gardner va establir una sèrie de característiques que cada una de les intel·ligències havia de 
complir per poder ser considerada realment una intel·ligència en tot el sentit de la paraula, i no 
simplement un talent o aptitud.  Els ítems que s’han de considerar son el següents: 
 

i. Aïllament dels danys cerebrals:  Va poder estudiar individus amb danys cerebrals 
deguts a accidents o infermetats, que tenien afectada una certa àrea del cervell. En 
molts d’aquests casos, les lesions havien afectat unes intel·ligències, deixant altres 
d’intactes. 
 

ii. L’existència de prodigis i individus excepcionals: Hi ha persones amb una determinada 
intel·ligència desenvolupada a un nivell molt alt, però que tenen altres tipus 
d’intel·ligències que funcionen a nivells molt baixos. 

 
iii. Trajectòria evolutiva: Cada intel·ligència està afectada per la participació d’alguna 

activitat socialment valorada, i el creixement de l’individu en aquesta activitat segueix 
un esquema determinat per la trajectòria evolutiva. És a dir, cada activitat té el seu 
propi temps per sorgir en la infància, la seva pròpia forma d’arribar al pic durant la vida, 
i la seva forma de disminuir de manera gradual o ràpida en arribar a una edat 
avançada. 
 

iv. Una història evolutiva i la plausibilitat evolutiva: Cada una de les intel·ligències, té unes 
fortes arrels en l’evolució de l’ésser humà, i inclús en altres espècies. Per exemple, la 
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intel·ligència espacial està present a les pintures rupestres, i també es poden trobar 
instruments primitius en excavacions arqueològiques. Aquesta teoria té un context 
històric, ja que certes intel·ligències han esdevingut més importants que d’altres en 
certs moments històrics. La intel·ligència corporal-cinestèsica, ha sigut molt valorada en 
l’antiguitat. D’aquesta manera, algunes altres intel·ligències, esdevindran més 
importants en el futur del que ara són. 
 

v. Psicometria: Les mesures estandarditzades de les habilitats humanes a través d’una 
“prova o test”  es poden fer servir per corroborar la validesa d’un model. Podem fer 
servir aquestes proves estandarditzades per trobar suport a la teoria d’intel·ligències 
múltiples. 
 

vi. Psicologia experimental: Examinant estudis psicològics específics, podem veure com 
les intel·ligències treballen de forma aïllada les unes de les altres. Alguns individus 
poden dominar la lectura, però no traslladen aquesta habilitat a altres àrees com les 
matemàtiques. De la mateixa forma, en estudis de les habilitats cognitives com la 
memòria, la percepció o l’atenció, podem veure evidències que els individus 
posseeixen habilitats selectives. 
 

vii. Operació central o conjunt d’operacions identificables: H. Gardner diu que de la 
mateixa forma que un computador requereix un conjunt d’operacions per funcionar, 
cada intel·ligència posseeix un conjunt d’operacions centrals que serveixen per 
impulsar les diferents activitats que corresponen a aquesta intel·ligència.  
 

viii. Codificació en un sistema simbòlic:  Un dels millors indicadors del comportament 
intel·ligent és la capacitat dels éssers humans d’utilitzar símbols. H. Gardner diu que 
cada una de les intel·ligències de la seva teoria compleix el criteri de ser simbolitzada. 
Cada intel·ligència té el seu propi sistema simbòlic. Per la intel·ligència lingüística tenim 
gran quantitat de llengües parlades i escrites, per la intel·ligència lògic-matemàtica 
estan els números, per la intel·ligència espacial, hi ha una gran quantitat de gràfics que 
utilitzen arquitectes, enginyers, dissenyadors... 

 
Aquests són els punts més destacats  de les intel·ligències múltiples: 
 
1. Cada persona té els vuit tipus d’intel·ligències. 
2. La majoria de les persones poden desenvolupar cada intel·ligència fins a un nivell adequat 
de competència. 
3. Les intel·ligències, normalment treballen de manera conjunta d’una forma complexa.  
4. Hi ha moltes formes de ser intel·ligent dintre d’una categoria. 

1.2 Diferents tipus d’intel·ligències 
 
En aquest apartat es definiran les principals característiques de cadascuna de les 8 
intel·ligències esmentades en la teoria de Gardner. 
 
La intel·ligència lògic-matemàtica es caracteritza per l'habilitat cognitiva que utilitzem per 
resoldre problemes de lògica i matemàtiques. Això implica raonar adequadament i tenir el talent 
per usar els nombres eficaçment. Inclou la capacitat per resoldre problemes de lògica i 
comprendre conceptes abstractes, la solució de problemes utilitzant el raonament científic i la 
comprensió de relacions entre nombres. 
 
A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència normalment els agraden: els números i 
les seves combinacions, experimentar, preguntar i resoldre problemes...  
Les professions més habituals i clàssiques en les persones en les quals predomina aquesta 
intel·ligència són: matemàtics/ques, científics/ques, enginyers/es, informàtics/ques, etc. 
 
Les estratègies d’aprenentatge que s’utilitzen per treballar aquesta intel·ligència són entre 
d’altres: càlculs numèrics, elaboració d’hipòtesis, aprenentatge cooperatiu, trencaclosques 
lògics, etc. 
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La intel·ligència lingüística es defineix com l'habilitat cognitiva per donar l’ús correcte i eficaç a 
les paraules tant en la modalitat oral com l’escrita. És la capacitat de pensar en paraules i 
utilitzar el llenguatge per comprendre, expressar i apreciar significats complexos. És important 
remarcar que es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. 
 
Els individus que tenen més desenvolupada aquesta tipologia d’intel·ligència acostumen a 
escriure, llegir, participar en debats, explicar històries, jugar a jocs de paraules, etc. 
En aquest cas, si parlem de les professions més habituals diríem que són escriptors/es, 
advocats/gades, periodistes, etc. 
 
Les estratègies d’aprenentatge que podem fer servir són: narracions orals, pluges d’idees, 
activitats de biblioteca, diaris personals, debats, entrevistes, programes de ràdio, revistes, 
treball cooperatiu, mapes conceptuals, etc. 
 
La intel·ligència espacial-visual s’entén com l'habilitat que permet percebre amb precisió el món 
visual i espacial. No únicament permet formar-se un model mental del món en les tres 
dimensions, sinó que a més ens possibilita per executar modificacions discriminant les diferents 
alternatives que es deriven d'aquestes percepcions. Comprèn habilitats per a la creació 
d'imatges mentals i el maneig i reproducció de les mateixes, el raonament sobre l'entorn, espai i 
les seves relacions, o la discriminació visual dels trets específics que presenten els objectes. 
Aquesta habilitat cognitiva és sensible a les formes i colors, a les línies i a l'espai, i sobretot, a 
les relacions existents entre aquests elements. 
 
Per norma general, les persones que destaquen en aquesta intel·ligència presenten facilitat per 
aprendre mitjançant imatges i fotografies, per dissenyar, per fer dibuixos, visualitzar, pensar 
amb imatges, etc. 
Si mirem les professions que acostumen a ocupar estaríem parlant d’arquitectes, artistes, 
navegants, cirurgians/es, etc. 
 
Dintre de les diferents estratègies didàctiques amb les quals podem treballar aquest tipus 
d’intel·ligència trobem: realització de mapes conceptuals, trencaclosques, treballs artístics... 
 
La intel·ligència musical està íntimament relacionada amb les capacitats per percebre i 
discriminar els sons i les diferents possibilitats compositives. Es defineix com l'habilitat per 
expressar-se a través del so, mitjançant la manipulació de notes musicals i instruments. 
Aquesta intel·ligència inclou la sensibilitat al ritme, a la melodia, al to, és a dir, als elements 
formals que defineixen les peces musicals en un estil o un altre. 
 
A les persones que tenen més desenvolupada aquesta intel·ligència els agrada cantar, xiular, 
entonar melodies amb la boca tancada, portar el ritme amb els peus, etc. 
Les professions més habituals són les de músics/ques, cantants, compositors/es, etc. 
 
Per treballar a l’aula aquesta tipologia es pot escoltar música, cantar, tocar un instrument, etc. 
També s’acostuma a treballar fent preguntes com: Què et fa pensar aquest tipus de música? 
Quins sentiments et produeix? Quines relacions estableixes amb esdeveniments de la teva vida 
personal? 
 
La intel·ligència corporal – cinestèsica es defineix com la capacitat d'utilitzar el mateix cos per 
realitzar activitats o resoldre problemes, i per expressar idees i sentiments. En el plànol físic-
corporal inclou habilitats físiques com la força, la flexibilitat i la velocitat, destacant també la 
coordinació, l'equilibri, la destresa, al mateix temps que les capacitats perceptives i les tàctils. 
La conjunció del cos i la ment per aconseguir l'excel·lència en l'acompliment físic, comença en 
el control dels moviments, voluntaris o automàtics, fins al maneig precís i competent de 
determinades habilitats o destreses. A través de l'experiència corporal i la manipulació, es pot 
ampliar l'experiència i enriquir la interiorització de la informació.  
 
Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada ballar, córrer, practicar 
qualsevol tipus d’esports, saltar, construir, gesticular, etc. 
En general es dediquen a treballar com ballarins/es, esportistes, escultors/es, cirurgians/es, etc. 
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Les estratègies didàctiques que es poden utilitzar es centren en el concepte “aprendre fent”. 
Construint, actuant, tocant i sentint els seus propis aprenentatges. 
 
La intel·ligència intrapersonal comprèn posseir una imatge ajustada d'un mateix, de les pròpies 
virtuts i limitacions, així com mostrar control sobre el nostre estat d'ànim i de reconèixer 
l'autoestima com a impuls de les pròpies motivacions i desitjos. També implica el coneixement i 
enteniment d'un mateix i permet adaptar el comportament i la manera de procedir en 
conseqüència amb aquest autoconeixement.  
Inherent a aquesta intel·ligència és la capacitat per comprendre'ns a nosaltres mateixos i als 
altres, per manejar les nostres emocions i donar cabuda a l'empatia. 
 
Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència solen somiar, reflexionar, planificar, fixar-
se fites, etc. 
Com a professions que acostumen a escollir trobem: psicòlegs/gues, filòsof/es, líders 
religiosos, etc. 
 
