
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Facultat de nom 
 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Programa sobre les intel·ligències múltiples a 
un aula de 4 anys 

 
Denisse Birriel Cardozo 

 
Grau d’Educació Infantil 

 

Any acadèmic 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: x8494167z 
 
Treball tutelat per Eva Aguilar Mediavilla 
Departament de Pedagogia aplicada i psicologia de l’educació 
 
L’autor autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 
 
  
Paraules clau del treball:  
Proposta de millora, intel·ligències múltiples,  educació infantil, models d’intel·ligència, 
propostes metodològiques. 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Índex 

 

1. Resum.....................................................................................................................3 

2. Introducció..............................................................................................................4 

2.1. Marc teòric...........................................................................................................6 

2.1.1. El mètode projecte Spectrum................................................................13 

2.1.2. Estudis sobre les IM en centres escolars..............................................15 

2.2.  Context................................................................................................................16 

2.2.1. Característiques del centre....................................................................16 

2.2.2. Característiques de l’alumnat de l’aula de 4 anys................................17 

2.2.3. Característiques de la docent................................................................19 

2.2.4. Organització de l’espai i el temps.........................................................19 

3. Objectius.................................................................................................................20 

4. Metodologia............................................................................................................21 

5. Anàlisi de les activitats...........................................................................................22 

5.1. Resultats de l'anàlisi.............................................................................................25 

6. Propostes de millora................................................................................................28 

7. Avaluació.................................................................................................................35 

8. Conclusions.............................................................................................................44 

9. Referències bibliogràfiques.....................................................................................46 

10. Annexos.................................................................................................................49 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Resum 

El següent programa és un projecte de millora el qual es pretén implantar a un aula de 

4 anys d’educació infantil. Es pren el model de les Intel·ligències Múltiples del psicòleg, 

investigador i professor Howard Gardner per tal d'analitzar les activitats que es realitzen a 

l’aula i millorar la seva intervenció. La present teoria contempla la intel·ligència com a 

potencial, sent útil per resoldre problemes i dissenyar productes valuosos en determinats 

contextos (Gardner, 1993). Aquesta intel·ligència múltiple es presenta de 8 formes diferents: 

intel·ligència lògic- matemàtica, lingüística, espacial, cinestèsic- corporal, musical, 

interpersonal, intrapersonal i naturalista. Gardner (1993), trasllada aquesta teoria a l'àmbit 

educatiu a través del projecte Spectrum, que es dedica al disseny i aplicació d'un enfocament 

alternatiu del currículum i l'avaluació de l’educació infantil en diferents àmbits educatius. A 

partir d’aquest enfocament educatiu es proposarà una alternativa metodològica juntament amb 

la seva avaluació. A la seva vegada s'exposaran  diferents concepcions sobre el terme de la 

intel·ligència de la mà de diversos autors, amb el fi de poder contemplar la pluralitat d'idees a 

en un camp tant extens com és el de la psicologia i l'educació.  

Paraules clau:  Proposta de millora, intel·ligències múltiples, educació infantil, 

models d’intel·ligència, propostes metodològiques.  

   

Abstract 

The following program is an improvement project which aims to implement a 4 years 

old class of childhood education. It takes the model of the multiple intelligences from the 

Psychologist, investigator and professor Howard Gardner to analyze the activities and to 

improve the intervention from an educational focusing. This theory contemplates the 

intelligence as a potential, being useful for solving problems and to design valuable products 

in some contexts (Gardner, 1993). This multiple intelligence occurs in eight different forms: 

logical mathematical intelligence, linguistics, spatial, bodily kinesthetic, musical, 

interpersonal, intrapersonal and naturalist. Gardner (1993), transfers this theory to the 

educative ambit across the Spectrum project, dedicated to design and apply an alternative 

approach curriculum and to assess the childhood Education in different educational ambits. 

From this educational approach is proposed an alternative methodology with its evaluation. At 

the same time, are exposed different conceptions about the word intelligence, with various 

authors, in order to contemplate the plurality of ideas such an extensive field, like are the 

Psychologist and Education.    
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2. Introducció 

El següent treball neix com a fruit de la meva preocupació, i no solament meva, sobre 

la  qualitat de l'educació . Una educació, que es podria dir, que està centrada a l'àmbit cognitiu 

i d'unes disciplines concretes. 

Ja des de fa molt de temps, pedagogs, educadors, psicòlegs i qualsevol membre 

interessat per l'educació han estat en constat debat sobre diverses qüestions com: Quins són 

els objectius que els alumnes haurien d'assolir al acabar la seva formació? Quina o quines són 

les formes més eficients per facilitar l'assoliment d'aquests?, Les avaluacions que es realitzen, 

són les mes adequades?, Com es pot motivar als alumnes?, entre d'altres no menys importants. 