Respecte de les estratègies didàctiques per aprofundir en aquesta tipologia d’intel·ligència 
podem pensar en projectes individualitzats i diaris per a l’autoregulació, treballs independents 
que puguin fer al seu ritme, etc. 
 
Molt lligada a l’anterior ens trobem amb la intel·ligència interpersonal. És la que ens permet 
entendre als altres, i consisteix en la capacitat per percebre i distingir les intencions o 
motivacions dels altres, així com els possibles estats d'ànim que influencien els sentiments 
d'altres persones. Inclou els senyals que es produeixen en qualsevol interacció, i la capacitat 
per discriminar i respondre davant diferents gestos, tonalitats de veu o expressions facials. 
És la intel·ligència encarregada de possibilitar les interaccions personals, i sensibilització cap 
als altres, apreciant i valorant l'existència d'opinions i realitats diferents de les pròpies. 
 
La intel·ligència intrapersonal i la interpersonal conformen la intel·ligència emocional i juntes 
determinen la nostra capacitat de dirigir la nostra pròpia vida de manera satisfactòria. 
 
Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència acostumen a intercanviar idees amb els 
seus companys/es, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i intervenir quan sorgeixen 
conflictes. 
Dintre de les professions més habituals es troben els docents, metges/ses, polítics/ques, líders, 
etc. 
 
Per fomentar i treballar aquesta intel·ligència el que es pot fer són dinàmiques d’aprenentatge 
cooperatiu, tutoria entre iguals, debats, etc. 
 
La intel·ligència naturalista s'assenta sobre la competència per percebre les diferents relacions 
existents en qualsevol entorn natural, i que afecten determinats grups o espècies, configurant 
un entorn que es defineix en funció de la interdependència de tots ells. La utilitzem quan 
observem i estudiem la naturalesa.  
 
Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència normalment es dediquen a observar, 
classificar, categoritzar i tenir un gran interès pel món i els fenòmens naturals. 
Com  a professions més comuns podem parlar de biòlegs/gues, jardiners/es, ecologistes, 
físics/ques, químics/ques, arqueòlegs/gues. 
 
Dintre de les estratègies didàctiques que fem servir a l’aula per potenciar aquesta tipologia 
d’intel·ligència destaquem: aprendre a observar i descriure directament les relacions causals 
del seu entorn. 
 

1.3 Estratègies per fomentar les Intel·ligències Múltiples en l’educació 
 
L'aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples en l'àmbit escolar es basa en el fet que, 
en existir diverses intel·ligències, han d'utilitzar-se també estratègies educatives diferents i 
personalitzades per ensenyar, segons el tipus d'intel·ligència que predomini en l'alumnat o 
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atenent a quina es vulgui treballar: lingüística, visual-espacial, cinètica-corporal, lògic-
matemàtica, musical, intrapersonal, interpersonal o naturalista. 
 
Hi ha una sèrie de factors que hauríem de tenir en compte per fer una aplicació correcta i 
adient d’aquesta teoria de les Intel·ligències múltiples (IIMM) que són: 
 

1. Valorar les intel·ligències dels alumnes. És important conèixer quines intel·ligències 
predominen en l’alumnat, quines treballen habitualment i quines tenen menys 
desenvolupades. Aquesta informació és convenient saber-la prèviament per poder 
actuar sobre aquest tema per dos motius fonamentals, aconseguir arribar millor als 
estudiants incidint en la intel·ligència que tenen més desenvolupada, i treballar 
específicament la resta perquè també les desenvolupin en major mesura. L'observació 
a l'aula pot ajudar a detectar i valorar les intel·ligències predominants en l’alumnat. 
També existeixen tests diagnòstics que es poden fer servir com una eina més de 
detecció. 
 

2. Diversificar els continguts i les estratègies didàctiques. Tradicionalment, a les 
aules els continguts i estratègies se centren en la intel·ligència lingüística i lògic-
matemàtica, perquè es transmeten els coneixements a través de la paraula i els 
números. No obstant això, és important preparar la classe, establir les estratègies 
d'ensenyament i dissenyar els materials o les activitats de manera que es treballin totes 
les intel·ligències. Per això, s’ha d’optar per un tractament transversal dels continguts, 
enfocar-los des de diversos angles i transmetre aquests punts de vista als alumnes 
perquè desenvolupin competències, destreses i actituds relacionades amb cada 
intel·ligència.  

 
3. Innovació en les metodologies. Les metodologies no tradicionals són un instrument 

molt útil per treballar les intel·ligències múltiples de forma més completa i eficaç. Per 
exemple, fent servir el mètode d’'aprenentatge col·laboratiu,   desenvolupen la 
intel·ligència interpersonal i intrapersonal i cada alumne aporta les seves fortaleses i 
aprèn de les de la resta.. 

 
4. Apostar per l'aprenentatge actiu i real. La millor forma d'exercitar les intel·ligències 

múltiples és fer-ho de forma pràctica, és a dir, aprendre fent. Per a això, és 
recomanable dissenyar o buscar activitats per treballar totes les intel·ligències i, a més, 
idealment que l'aprenentatge estigui associat a situacions i problemes reals que es 
puguin trobar a la vida quotidiana, perquè el treball dels alumnes sigui realment 
significatiu. El que aprenguin els estudiants ha de sorgir i situar-se en un context real, 
perquè després puguin aplicar-ho als problemes, situacions i circumstàncies futures 
que els sorgeixin en la seva vida diària.  
 

5. Utilitzar les TIC. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la 
possibilitat d'utilitzar múltiples llenguatges, eines i suports per a l'exposició de 
continguts i preparació de les classes, i també per a l'adquisició de coneixements per 
part dels alumnes. A més, les TIC permeten combinar les formes tradicionals amb les 
noves formes d'expressar-se, comunicar-se i relacionar-se amb el món i les persones 
que ens envolten. Tot això facilita l'aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples 
a l'aula i, al mateix temps, permet exercitar altres destreses relacionades amb la 
competència digital i l'ús dels nous dispositius i eines de comunicació. En el següent 
mapa conceptual podem veure que gràcies a les noves tecnologies ens pot ser més 
fàcil treballar les diferents intel·ligències múltiples del nostre alumnat. Per exemple, ara 
per poder treballar la intel·ligència musical a l’aula podem fer servir molt fàcilment i 
accessible programes amb instruments musicals virtuals, software per composar 
música o llibres amb elements sonors. Un altre exemple seria treballar amb programes 
online per fer presentacions com Prezi, amb la seva versió educativa, per treballar la 
intel·ligència visual-espacial. 
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Imatge 1: IIMM & Recursos TIC. Font: http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/10/mapa-conceptual-

recursos-tic-para-desarrollar-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/ 

 
6. Avaluar des de les intel·ligències múltiples. Per comprovar el grau d'adquisició dels 

coneixements per part dels alumnes també és important fer-ho des de les 
intel·ligències múltiples. A vegades el fracàs escolar està molt relacionat amb la forma 
d'ensenyar i la forma d'avaluar, que no sempre s’adeqüen a les necessitats de cada 
estudiant, i aplicant la teoria de les intel·ligències múltiples es pot solucionar aquest 
problema d'enfocament. Per a això, tant en el procés d'aprenentatge com en l'avaluació 
s’han de proposar diversos tipus d'activitats, exercicis, proves, intercanvis d'opinions i 
avaluacions perquè els alumnes disposin de múltiples oportunitats i enfocaments per 
aprendre i per demostrar el què s’ha après. L'avaluació ha de ser diària i contínua, 
incloure la interacció i el feedback de l'alumne dins i fora de l'aula sempre que sigui 
possible i combinar aquesta informació del mateix alumne (per exemple, amb 
l'autoavaluació) amb les dades recollides pel docent. Les rúbriques, per exemple, 
poden ser un bon instrument per a això. Atenent als resultats obtinguts es pot detectar 
possibles problemes i, si és necessari, modificar les estratègies utilitzades.  

 

1.4 Reptes per a la implantació de les IIMM 
 
Si en el procés d’ensenyament es reconegués que tots som diferents, que tenim diferents 
intel·ligències, es podrien desenvolupar diferents estratègies per a l’adquisició de coneixement, 
ja que existeixen com a mínim vuit camins per intentar-ho, i es poden promoure diferents 
activitats per interactuar. 
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S’hauria de canviar la manera en què s’avaluen als alumnes, no es pot avaluar a una persona 
des d’una única intel·ligència, ja que l’ésser humà és més complex. També s’hauria de 
modificar el currículum per adequar-ho a aquestes intel·ligències. Però.... els docents estan 
preparats per realitzar aquesta innovació? És un desafiament per al futur de la formació dels 
professionals amb nous paradigmes del món pedagògic, on la consciència i la inquietud per 
esbrinar i innovar han d’estar en el centre de la seva tasca professional. 

2. Evolució de la teoria 
 
Com hem comentat prèviament, la teoria de Gardner es va publicar l’any 1983, i no va ser 
acceptada de forma immediata. Als primers anys van existir moltes opinions crítiques. 
 
Una de les crítiques més serioses que va rebre Gardner va ser, que la seva identificació de les 
intel·ligències, era més aviat el resultat d'una intuïció que d'una fonamentació comprensiva i 
rigorosa de la recerca empírica. És més, se l’acusava de la inexistència d’una bateria de tests 
per identificar i mesurar les diferents intel·ligències. Alguns comentaris de Sternberg 
(Sternberg, 1985), (Sternberg, 1996) semblaven compartir aquest desacord contra la teoria de 
Gardner, dient que no totes les intel·ligències tenien la mateixa importància i valor, ja que no es 
podia considerar igual a una persona sense habilitats lingüístiques, d’una sense sentit del ritme. 
 
Un altre exemple és l’article de James Traub “Multiple Intelligence Disorder: The scientific 
establishment never fully accepted Howard Gardner's theories on IQ” (Traub, 1998) que va 
destacar que la teoria de Gardner no havia estat acceptada per molts acadèmics o docents. 
Gardner es va defensar dient que “mentre que la Teoria de les Intel·ligències Múltiples segueixi 
comptant amb moltes evidències empíriques, no ha d’estar sotmesa a proves experimentals 
fortes…” no obstant això a l'àrea d'educació, actualment s’està examinant en molts projectes 
l'aplicació d'aquesta teoria en el procés d'ensenyament-aprenentatge, com per exemple el 
projecte “Spectrum” (Gardner, y otros, 1998) que es va iniciar al 1967 per Nelson Goodman i 
que continua plenament operatiu com es pot consultar a la pròpia web del projecte 
(http://www.pz.harvard.edu). George Miller, un psicòleg cognitiu molt distingit, va escriure en el 
periòdic “The New York Times Book Review” que els arguments de Gardner consisteixen en 
“pressentiments i opinions”.  
 
John White (White, 2000) exposa així mateix els seus dubtes sobre aquesta teoria assenyalant 
que no ha trobat en els escrits de Gardner cap resposta satisfactòria. 
 
En moltes ocasions, Gardner ha arribat a reconèixer que hi ha un element de judici subjectiu 
implicat en la seva concepció de la intel·ligència. Però es tracta d'un judici raonat amb base 
empírica. De fet, la recerca sobre el funcionament del cervell manté suportant la idea 
d'intel·ligències múltiples, com diuen els autors Fernando Cuetos Vega i Justine Sergeant a les 
seves publicacions (Vega, 2008) i (Sergeant, 1999). 
 
Una altra crítica freqüent , però encara més aferrissada, és la d'haver anomenat intel·ligències 
al que en el llenguatge psicològic s'han anomenat sempre habilitats o talents (Morris, 2008). 
L'atac va especialment dirigit a les intel·ligències identificades com a musical i cinestèsica 
perquè es creu que són més aviat talents (Peariso, 2008). Possiblement aquesta llicència per 
anomenar-les intel·ligències s'ha diluït en el marc del llenguatge català perquè s'ha traduït 
freqüentment la paraula “ability” com a habilitat o destresa quan el seu veritable significat és la 
de capacitat. La capacitat és un tret estable de la persona i expressa una potencialitat que 
predisposa a l'acció i es transforma en forma d'habilitats. Les habilitats són doncs el resultat de 
la capacitat i, pel mateix, no es poden confondre amb ella i, conseqüentment, tampoc amb la 
intel·ligència. En aquest context, la major part de les intel·ligències de Gardner serien doncs 
habilitats o talents i no capacitats. Per això resulta perillós anomenar tots els talents de les 
persones com a intel·ligències. 
 
A Gardner no l’afectava aquesta crítica (Gardner, 2005). També va arribar a dir que no tindria 
inconvenient a seguir anomenant a aquestes intel·ligències talents sempre que s’anomenés 
també talent al raonament lògic o lingüístic. Gardner i els defensors de la teoria assenyalen que 
la intel·ligència mai ha estat rigorosament definida, convidant així a realitzar nous esforços, 
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encara que Gardner (Gardner, 1983) diu acceptar el supòsit que certes capacitats humanes 
són intel·ligència i unes altres no. 
 
Per això, al costat de les crítiques, les ombres, cal assenyalar, així mateix, els valors, les llums. 
Una d'elles, potser la més destacada i significativa des del punt de vista de la Psicologia de 
l'Educació, és haver posat en relleu la variabilitat de l’individu a l'aula. En general, s’admeten 
les diferències individuals, fins i tot són respectades, però no es desenvolupen i treballen 
suficientment. El mèrit de Gardner en admetre i consagrar aquesta variabilitat és haver recordat 
que hi ha moltes maneres d'aprendre, almenys tantes com intel·ligències humanes existeixen 
(Bransford, y otros, 1999). 
 
Amb el temps la teoria s’ha anat acceptant, i s’ha publicat molta literatura amb estudis teòrics i 
pràctics de la implementació de la mateixa com per exemple (González, 2014) i (Del-Moral-
Pérez, 2014) que donen pautes i propostes per portar a l’aula la teoria de Gardner. 
També cal destacar que l’any 2011 Howard Gardner va ser premiat amb el premi Príncep 
d’Astúries en ciències socials per la seva teoria de les IIMM, que ha mostrat les diverses 
manifestacions de l’intel·lecte humà. Les seves investigacions resulten decisives per l’evolució 
del model educatiu. 
 
La implementació de la teoria de les intel·ligències múltiples en l’àmbit educatiu està present en 
diferents països com es relata al llibre (Chen, 2009), on es diu que països tan allunyats com la 
Xina, Japó, Filipines, Noruega o Turquia fan servir aquest mètode d’ensenyament. Aquests 
debats interculturals proporcionen un valuós recurs pels mestres que treballen amb poblacions 
estudiantils diverses. 
 
Particularment, a Catalunya existeixen diverses escoles que fan servir les IIMM com a mètode 
d’aprenentatge, i la més destacada és el Col·legi Montserrat (http://www.cmontserrat.org). 
Aquesta escola va ser fundada el 29 de setembre de 1926 per la Congregació de les 
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, i es tracta d’una escola concertada de la 
ciutat de Barcelona. L’any 1993 M. Montserrat del Pou va arribar a la direcció del Col·legi, i per 
tenir coneixement sobre les Intel·ligències múltiples, ella i tot l’equip directiu es van desplaçar a 
Harvard (1994) per aprendre de primera mà la teoria de Gardner. Després d’aquest contacte 
amb les IIMM, també van visitar alguns centres a EEUU on s’implantava la teoria. Un cop 
tenien el coneixement sobre l’aplicació de la teoria van decidir adaptar-la al seu propi Projecte 
Educatiu de Centre (PEC). Es van refer programacions, es van elaborar nous projectes i es van 
transformar les aules. Actualment el Col·legi Montserrat fa servir la teoria de les intel·ligències 
múltiples com a principal metodologia d’ensenyament. Recentment, s’ha publicat una llista de 
les millors escoles d’Espanya, i la primera a la llista és el Col·legi Montserrat 
(http://www.elmundo.es/mejores-colegios.html), amb una puntuació de 96/100.  
 

3. Valoració Intel·ligències Múltiples: prova diagnòstica 
 

3.1 Prova diagnòstica 
 
La prova que hem escollit per realitzar conté 40 preguntes amb dues possibles respostes, molt 
senzilles, de Veritat o Fals. Les instruccions per contestar el test són “Llegeix cadascuna de les 
següents afirmacions. Si expressen característiques fortes en la teva persona i et sembla que 
l'afirmació és veraç llavors marca l’opció Veritat i si no ho és, marca la resposta Fals”. Aquest 
test ha estat creat mitjançant l’eina per fer formularis de Google Forms. 
  
S’ha escollit portar-lo a terme de manera totalment anònima per dos motius: 

 Garantir la total sinceritat de l’alumnat i que es puguin expressar lliurement sense la 
sensació de ser jutjats. 

 Analitzar les dades obtingudes a nivell de grup classe per fer la implementació de les 
activitats enfocades al desenvolupament de les IIMM.  

 

http://www.cmontserrat.org/
http://www.elmundo.es/mejores-colegios.html
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Per aquests dos motius no hem considerat necessari fer-ho amb les dades personals reals dels 
alumnes. 
 
Per fer aquest test hem fet servir diferents fonts d’informació fent una recerca per la xarxa. Hem 
fet servir com a base el test de la “Universidad Veracruzana”  
(http://www.uv.mx/coatza/cadi/files/2013/10/InteligenciasMultiples.pdf) i completant-lo amb cinc 
preguntes relatives a la intel·ligència naturalista obtingudes del test trobat a la web del “Centro 
Aragonés de Tecnologías para la Educación” 
(http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/InteligenciasMultiples/zips/Modulo_1/3Tes
tIMArmstrong.pdf). Les cinc preguntes que hem afegit de la intel·ligència naturalista, ho hem fet 
pensant al públic a qui va adreçat, alumnes de 1r d’ESO. Ens hem vist amb l’obligació de 
fusionar dos tests, ja que al de la “Universidad Veracruzana”, li mancaven les preguntes 
referents a la intel·ligència naturalista. 
 
Hem escollit aquests dos tests com a base del nostre, ja que les preguntes són prou 
entenedores, i el temps de resolució del test és d’uns 10 o 15 minuts, que és molt raonable per 
l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Totes les preguntes s’han traduït al català i hem adaptat el vocabulari del mateix per a facilitar 
la comprensió de qualsevol alumne de 1r d’ESO. 
 

3.2 Prova pilot 
 
Per poder fer una validació correcta de la prova, al no tractar-se d’un test estandarditzat, hem 
realitzat una prova pilot (pilotatge) amb un grup del mateix centre i del mateix curs. Els 
participants en aquesta prova pilot han estat 21 alumnes. Els resultats d’aquest grup, només 
serveixen per a control de la mostra global, però no estan inclosos dintre de la mostra 
analitzada. La mostra global està composta per 64 participants, diferents als 21 del pilotatge. 
 
La finalitat d’aquest pilotatge és detectar possibles dificultats a l’hora d’entendre determinades 
preguntes i establir el temps mitjà que triguen a respondre la totalitat del test. En funció del 
desenvolupament d’aquesta prova pilot es podran fer, si calen, modificacions al test. 
 
En el nostre cas la prova amb el grup pilot va transcórrer amb molta facilitat ja que, cap 
pregunta va presentar cap problema de comprensió. Només tres alumnes van sol·licitar una 
explicació més concreta en alguna pregunta però no van coincidir en el número de la pregunta 
i, per tant, el test no va haver de ser modificat. 
 
Per poder comparar la mostra pilot amb la mostra global, i veure les semblances i diferències, 
hem fet servir el següent procediment: 
 
Des d’un punt de vista estadístic, cada resposta té una variable aleatòria de Bernoulli (0,1) que 
pot tenir dos possibles valors, un “0” si no està d’acord amb l’afirmació i un “1” si sí que ho està. 
 
A continuació dividirem el sumatori d’aquesta variable entre el nombre total de participants en 
la mostra. D’aquesta manera obtenim un resultat normalitzat o estandarditzat.   
Podem veure al gràfic 1 la comparativa amb el criteri abans esmentat entre la mostra pilot i la 
mostra global. 

http://www.uv.mx/coatza/cadi/files/2013/10/InteligenciasMultiples.pdf
http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/InteligenciasMultiples/zips/Modulo_1/3TestIMArmstrong.pdf
http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/InteligenciasMultiples/zips/Modulo_1/3TestIMArmstrong.pdf


Atenció a la diversitat mitjançant l’aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples a l’assignatura de Tecnologia de 1r d’ESO  11 
 

 

 
Gràfic 1: comparativa mostra pilot vs. mostra global. Font: elaboració pròpia 

 
Analitzant aquesta gràfica podem veure que la nostra prova pilot és satisfactòria, ja que les 
dades de la mostra pilot i les de la mostra global són molt semblants. 
 