La meva curta experiència com a futura docent m'ha fet veure que encara que   se 

pretengui actuar en base a unes metodologies concretes, com pot ser la constructivista, no 

sempre s'aconsegueixen els resultats esperats, o el que es pitjor, el camí no és el més adequat. 

Ens centrem a un currículum on les intencions són bones però que no tots tenen molt clar com 

hem d'actuar per tal de que no solament els infants siguin capaços d'arribar a uns determinats 

objectius, sinó que gaudeixin del seu aprenentatge. 

Durant els mesos de març, abril, maig i juny de l'any 2014 vaig tenir el plaer de 

realitzar les meves segones pràctiques del Grau d’Educació Infantil realitzat a la Universitat 

de les Illes Balears de l’any 2014. Les vaig dur a terme a un aula de 4 anys d’Educació 

Infantil del CEIP Miquel Duran i Saurina ubicat al municipi d’Inca, Mallorca, Espanya. 

Durant el meu aprenentatge en aquest centre, i concretament en la meva aula 

assignada,  vaig poder apreciar que encara que es treballi amb un ampli repertori d’activitats, 

s’estimulen en major mesura uns tipus d’habilitats, coneixements, intel·ligències... més que 

d’altres. Per tant he trobat necessari i pertinent realitzar, amb més profunditat, un programa on 

s’analitzin minuciosament les activitats realitzades a l’aula i presentar una proposta de millora 

que contempli una ensenyança adaptada a les individualitats de cada alumne, estimulant les 

seves habilitats i incidint en les seves mancances. 

El programa s’emmarca dins la Teoria de les intel·ligències múltiples de Howard 

Gardner. Aquesta teoria neix com a fruit d'un encàrrec al equip d'investigadors de l'Escola 
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Superior de Harvard per part de la fundació Bernard Van Leer de la Haya el 1979. L'estudi 

tractava de la naturalesa del potencial humà i la seva realització. Aquest va culminar al 1983 

amb la publicació de Frames of mind. 

La teoria de les intel·ligències múltiples és enfocament que contempla la intel·ligència 

com a potencial, sent útil per a resoldre problemes i dissenyar productes valuosos en 

determinats contextos. Aquesta intel·ligència es presenta de 8 formes diferents: intel·ligència 

lògic- matemàtica, lingüística, espacial, cinestèsic- corporal, musical, interpersonal, 

intrapersonal i naturalista i es troben en diferents regions cerebrals. Cada persona posseeix 

diferents combinacions d’intel·ligències que són desenvolupades en distints graus. Això 

permet aproximar-se a la realitat des de diferents perspectives, segons la biologia, personalitat 

i el context sociocultural de cada individu. 

L’elecció d’aquesta teoria es deu a que permet explicar les diferents formes que l'ésser 

humà posseeix per aprendre, desenvolupar-se i interaccionar en la societat. Renega dels test 

estandarditzats per a quantificar les capacitats mentals i configura un marc d’actuació per tal 

de treure el màxim benefici de les individualitats de cada persona no solament en l’àmbit 

acadèmic, sinó  al personal. 

Amb aquesta tria, no estic descartant altres models sobre el procés d'ensenyança- 

aprenentatge o teories sobre el desenvolupament humà. A més que aquesta es configura i pren 

el seu cos d'altres. Tampoc pretenc que aquest programa s’implanti tal qual en qualsevol 

centre educatiu ja que com diu Gardner: 

 

Les visions del que és l'escola diferiran molt en funció de la seva història, l'escenari, les necessitats i els 

objectius curriculars, els recursos disponibles i les metes culturals i individuals. I les creences i actituds que 

s'exemplifiquen cada dia, els pares i els ensenyants també tenen una gran influencia en la textura de l'escola i en 

la manera de ser i de pensar dels joves que surten d'ella (Gardner 1990, 2000) 

 

Per a contrastar idees, a més d’explicar-se més detalladament aquest enfocament i 

presentar alguns estudis realitzats, es presentaran algunes definicions de la intel·ligència per 

part de diferents autors al llarg dels segles i com ha estat la seva evolució. Seguidament 

s’explicarà més detingudament el context on es desenvolupa aquest programa ja que permetrà 

situar i entendre la pràctica eductiva que es du a terme a l’escola i més concretament a l’aula. 

A la seva vegada es concretaran els objectius que orienten aquest treball i la metodologia 

emprada per a la seva realització. Posteriorment s’explicaran les activitats realitzades a l’aula 

analitzant  el tipus d’intel·ligència o intel·ligències que es treballen en cada una d’elles, 
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juntament amb el seu resultat i valoració. A continuació es proposarà una metodologia 

encaminades a treballar les diferents intel·ligències i finalment es presentaran propostes 

d’avaluació del programa. 