Al gràfic 2 s’han agrupat les respostes per tipus d’intel·ligències múltiples, i per poder 
comparar-les, hem fet servir el mateix mètode que a la gràfica 1. 

 

  
Gràfic 2: comparativa mostra pilot vs. mostra global. Font: elaboració pròpia 
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Podem veure que la comparativa entre la mostra pilot i la mostra global d’alumnes quan els 
comparem per tipus d’intel·ligència, també resulta ser molt similar. 
 
Amb aquestes dues validacions, podem concloure que hi ha coherència entre la mostra pilot i la 
mostra global dels alumnes. 

4. Resultats de la prova diagnòstica 
 

La prova diagnòstica s’ha fet sobre una població de 64 alumnes de 1r d’ESO d’un institut públic 
de la província de Barcelona. Per no contaminar la mostra, tots els tests s’han passat entre els 
dies 5 i 6 d’abril. 
 
Aquests 64 alumnes que composen la mostra global, pertanyen a 3 classes de 1r d’ESO, la 
primera amb un total de 20 alumnes, la segona amb 22 i la tercera amb 22. 
 
Amb aquesta mostra de 3 classes de 1r d’ESO tenim la següent dispersió: 

 

 
Gràfic 3: dispersió de la mostra global. Font: elaboració pròpia 

 
Veiem que tenim una puntuació d’un estudiant molt per sota de la mitjana. Aquesta puntuació 
és de 7 quan la mitjana de la mostra global es de 25,03.  Donat que només tenim un resultat 
molt allunyat de la resta, decidim no eliminar-lo. 
 
Si fem la gràfica de la distribució gaussiana, obtenim els següents valors: 
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Mitjana 25,03125 

Desviació estàndard 5,173095079 
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Gràfic 4: distribució gaussiana. Font: elaboració pròpia 

 
Per poder comparar els tres grup/classe, que formen la nostra mostra global, hem fet servir el 
mateix procediment que per comparar la mostra pilot amb la mostra global. 
 

 

 
Gràfic 5: comparativa de les diferències entre els tres grups. Font: elaboració pròpia 

 
Com es pot apreciar clarament els valors segueixen una coincidència molt elevada en les 
diferents respostes. Podem apreciar una variació en les respostes obtingudes a les preguntes 
24, 25 i 26 que corresponen a les intel·ligències matemàtica, cinestèsica i lingüística 
respectivament. 
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Gràfic 6: tipus d’IIMM per grup. Font: elaboració pròpia 

 
Podem observar que les diferències entre grups són poc significatives, la diferència més gran 
es troba a les intel·ligències corporal-cinestèsica i lingüística. 
 
Si no ens fixem en els diferents grups, i els examinem com un conjunt, ordenant les dades en 
funció de la intel·ligència més predominant, obtenim al següent gràfic: 
 

 
Gràfic 7: IIMM per ordre decreixent. Font: elaboració pròpia 
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A continuació exposem  una taula on figuren les respostes agrupades per tipologia 
d’intel·ligència múltiple. L’ordre en què apareixen és de major a menor predominança en el 
nostre grup d’alumnes (el mateix ordre que al gràfic 7). 
 
Dins d’aquesta taula tenim la relació de respostes afirmatives per cada pregunta, la mitjana 
aritmètica de la intel·ligència a la qual correspon i la desviació estàndard associada a aquesta 
mitjana.  
 

 
Taula 1: respostes obtingudes. Font: elaboració pròpia 

 
En aquesta petita taula, ordenem els diferents tipus d’intel·ligència en funció de la desviació 
estàndard que tenen. Això ens indica la dispersió de les dades obtingudes dintre de cada 
intel·ligència, i ens ajuda a entendre els resultats de la prova diagnòstica. 
 

 
Taula 2: tipus d’IIMM segons la desviació estàndard. Font: elaboració pròpia 

 

Amb l’ajuda de la taula i els gràfics previs elaborats, analitzem els resultats. 
La tipologia d’intel·ligència que surt amb millors puntuacions, analitzant el conjunt de totes les 
respostes dels diferents alumnes que han format part de la prova, és la intel·ligència emocional. 
Com ja hem comentat amb anterioritat aquesta intel·ligència es desglossa en dues: 
interpersonal (relació amb el grup) i intrapersonal (relació amb un mateix). Tenint en compte 
que l’edat de la nostra mostra se situa entre els 12-13 anys podem arribar a la conclusió que en 

Tipus IIMM Numeració Afirmació

Respostes 

afirmatives sobre el 

global de respostes

Mitjana
Desviació 

estàndar

Interpersonal 11  M'adono dels estats d'ànim dels altres 0,89

Interpersonal 14  M'agrada reunir grups de persones en una festa o en un esdeveniment especial 0,88

Interpersonal 21  Sóc capaç de convèncer a uns altres perquè segueixin els meus plans 0,61

Interpersonal 28  M'adono bastant bé del que la resta de persones pensen de mi 0,75

Interpersonal 38  M'adono de les expressions en la cara d'altres persones 0,97

Intrapersonal 2  Si estic enfadat(da) o content(a) generalment sé exactament per què 0,80

Intrapersonal 5  Puc ajudar a un amic a controlar els seus sentiments perquè jo ho vaig poder fer abans amb sentiments semblants 0,73

Intrapersonal 32  M'agrada asseure'm silenciosament i reflexionar sobre els meus sentiments íntims 0,58

Intrapersonal 37  Generalment m'adono de l'expressió que tinc en la cara 0,69

Intrapersonal 40  Em mantinc "en contacte" amb els meus estats d'ànim.  No em costa identificar-los 0,89

Lògic-matemàtica 4  Puc sumar o multiplicar mentalment amb molta rapidesa 0,66

Lògic-matemàtica 6  M'agrada treballar amb calculadores i ordinadors 0,86

Lògic-matemàtica 18  M'agrada fer trencaclosques i entretenir-me amb jocs electrònics 0,73

Lògic-matemàtica 24  Detecto ràpidament relacions entre nombres 0,64

Lògic-matemàtica 30  M'agrada treballar amb nombres i figures 0,45

Corporal-cinestèsica 8  Aprenc ràpid a ballar un ritme nou 0,64

Corporal-cinestèsica 19  Vaig aprendre fàcilment a fer servir la bicicleta o els patins 0,84

Corporal-cinestèsica 22  Tinc bon sentit d'equilibri i coordinació 0,73

Corporal-cinestèsica 25  M'agrada construir models, maquetes o fer escultures 0,53

Corporal-cinestèsica 35  Sóc bo(na) per a l'atletisme 0,52

Naturalista 7  M'agrada anar d'excursió, el senderisme o simplement passejar en plena naturalesa 0,81

Naturalista 16  M'encanta tenir animals a casa 0,80

Naturalista 23  Se'm dóna bastant bé descriure les diferències entre diferents tipus d'arbres, gossos, ocells… 0,33

Naturalista 31  Quan vaig de vacances, prefereixo els entorns naturals a les destinacions urbanes 0,66

Naturalista 39  Intento ajudar, en la mesura de les meves possibilitats, a frenar la destrucció del planeta 0,63

Musical 3  Associo la música amb els meus estats d'ànim 0,66

Musical 9  Sé tocar (o abans sabia tocar) un instrument musical 0,52

Musical 15  La vida em sembla buida sense música 0,73

Musical 29  Amb freqüència faig la connexió entre una peça de música i algun esdeveniment de la meva vida 0,48

Musical 34  M'agrada xiular o cantar a la dutxa o quan estic sol(a) 0,70

Lingüística 10  No m'és difícil dir el que penso durant una discussió o debat 0,70

Lingüística 12  Gaudeixo d'una bona xerrada o discurs 0,45

Lingüística 20  M'enfado quan sento una discussió o una afirmació que sembla il·lògica 0,66

Lingüística 26  Tinc agudesa per trobar el significat de les paraules 0,44

Lingüística 36  M'agrada escriure cartes detallades als meus amics 0,22

Espacial 1  Prefereixo fer un mapa que explicar-li a algú com ha d'arribar a un lloc en concret 0,23

Espacial 13  Sempre distingeixo el nord del sud, estigui on estigui 0,13

Espacial 17  Sempre entenc els gràfics que vénen en les instruccions d'equips o instruments 0,38

Espacial 27  Puc mirar un objecte, tancar els ulls i sóc capaç de veure'l mentalment 0,78

Espacial 33  Amb només mirar la forma de construccions i estructures em sento a gust 0,34

0,49

0,37

0,141

0,117

0,148

0,139

0,195

0,112

0,194

0,249

0,82

0,74

0,67

0,65

0,64

0,62

Tipus IIMM
Desviació 

estàndar

Musical 0,112

Intrapersonal 0,117

Corporal-cinestèsica 0,139

Interpersonal 0,141

Lògic-matemàtica 0,148

Lingüística 0,194

Naturalista 0,195

Espacial 0,249
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aquesta etapa les persones li donen molta importància a les seves amistats i relacions socials. 
Per això, és la intel·ligència capdavantera per al conjunt d’aquests alumnes. 
 
També hem d’analitzar les preguntes del test relatives a aquesta tipologia d’intel·ligència, ja 
que en funció de com es plantegen ens poden indicar l’orientació que se li ha donat. 
  
Si parem l’atenció en les preguntes 11, 14, 21, 28 i 38, que són les indicadores de la 
intel·ligència interpersonal, ens podem adonar que són capaços d’entendre les persones del 
seu voltant, però cap pregunta fa referencia a si canvien les seves actituds en funció 
d’aquestes observacions. Les afirmacions fan servir els verbs “m’adono”, “m’agrada”..., que són 
verbs passius, llavors, com que no tenim cap verb d’acció com podria ser “ajudo”, “aconsello”..., 
no podem saber si tenen desenvolupada la part empàtica de la intel·ligència interpersonal. 
 
Si ens fixem en les preguntes 2, 5, 32, 37 i 40 que són les que fan referència a la intel·ligència 
intrapersonal, veiem que l’enfocament de les mateixes es dirigeix cap a l’autoconeixement i no 
va més enllà parlant de l’adaptació als altres en funció d’aquest autoconeixement.  
 
Pel que fa a la intel·ligència lògic-matemàtica, preguntes del test 4, 6, 18, 24 i 30, les podem 
classificar en dos grups. Les afirmacions 4, 24 i 30, representen el vessant més tradicional de 
l’estudi de la matemàtica, mentre que les afirmacions 6 i 18, tenen un component més “lúdic”, ja 
que fan servir jocs electrònics i ordinadors. Observant els dos grups per separat, apreciem que 
el 80% de l’alumnat s’ha sentit identificat  amb la intel·ligència matemàtica en el seu vessant 
“lúdic”. En canvi, si ens fixem en la part més “clàssica”, només el 58% afirma que té aquesta 
intel·ligència. Hauríem de plantejar-nos “ludificar” l’ensenyament d’aquest tipus d’intel·ligència? 
Tenim la possibilitat d’utilitzar més sovint la “gamificació” si ens trobem amb aquest tipus 
d’alumnat. 
 
Si revisem en profunditat els resultats obtinguts de la intel·ligència corporal-cinestèsica, veiem 
que les afirmacions 8, 25 i 35 tenen al voltant d’un 50-60% d’acceptació (aquestes afirmacions 
fan referència a gustos i dades objectives), mentre que les afirmacions 19 i 22 tenen entre el 
70-80% (aquestes afirmacions fan referència a elements del passat o dades subjectives). 
 
Analitzant les dades obtingudes relatives a les preguntes de caràcter naturalista observem que 
l’afirmació 23 “Se'm dóna bastant bé descriure les diferències entre diferents tipus d'arbres, 
gossos, ocells…” és la que té el resultat més baix del conjunt de preguntes de la intel·ligència 
naturalista, situant-se en un valor del 33% quan la mitjana de les respostes contestades de 
manera afirmativa per aquesta tipologia d’intel·ligència és d’un 64%. Concloem que si bé els 
agrada la naturalesa, els animals i anar de vacances a destinacions rurals, no tenen l’interès 
suficient o no han rebut el coneixement necessari per poder identificar i descriure tot el que té a 
veure amb el món natural que els envolta. De fet, la motivació per la naturalesa està molt 
present en l’alumnat i només s’hauria de fomentar l’aprenentatge naturalístic. 
 
Si ens fixem en la intel·ligència musical, veiem que és la que té una menor dispersió en els 
resultats, és a dir té un grau d’homogeneïtat molt alt entre les diferents respostes del mateix 
tipus d’intel·ligència. Apreciem per les seves afirmacions que els agrada la música, però no són 
capaços de relacionar-la amb altres aspectes de la seva vida.  
 
Pel que fa a la intel·ligència lingüística, sorprèn que estigui en una posició tan endarrerida, 
quan és una de les que més es fomenta en l’àmbit escolar. A més, gràcies a les noves 
tecnologies, els alumnes d’aquesta edat fan servir cada dia eines digitals que els “obliguen” a 
escriure contínuament.  Ens referim a eines com facebook, whatsapp, twitter.... per això ens 
estranya encara més, que l’afirmació numero 36 sigui la que té menys suport. Una explicació a 
aquest resultat, és que l’alumnat hagi entès aquesta afirmació en el sentit d’escriure un text 
molt acadèmic, seguint les normes gramaticals i ortogràfiques, encara que a l’afirmació s’indica 
que el destinatari és un amic. En canvi, la resta d’afirmacions d’aquesta intel·ligència, que fan 
referencia a comprensió i expressió oral,  tenen una millor acollida entre els estudiants, sense 
ser una de les seves “favorites”. 
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Per últim analitzem la intel·ligència espacial situada en la darrera posició. Exceptuant les 
respostes a l’afirmació 27, veiem que obtenim uns resultats molt negatius. Clarament el nostre 
sistema educatiu no fa cap esforç per desenvolupar aquest tipus d’intel·ligència. 
 
En l’afirmació 27 creiem que hi ha un error de comprensió, possiblement per la redacció de 
l’afirmació, ja que en l’enunciat no s’indica que l’objecte visionat sigui en 3 dimensions. Aquest 
és el motiu pel qual la dispersió surt tan elevada. 

5. Disseny d’activitats 
 

Arribats a aquest punt del treball, proposem dos activitats que tenen en compte en el seu 
disseny l’atenció a la diversitat mitjançant l’aplicació de la teoria de les IIMM. Per tal de poder 
esbrinar amb molta facilitat si estem fent una activitat que s’ajusta als requeriments d’atenció a 
la diversitat de les diferents intel·ligències múltiples hem creat una graella genèrica amb els 
trets distintius de cada tipus d’intel·ligència. D’aquesta manera, per qualsevol activitat podem 
saber quin tipus d’intel·ligència estem treballant i detectar quina no s’està fomentant. La graella 
en qüestió és aquesta. 
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Taula 3: trets distintius de cada IIMM. Font: elaboració pròpia 

 

Tipus d'intel·ligència Trets Distintius

  Conté càlculs matemàtics

  Hi ha raonaments lògics inductius o deductius

  Tenim una causa i el seu efecte a l'activitat

  S'han d'extreure conclusions lògiques després de la seva realització

  S'utilitza l'oratòria

  Comprensió oral

  Es fan descripcions de diferents objectes/eines…

  S'analitzen textos de diferents temes científics

  Es realitzen esbossos, plànols, dibuixos...

  Comprensió de plànols de diferents perspectives

  Reconeixement i elaboració de diferents tipus d'imatges en base a objectes reals

  Visualització d'imatges/objectes en 3D

  Creació d'instruments musicals improvisats

  Es fa servir la música/ritmes com mitjà d'expressió

  Reconeixement dels diferents timbres i sons

  Diferenciació de ritmes

  Es realitzen tasques manuals

  Requereix coordinació motriu

  Es fa servir el cos com a mitjà d'expressió

  S'utilitzen recursos corporals per resoldre problemes

  Autoavaluació personal de la seva feina

  Propostes d'objectius de millora personal

  Reflexió personal amb la resta del grup

  Tasques que requereixen una planificació de temps per poder portar-les a terme

  Realització d'activitat grupal

  Presa d'acords i negociacions dintre de cada grup

  Tutoria entre iguals

  Es realitzen debats oberts

  Capacitat d'observació de l'entorn natural

  Reconeixement de causes i efectes en les relacions del medi natural

  Projectes que es relacionen amb el medi natural que ens envolta

  Classificació d'espècies/objectes naturals segons la seva procedència

Interpersonal

Naturalista

Lògic-matemàtica

Lingüística

Espacial-visual

Musical

Corporal-cinestèsica

Intrapersonal
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Proposem tres activitats diferents que tenen present les diferents intel·ligències múltiples del 
nostre alumnat. Estan adreçades a l’alumnat de 1r d’ESO i dintre del contingut curricular propi 
de la matèria de tecnologia segons el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

5.1 Activitat 1: “El paper” 
 
Dintre del bloc corresponent als continguts sobre els diferents materials proposem la següent 
activitat: 
 
Activitat sobre el paper. Adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO. 
Tot començaria amb una recerca per part de l’alumnat dels diferents tipus d’arbres que es fan 
servir per fabricar paper. El següent pas consisteix en la realització individual d’un petit vídeo o 
fotografia dels arbres que han trobat en la seva recerca personal. En paral·lel, a les sessions 
pràctiques a l’aula taller elaborem paper reciclat a partir de paper de diari.  
 
Després, en grups de 3 alumnes han de crear un vídeo explicatiu amb els diferents arbres que 
han filmat/fotografiat incloent-hi música que respecti els drets d’autor i estigui relacionada. Al 
vídeo també han d’explicar el procés de fabricació del paper, quants arbres es tallen per poder 
aconseguir un full de paper, així com les possibles formes de reciclar i reduir la tala d’arbres. 

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Conèixer l’origen del paper. A1. Descriure l’origen del paper. 

Conèixer i identificar els diferents tipus 
d’arbres que es fan servir per elaborar paper. 

A2. Ser capaç de conèixer i identificar els 
arbres que es fan servir per produir paper. 

Descriure el procés de fabricació de paper.  
A3. Ser capaç de descriure tots els passos 
necessaris del procés de fabricació de paper. 

Utilitzar eines d’edició de vídeo  i 
presentacions multimèdia. 

A4. Fer servir adequadament les diferents 
eines digitals emprades per realitzar les 
tasques. 

Conscienciar en la importància d’utilitzar 
música creative commons respectant els 
drets d’autor. 

A5. Conèixer la importància d’utilitzar música 
creative commons. 

Fomentar la seva capacitat de comunicació 
oral. 

A6. Ser capaç de transmetre informació clara 
i entenedora de forma oral. 

Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

A7. Utilitzar eines i entorns virtuals de treball 
per realitzar l’activitat grupal. 

Valorar la necessitat de reduir, reutilitzar i 
reciclar els materials. 

A8. Actitud responsable vers el consum de 
materials i coneixement del procés. 

Taula 4: objectius i criteris d’avaluació. Font: elaboració pròpia 
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L’ACTIVITAT PAS A PAS 
INTEL·LIGÈNCIA MÚLTIPLE 

TREBALLADA 
COM ES TREBALLA LA 

INTEL·LIGÈNCIA? 

1. Recerca individual per 
part de l’alumnat dels 
diferents tipus d’arbres 
que es fan servir per 
fabricar paper. 

Intel·ligència visual-espacial 

Es treballa en la recerca que 
fan de manera individual dels 
diferents tipus d’arbres. Han 
d’arribar a un punt geogràfic i 
ser capaços d’orientar-se. 

Intel·ligència intrapersonal 

En la mida en què cada 
alumne ha de fer una 
planificació adequada 
temporal per poder portar a 
terme la tasca. 

Intel·ligència naturalista 
Es treballa identificant els 
diferents tipus d’arbres. 

2. Realització individual 
d’un petit vídeo o 
fotografia dels arbres 
que han trobat en la 
recerca. 

Intel·ligència intrapersonal 
Es treballa fent aquest treball 
individual. 

Intel·ligència naturalista 
La treballem identificant els 
diferents tipus d’arbres. 

3. En paral·lel, a les 
sessions pràctiques a 
l’aula taller elaborem 
paper reciclat a partir de 
paper de diari. 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

A l’activitat de taller fent 
paper reciclat amb paper de 
diari es realitzen tasques 
manuals i que requereixen 
coordinació motriu. 

Intel·ligència naturalista 

Sent conscients de la 
importància del reciclatge del 
paper i portant la teoria a la 
pràctica elaborant paper 
reciclat ells mateixos. 

Intel·ligència interpersonal 

Fent tots els passos 
necessaris per elaborar paper 
de manera conjunta amb els 
companys. 

4. En grups de 3 alumnes 
han de crear un vídeo 
explicatiu amb els 
diferents arbres que han 
filmat/fotografiat 
incloent-hi música que 
respecti els drets d’autor 
i estigui relacionada. 

Intel·ligència naturalista 

Es treballa utilitzant la 
classificació i identificació 
dels arbres que han fet 
prèviament en la recerca. 

Intel·ligència musical 
Introduint música al vídeo 
relacionada amb les 
imatges/fotografies. 

Intel·ligència interpersonal Realitzant l’activitat en grups. 

Intel·ligència visual-espacial 
Fent servir les eines d’edició 
de vídeo. 

5. Al vídeo també han 
d’explicar el procés de 
fabricació del paper, 
quants arbres es tallen 
per poder aconseguir un 
full de paper, així com 
les possibles formes de 
reciclar i reduir la tala 
d’arbres. 

Intel·ligència lingüística 
Amb l’explicació del procés 
de fabricació del paper i el 
reciclatge del mateix. 

Intel·ligència lògic-
matemàtica 

Dintre de l’explicació del 
procés de fabricació, han de 
calcular quants fulls de paper 
surten d’un arbre. 

Intel·ligència naturalista 

Sent conscients de la 
importància del reciclatge 
d’aquest material com és el 
paper. 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

Es treballa fent servir el cos 
com a mitjà d’expressió. 

Taula 5: activitat paper. Font: elaboració pròpia 

1.   
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5.2 Activitat 2: “Fem un semàfor” 
 
El projecte que es planteja és transversal per als blocs de continguts de “Disseny i construcció 
d’objectes” i “Materials” seguint el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 
En aquesta activitat s’han de seguir totes les fases del procés tecnològic treballades amb 
anterioritat. 
 
Projecte de construcció d’un semàfor. Adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO. 
Davant d’un problema real que ens hem trobat al barri de l’institut, plantegem a l’alumnat un 
projecte que resolgui aquesta situació.  
 
Santa Maria de Fredeluga és un poble molt petit que presenta un important problema de 
congestió de trànsit. Té una carretera principal en la qual van a parar tres carreteres 
secundàries, una d'elles molt transitada que causa accidents. L'Ajuntament, després d'estudiar 
diferents opcions decideix que sigui una cruïlla amb semàfors. El consistori, que compta amb 
un gabinet d'experts enginyers, ens demana que fem el disseny i la construcció d'aquest 
semàfor. 
 
La primera tasca que han de fer els alumnes en grups de 3 és proposar tres dissenys diferents 
de construcció per aquest semàfor fent els corresponents esbossos. A continuació, han 
d’analitzar i escollir la que creguin oportuna per resoldre la situació de forma unànime per tots 
els components del grup. Una vegada tenen decidit el disseny que portaran a terme, han de 
realitzar tots els plànols necessaris d’aquesta proposta per poder construir totes les peces del 
semàfor. Cada grup realitzarà una presentació multimèdia explicant la seva proposta a la resta 
de la classe acompanyada de música creative commons escollida pel grup. En les sessions al 
taller s’aniran realitzant totes les tasques necessàries per aconseguir elaborar aquest semàfor. 
L’última classe per finalitzar el projecte serà la presentació de cada treball acabat a la resta del 
grup i dels treballadors de l’ajuntament que assistiran a aquesta sessió final. 
 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Trobar una solució tecnològica per resoldre 
un problema quotidià. 

A1. Ser capaç de trobar una solució 
tecnològica que resolgui un problema real. 

Dissenyar i construir objectes senzills fent 
servir els materials i les eines adequades. 

A2. Ser capaç de dissenyar i construir 
objectes senzills utilitzant els materials i eines 
adients. 

Interpretar plànols d'objectes representats 
gràficament i saber traslladar-los sobre el 
material seguint les acotacions marcades. 

A3. Ser capaç d’interpretar plànols i 
acotacions traslladant les mides al material 
corresponent. 

Utilitzar eines d’edició de vídeo  i 
presentacions multimèdia. 

A4. Fer servir adequadament les diferents 
eines digitals emprades per realitzar les 
tasques. 

Conscienciar en la importància d’utilitzar 
música creative commons respectant els 
drets d’autor. 

A5. Conèixer la importància d’utilitzar música 
creative commons. 

Fomentar la seva capacitat de comunicació 
oral. 

A6. Ser capaç de transmetre informació clara 
i entenedora de forma oral. 

Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

A7. Utilitzar eines i entorns virtuals de treball 
per realitzar l’activitat grupal. 

Valorar la necessitat de reduir, reutilitzar i 
reciclar els materials. 

A8. Actitud responsable vers el consum de 
materials i coneixement del procés. 

Taula 6: objectius i criteris d’avaluació. Font: elaboració pròpia 
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L’ACTIVITAT PAS A PAS 
INTEL·LIGÈNCIA MÚLTIPLE 

TREBALLADA 
COM ES TREBALLA LA 

INTEL·LIGÈNCIA? 

1. Proposar en grup, tres 
dissenys diferents de 
construcció pel semàfor 
amb els esbossos 
corresponents. 

Intel·ligència naturalista 
Tenint en compte l’impacte 
mediambiental del projecte. 

Intel·ligència interpersonal 
Es treballa fent l’activitat en 
grup. Has d’escoltar les 
propostes de cada company. 

Intel·ligència visual-espacial 
Elaborant els esbossos de les 
diferents propostes per 
realitzar el semàfor. 

2. Analitzar i escollir una de 
les tres propostes de 
forma unànime per tots 
els components del 
grup. 

Intel·ligència interpersonal 

Es treballa escollint una de 
les tres propostes de forma 
unànime pels membres del 
grup. Han d’arribar a un 
acord per decidir la proposta 
seleccionada. 

Intel·ligència intrapersonal 
Reflexió personal de les tres 
propostes realitzades pel 
grup. 

3. Realitzar tots els plànols 
necessaris per poder 
construir totes les peces 
del semàfor. 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

En realitzar els plànols 
treballen la coordinació 
motriu i realitzen una tasca 
manual. 

Intel·ligència visual-espacial 

Elaborant els plànols de les 
diferents peces que formen 
part de la seva proposta de 
semàfor. 

Intel·ligència interpersonal 

Distribuint les tasques entre 
els membres del grup per tal 
d’avançar el treball 
conjuntament. 

Intel·ligència lògic-
matemàtica 

Realitzant totes les mides i 
acotacions necessàries per a 
cada peça del semàfor. 

4. Elaborar una 
presentació multimèdia 
per mostrar la seva 
proposta escollida a la 
resta de la classe, 
acompanyada de 
música. 

Intel·ligència visual-espacial 
Utilitzant les eines de disseny 
multimèdia. 

Intel·ligència musical 
Introduint música adient a la 
presentació. 

Intel·ligència interpersonal Realitzant l’exposició en grup. 

Intel·ligència lingüística 
Elaborant la part oral o 
escrita de la presentació 
multimèdia. 

5. En les sessions al taller 
s’aniran realitzant totes 
les tasques necessàries 
per aconseguir elaborar 
aquest semàfor. 

Intel·ligència naturalista 

Aplicant les mesures 
d’aprofitament, reducció i 
reciclatge dels materials 
empleats. 

Intel·ligència lògic-
matemàtica 

Tenint en compte les mides 
de cada peça i les operacions 
de muntatge. 

Intel·ligència interpersonal 
Treballant en grup de manera 
equànime al taller. 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

Es treballa fent servir les 
eines i màquines-eines per 
realitzar totes les peces del 
semàfor. 
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6. Creació d’un vídeo 
resum de tot el procés 
de construcció del 
semàfor. 

Intel·ligència musical Introduint música al vídeo. 

Intel·ligència interpersonal Fent el vídeo en grup.  

Intel·ligència visual-espacial 
Fent servir les eines d’edició 
de vídeo. 

7. L’última classe serà la 
presentació de cada 
treball acabat a la resta 
del grup i dels 
treballadors de 
l’ajuntament que seran 
presents a classe. 

 

Intel·ligència interpersonal 
Treballant en grup per 
preparar i elaborar la 
presentació. 

Intel·ligència lingüística 
Fent la presentació oral, 
utilitzant la seva capacitat de 
comunicació oral. 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

Es treballa fent servir el cos 
com a mitjà d’expressió. 

Intel·ligència visual-espacial 
Fent servir les eines de 
presentació dels seus 
treballs. 

Intel·ligència intrapersonal 
Fent servir el seu 
autoconeixement per poder 
controlar les emocions. 

Taula 7: activitat semàfor. Font: elaboració pròpia 

1.  

5.3 Activitat 3: “L’aula de tecnologia” 
Introducció i descobriment de tot el que té a veure amb el taller de tecnologia. 
 
Projecte “El nostre taller”. Adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO. 
Aquesta activitat que es planteja consisteix en el descobriment i coneixement de les diferents 
zones de treball, eines, màquines-eines i màquines que tenim al nostre abast al taller de 
tecnologia. Conèixer i complir les normes de seguretat, neteja i higiene del taller, fent un ús 
sostenible dels materials incloent el seu estalvi, reutilització i reciclatge. 
 
A les classes a l’aula de teoria anirem veient amb el suport d’un power point els diferents ítems 
esmentats amb anterioritat. Després de veure tot el contingut l’alumnat ha de fer una 
presentació lliure per demostrar que ha assolit de manera significativa i pràctica els continguts 
treballats a classe. Aquesta presentació és totalment lliure. Poden elaborar un vídeo, fer una 
representació teatral, compondre una cançó, fer una presentació oral, escriure un poema o 
relat, presentar els continguts a través de dibuixos, etc. La darrera sessió la dedicarem a 
reflexionar, tant individualment com en grup, sobre com ha anat tota l’activitat i com la podem 
millorar per una altra vegada.  
 
Aquesta activitat la poden fer de manera individual, per parelles o bé en grups. La presentació 
ha de centrar-se en un dels subgrups de continguts següents:  

1. Enumeració de les eines, màquines-eines i màquines i les funcions per les quals 
serveixen cadascuna. 

2. Explicació de les zones de treball que tenim al taller i la seva utilitat. 
3. Presentació de les normes de seguretat, neteja i higiene del taller de tecnologia. 
4. Explicació de l’estalvi, reutilització i reciclatge dels materials que es fan servir a l’aula 

taller. 
 
Els criteris d’avaluació aplicables depenen del tema escollit per exposar a la resta del grup. En 
la següent taula, entre parèntesis, cada objectiu d’aprenentatge i criteri d’avaluació el 
relacionem amb el subgrup de contingut al qual fa referència. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Conèixer i identificar les eines, màquines-
eines, màquines i funcions de les mateixes. 
(1) 

A1. Ser capaç de conèixer i identificar els 
diferents elements que tenim a l’aula de 
tecnologia. 

Enumerar i analitzar les diferents zones de 
treball que formen part del taller. (2) 

A2.  Ser capaç d’enumerar i analitzar les 
funcions de les zones de treball del taller de 
tecnologia. 

Conèixer les normes de seguretat i higiene a 
l’aula de tecnologia. (3) 

A3. Seguir les normes de seguretat i higiene a 
l’aula de tecnologia. 

Promoure l’aprofitament dels materials 
utilitzats a l’aula de tecnologia així com 
valorar la necessitat de reduir, reutilitzar i 
reciclar els materials. (4) 

A4. Actitud responsable vers l’ús dels 
diferents materials a l’aula taller. 

Trobar la manera de presentar de manera 
lliure els continguts vistos a classe. (1, 2, 3, 4) 

A5. Ser capaç d’escollir un tipus de 
presentació per exposar els continguts 
apresos. 

Estimular la creativitat dels alumnes en el 
vessant que cadascú prefereixi. (1, 2, 3, 4) 

A6. Ser capaç d’expressar els continguts 
apressos a través del mitjà de comunicació 
escollit. 

Fomentar la seva capacitat d’expressar 
coneixements adquirits. (1, 2, 3, 4) 

A7. Ser capaç de transmetre informació clara 
i entenedora. 

Taula 8: objectius i criteris d’avaluació. Font: elaboració pròpia 

 

L’ACTIVITAT PAS A PAS 
INTEL·LIGÈNCIA MÚLTIPLE 

TREBALLADA 
COM ES TREBALLA LA 

INTEL·LIGÈNCIA? 

1. Veure a les sessions 
teòriques a classe tots 
els continguts del tema. 

Intel·ligència lingüística 
Escoltant i participant en 
l’aprenentatge dels 
continguts. 

Intel·ligència musical 
Utilitzant diferents sons per 
explicar les funcions de les 
màquines. 

Intel·ligència visual-espacial 
Es treballa amb la 
visualització del power point.  

2. Decidir el subgrup de 
continguts del que faran 
l’exposició, el format de 
presentació i l’agrupació 
escollida. 

Intel·ligència intrapersonal 

Adonant-se de quin format de 
presentació, tema i amb qui o 
quins faran el treball 
proposat. Fent una reflexió 
personal. 

Intel·ligència interpersonal 
Arribant a acords entre 
membres del grup per tal de 
realitzar el treball. 

3. Elaborar la presentació 
amb les eines digitals/no 
digitals que siguin 
adients*. 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

Treballant amb el seu cos 
com a mitjà d’expressió. 

Intel·ligència visual-espacial 
Utilitzant eines de disseny i 
presentació de continguts. 

Intel·ligència lògic-
matemàtica 

Fent servir esquemes lògics 
per explicar el contingut 
escollit. 

Intel·ligència lingüística 
Realitzant el treball fent servir 
la seva oratòria. 

Intel·ligència musical 
Utilitzant la música, timbres o 
sons com a mitjà d’expressió. 

Intel·ligència naturalista 

Es treballa tenint en compte 
l’impacte mediambiental dels 
materials utilitzats en l’aula 
de tecnologia. 
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4. Presentació dels treballs 
a la resta del grup i 
professora*. 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

Treballant amb el seu cos 
com a mitjà d’expressió. 

Intel·ligència visual-espacial 
Utilitzant eines de disseny i 
presentació de continguts. 

Intel·ligència lògic-
matemàtica 

Fent servir esquemes lògics 
per explicar el contingut 
escollit. 

Intel·ligència lingüística 
Realitzant el treball fent servir 
la seva oratòria. 

Intel·ligència musical 
Utilitzant la música, timbres o 
sons com a mitjà d’expressió. 

Intel·ligència naturalista 

Es treballa tenint en compte 
l’impacte mediambiental dels 
materials utilitzats en l’aula 
de tecnologia. 

5. Classe de reflexió, 
conclusions i propostes 
de millores de l’activitat 
realitzada.  

 
 
 

Intel·ligència intrapersonal 

Fent una autoavaluació de la 
seva feina així com una 
proposta d’objectius de 
millora per la propera 
activitat. 

Intel·ligència interpersonal 

Respectant les opinions dels 
companys i acceptant les 
possibles crítiques 
constructives rebudes. 

Intel·ligència lingüística 
Expressant la seva 
opinió/valoració i escoltant la 
de la resta de companys. 

Taula 9: activitat aula taller tecnologia. Font: elaboració pròpia 

*La intel·ligència treballada depèn del mitjà d’expressió que han fet servir per desenvolupar 

l’activitat proposada. 

6. Implementació pràctica d’algunes de les activitats dissenyades 
 

Aprofitant l’estada al centre de pràctiques d’aquest màster, he pogut portar a terme part de 
l’activitat 5.1 del paper, dissenyada tenint present l’atenció a la diversitat mitjançant l’aplicació 
de la teoria de les IIMM. 
 
Per motius de calendari no s’ha pogut desenvolupar sencera l’activitat del paper, però sí el 
procés d’elaboració del paper reciclat al taller, i en comptes de què els alumnes creessin un 
vídeo explicatiu amb la fabricació del paper, els he proporcionat jo, incloent-hi clares 
referències a la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar. Amb aquesta modificació som 
conscients que no treballem les intel·ligències de la mateixa manera ni en el mateix grau, que si 
haguéssim portat a terme l’activitat tal com va ser dissenyada. 
 
Amb aquesta activitat parcial, s’han treballat les intel·ligències corporal-cinestèsica, naturalista, 
interpersonal, lògic-matemàtica i lingüística, tal com es pot veure a continuació: 
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ACTIVITAT 
IMPLEMENTADA 

INTEL·LIGÈNCIA MÚLTIPLE 
TREBALLADA 

COM ES TREBALLA LA 
INTEL·LIGÈNCIA? 

Elaboració de paper 
reciclat al taller a partir 
de paper de diari 

Intel·ligència corporal-
cinestèsica 

A l’activitat de taller fent 
paper reciclat amb paper de 
diari es realitzen tasques 
manuals i que requereixen 
coordinació motriu. 

Intel·ligència naturalista 

Sent conscients de la 
importància del reciclatge del 
paper i portant la teoria a la 
pràctica elaborant paper 
reciclat ells mateixos. 

Intel·ligència interpersonal 

Fent tots els passos 
necessaris per elaborar paper 
de manera conjunta amb els 
companys. 

Visionat de diversos 
vídeos explicatius del 
procés de fabricació de 
paper, així com dels 
conceptes de reducció, 
reutilització i reciclatge 
d’aquests materials. 

Intel·ligència lingüística 

Amb la comprensió del 
procés de fabricació del 
paper i el reciclatge del 
mateix. 

Intel·ligència lògic-
matemàtica 

Dintre de l’explicació del 
procés de fabricació, s’indica 
quantes tones d’arbre són 
necessàries per a l’obtenció 
de paper. 

Intel·ligència naturalista 

Sent conscients de la 
importància del reciclatge 
d’aquest material com és el 
paper. 

Taula 10: activitat implementada. Font: elaboració pròpia 

 
Els materials que hem fet servir per realitzar la pràctica al taller són: paper de diari, aigua, feltre, 
forma, liquadora (màquina-eina), premsa mecànica (màquina-eina), draps vells de cotó, agulles 
d’estendre la roba i una galleda. El temps previst per fer l’activitat és de 60 minuts, és a dir, una 
sessió de taller. 
 
Passos que s’han de seguir per elaborar paper reciclat: 
 
Cada alumne ha de portar a classe dos fulls sencers de paper de diari tallats a mà en trossos 
petits. Aquests trossos de paper, s’han d’introduir dins d’una galleda plena d’aigua. 
 
Un cop els papers estiguin ben mullats, s’han de ficar a la liquadora fins que la consistència de 
la pasta de paper sigui la que es vol aconseguir. 
 
En grups de dues persones, s’ha d’agafar la pasta de paper i la forma (estructura de fusta i 
malla metàl·lica o plàstica), s’ha de dipositar la pasta de paper sobre la forma, per tal d’eixugar 
l’aigua sobrant, donant-li forma de full. 
 
Un cop eixugada l’aigua sobrant gràcies a la forma, s’ha de posar un feltre al damunt del paper 
per poder girar-lo, i  separar la pasta de paper amb el feltre de la forma. 
 
Una vegada tots els grups hagin fet aquest pas, s’han de ficar tots els feltres amb els papers 
dintre de la premsa mecànica per eliminar l’excés d’aigua. 
 
Per últim, es treuen tots els feltres amb els papers reciclats i s’estenen verticalment al sol per 
tal d’aconseguir que s’assequessin totalment. 
 



Atenció a la diversitat mitjançant l’aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples a l’assignatura de Tecnologia de 1r d’ESO  27 
 

Un parell de dies després, es poden recollir els papers estesos amb agulles, separar els fulls de 
paper reciclat dels feltres, i obtenir la fulla de paper reciclat.  
 
 
Reflexions realitzades: 
 
Tota la pràctica al taller va transcórrer molt favorablement.  
La feina es va fer de manera col·laborativa i amb un clima agradable. La realització d’un procés 
senzill amb l’obtenció d’un objecte que es poden emportar a casa els motiva molt.  
 
S’observa durant la realització de la pràctica que l’estimulació de la intel·ligència corporal-
cinestèsica, fent activitats manuals  que requereixen coordinació motriu resulta molt motivadora 
per l’alumnat. Durant aquests moments mostren un nivell de concentració molt elevat així com 
molt d’interès per fer servir les maquines-eines com la liquadora o la premsa mecànica. 
 
D’altra banda, també s’observa que el seu interès baixa quan es tracta d’escoltar les 
indicacions dels passos que s’han de seguir per poder elaborar paper. És en aquest moment 
quan estan fent servir la intel·ligència lingüística. 
 
Aquesta diferència és “comprensible”, ja que tal com es veu al gràfic 7 d’aquest treball, aquest 
grup d’alumnes té més desenvolupada la intel·ligència corporal-cinestèsica que la lingüística.  
 
Per obtenir el feedback de l’alumnat sobre la pràctica, se’ls hi va passar un qüestionari 
avaluador de l’activitat amb espais en blanc perquè poguessin expressar lliurement la seva 
opinió. Va ser totalment anònim i l’acceptació de la pràctica va ser total. 
 
Al qüestionari havia un apartat reservat a millores que ells podien proposar per fer més 
engrescadora l’activitat.  
 
A cada grup diferent, quan els explicava les preguntes del formulari, els proposava dos 
exemples de millora de l’activitat (diferents per cada grup). Una vegada recollits els fulls 
avaluadors, les propostes que em van fer de canvis de l’activitat, van ser “casualment” les dues 
que jo els havia donat com a exemple.  
 
Això va fer que m’adonés que, malgrat la seva curta edat (11-12 anys), no fan servir la 
imaginació, o no tenen interès a fer-la servir. D’aquí surt una reflexió més enllà de la teoria de 
les intel·ligències múltiples de H. Gardner, i és que el nostre sistema educatiu no fomenta el 
desenvolupament de la imaginació del nostre alumnat, que s’hauria de fer des de les primeres 
etapes de l’educació, començant per les escoles bressols fins al final de la vida. De fet hi ha 
autors com (Gayá, 2015), que directament afirma que són els professors dintre del marc del 
sistema educatiu actual qui “maten” la creativitat o imaginació dels estudiants.  

7. Millores proposades 
 

Després de realitzar tot el projecte, fase a fase, m’he adonat de diferents aspectes que penso 
que es podrien canviar per millorar. 
 
Una part molt important del treball ha sigut l’elaboració del test diagnòstic per avaluar les IIMM 
predominants del nostre alumnat objecte d’anàlisi. Revisant el test i les preguntes decidides, he 
trobat diferents aspectes preceptius d’incorporar millores.  
 

 Hagués sigut apropiat afegir al formulari una casella per marcar el sexe de l’alumnat. 
Hauríem pogut extreure més conclusions interessants i útils com fins a quin punt la 
creença social més estesa de què les noies tenen predilecció per assignatures de caire 
humanístic té relació amb les seves intel·ligències predominants.  
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 La redacció d’algunes de les preguntes del test es podrien adaptar encara més, al 
llenguatge que fan servir els alumnes, sense utilitzar un to massa col·loquial, per tal de 
facilitar la comprensió de les afirmacions. 

 

 Es podria ampliar la mostra d’alumnes participants en el test, per aconseguir que les 
conclusions tinguin més representativitat. Això es podria realitzar portant a terme una 
col·laboració entre diversos centres públics de Barcelona i rodalies. D’aquesta manera, 
les conclusions podrien haver estat molt diferents depenent de, si l’entorn de l’alumnat 
és rústic o urbà, el nivell socioeconòmic de les famílies, la idiosincràsia de l’institut en 
qüestió, etc.  
 

 Una altra millora proposada pel que fa al test és ampliar les possibilitats de resposta. 
Ara mateix, el test disposa de dues respostes “veritat” o “fals”. L’alumnat en algunes 
preguntes dubtava entre les dues i van trobar a faltar una intermèdia per les 
afirmacions en les quals tenien més dubtes. 

 
Un canvi que ens podria haver donat una informació diferent hagués estat passar el test a 
l’alumnat de manera nominativa amb les seves dades personals. Els resultats obtinguts 
s’haurien pogut comparar amb les seves notes de les diferents assignatures i veure si existeix 
coherència entre les qualificacions obtingudes en les matèries i les IIMM que tenen més 
desenvolupades. 
 
Pel que té a veure amb la implementació pràctica de diferents activitats atenent a les IIMM de 
l’alumnat, seria convenient haver disposat de més temps i experiència docent per poder portar-
les a terme i extreure conclusions realistes i no teòriques. Aquestes pràctiques docents per mi 
han estat les primeres, per això no disposo encara, dels recursos suficients per fer una 
implementació més integral de l’atenció a la diversitat mitjançant l’aplicació de la teoria de les 
intel·ligències múltiples. 
 
Per desenvolupar tot aquest treball s’ha intentat de diverses maneres tenir l’oportunitat 
d’assistir a escoles/instituts on l’ensenyament es basa en l’aplicació, gairebé total, de la teoria 
de Gardner però no ha sigut possible. Aquesta experiència seria clau per millorar i fer més 
realistes les activitats proposades en aquest TFM. 
 
Encara que aquest punt s’escapa de l’abast d’aquest TFM, que està enfocat a alumnes de 1r 
d’ESO, crec que es podria ampliar la proposta a tots els cursos d’ESO, i amb un seguiment 
temporal; és a dir, veure l’evolució de cada individu segons el seu creixement personal i tenir 
més dades per poder analitzar la situació de manera més acurada. A més, això ens podria 
donar una informació molt útil per millorar la implementació de la teoria tenint en compte els 
diferents nivells educatius.  
 

8. Conclusions 
 

Arran de fer aquest TFM sobre les intel·ligències múltiples, i aprofundir en la teoria de Howard 
Gardner, m’he adonat de la dificultat que existeix al sistema educatiu actual per introduir 
qualsevol tipus de canvi. 
 
Quan es va publicar el llibre (Gardner, 1983) amb la innovadora teoria de les intel·ligències 
múltiples, no va tenir una acollida molt positiva per part de la comunitat educativa. Com s’ha 
comentat a l’apartat de “Evolució de la teoria”, una de les crítiques més repetitives s’ha centrat 
en una baralla semàntica-lingüística dels conceptes d’intel·ligència vs. habilitat. Parar atenció a 
la semàntica en lloc de les possibles millores que pot aportar aquesta teoria, personalment he 
trobat que no té cap sentit. Hem de tenir una visió oberta a la introducció de noves 
metodologies en qualsevol àmbit de la nostra societat, i particularment dins del món de 
l’ensenyament. 
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Actualment, hi ha un cert consens en la teoria de H. Gardner, però aquesta continua fora de les 
aules, ja que hi ha poques escoles que apliquin aquesta teoria de manera integral. Pel que fa al 
nostre país, l’escola pública no ha introduït la teoria de Gardner al món educatiu, i actualment 
només s’aplica en algunes escoles concertades o privades força elitistes.  
 
Per elaborar aquest TFM hem intentat posar-nos en contacte amb diversos  instituts/escoles 
que fan servir la teoria de Gardner, però no hem obtingut resposta. Tal com es va comentar a 
l’apartat “7 Millores proposades”, creiem que hagués sigut molt positiu accedir a una escola en 
què s’apliqués la teoria, per poder agafar idees pràctiques i no tan teòriques. 
 
Existeixen informes a escala internacional, com per exemple l’informe PISA, on l’estat espanyol 
surt força endarrerit dintre del grup de països desenvolupats. Malgrat això, no es fa res per 
revertir aquests resultats, i els polítics no es plantegen introduir metodologies innovadores, com 
podria ser l’aplicació de la teoria de les IIMM, o d’altres canvis profunds amb el consens de la 
comunitat educativa.  
 
Revisant part de la literatura sobre les diferents proves diagnòstiques per avaluar el grau de 
desenvolupament  de cadascuna de les IIMM, hem comprovat que no existeix un test unificat i 
estàndard que es faci servir. Això no ens ha ajudat a fer el millor test possible, com ja hem 
explicat  al punt “7 Millores proposades”. 
 
Després de la revisió de la prova diagnòstica, podem concloure que alguna cosa no estem fent 
bé. El nostre sistema educatiu fomenta especialment les intel·ligències lingüística i lògic-
matemàtica (intel·ligències tradicionals), i cap d’aquestes dues es troba a les primeres 
posicions dels nostres resultats. Cal parar especial atenció a la intel·ligència lingüística, ja que 
figura en la posició set de vuit, només per davant de la visual-espacial. 
 
Això ens fa reflexionar, i ens planteja dos escenaris possibles: 

 Ens estem centrant a fomentar unes intel·ligències que són les menys desenvolupades, 
i per això tenim un resultat tan negatiu. 

 La forma d’explicar les matèries més properes a aquestes intel·ligències tradicionals no 
és l’apropiada, i fa que cada vegada l’alumnat demostri menys interès per aquestes. 

 
Respecte a l’activitat portada a terme a les pràctiques, he comprovat que l’assignatura de 
tecnologia ens ofereix la possibilitat de desenvolupar algunes de les intel·ligències menys 
habituals al nostre sistema educatiu, com la corporal-cinestèsica, visual-espacial, naturalista, o 
la musical. A més he comprovat que realitzar activitats en les quals es treballen aquestes 
intel·ligències és molt engrescador per alumnes de 1r d’ESO, ja que prefereixen “fer” a 
“observar”. Això s’enllaça amb la piràmide de l’aprenentatge (Taxonomia de Bloom), on s’indica 
que la millor manera d’adquirir nous coneixements és realitzar pràctiques per un mateix o bé, 
ensenyar als companys el que ja hem après de manera significativa. 
 
Com a últim punt de les conclusions d’aquest TFM, m’agradaria parlar de la poca creativitat del 
nostre alumnat, i el poc que fem per desenvolupar-la. Dins l’assignatura de tecnologia, 
disposem d’un magnífic escenari per fomentar qualsevol tipus d’intel·ligència i la creativitat. A 
més hem de tenir en compte, que la creativitat és un dels pilars bàsics del desenvolupament 
científic i tecnològic. 
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