Espero que el present programa no solament es consideri un conjunt de propostes sinó 

també, que convidi a la critica i a la reflexió de l’experiència educativa per tal d’adaptar-la a 

la societat del segle en que vivim. 

 

 

2.1. Marc teòric 

La paraula intel·ligència no és tan fàcil de definir ja que filòsofs, educadors, psicòlegs, 

pedagogs, biòlegs... han estat en continu debat per tal de donar la definició més encertada 

possible. 

Segons Silva (1998) la paraula intel·ligència prové del llatí intelligentia «capacidad de 

entender». A la seva vegada la RAE (2001) té diverses accepcions per a definir aquest terme 

com «capacidad para entender o  comprender», «capacidad para resolver problemas», 

«conocimiento, comprensió, acto de entender». 

Sternberg, en un important treball de 1981, va demostrar que els experts i els no 

experts coincideixen en assenyalar que les persones intel·ligents se caracteritzaven per la seva 

capacitat de resoldre problemes, nous o familiars, el seu maneig del llenguatge i la seva 

actitud tolerant i oberta a la innovació.  (Sternberg, 1981). 

Segons Gottfredson (1997),  El Mainstream Science on Intelligence, declaració 

pública emesa i publicada en el Wall Street Journall en 1994 per 52 investigadors, definia la 

intel·ligència com: 

 

“Una capacitat mental molt general que, entre altres coses, implica l’habilitat de raonar, planejar, 

resoldre problemes, pensar de manera abstracta, comprendre idees complexes, aprendre ràpidament i aprendre de 

l’experiència. No és un mer aprenentatge dels llibres, ni una habilitat estrictament acadèmica ni un talent per a 

superar proves. Més bé, el concepte es refereix a la capacitat de comprendre el nostre entorn.” (en Gottfredson, 

1997) 

 

La American Psychological Association (APA), una organització científica i 

professional de psicòlegs dels Estats Units, va publicar un informe oficial el 1996, explicant la 

intel·ligència d'aquesta manera: 
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Els individus difereixen els uns als altres en habilitat de comprendre idees complexes, d’adaptar-se 

eficaçment a l’entorn, d’aprendre de l’experiència, de trobar-se diverses formes de raonar, de superar obstacles 

mitjançant la reflexió. Malgrat aquestes diferencies individuals poden ser substancial, aquesta mai són 

completament conscients: les característiques intel·lectuals d’una persona varien en diferents ocasions, en 

diferents dominis i jutjaran en diferents criteris. El concepte d'intel·ligència" és una temptativa d’aclarir i 

organitzar aquest conjunt complex de fenòmens. (Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin, Brody, Ceci, Halpern, 

Loehlin, Sternberg y Urbina, 1996) 

 

Aquestes definicions, no s’allunyen de la concepció d’intel·ligència segons la teoria de 

Howard Gardner, sinó que aquesta aporta un punt de vista que fins al moment no s’havia 

contemplat. Tanmateix fins arribar a les definicions que existeixen avui en dia, han hagut 

formulacions i reformulacions de diverses índoles. 

Mora (1991), resumeix breument els 6 models més rellevants de la nostra societat que 

intenten explicar el concepte d'intel·ligència: 

Model geogràfic: segons Mora (1991), aquest model entén el cervell com un conjunt 

de capacitats perfectament «localitzades» i quantificables en tests mentals. En aquesta línia es 

troben Sperman amb la seva teoria bifactorial o Thurstone amb les seves habilitats mentals 

primaries. 

Model computacional: seguint a Mora (1991), el següent model sosté que la ment 

humana és com un sistema de processament de la informació molt similar a una computadora 

digital. Alguns defensors són Jensen amb la teoria de velocitat mental, Hunt amb l'eficiència 

verbal  o Robert J. Sternberg amb la subteoria componencial. 

Model antropològic: posa èmfasis en el context socio-cultural per determinar el 

concepte d'intel·ligència. Alguns autors que representen aquest model  serien     Berry amb el 

relativisme cultural radical, Cole amb el comparativisme condicional i Charlesworth amb el 

marc ecològic (Mora, 1991). 

El quart model referenciat per Mora (1991), és el representat per Jean Piaget que 

encara que no hagi pretès construir una teoria de la intel·ligència, aquesta està present en la 

seva teoria del desenvolupament. Piaget concebia la intel·ligència com una capacitat 

d'adaptació al medi, el qual és possible mitjançant successius processos cognitius 

d'assimilació i acomodació per arribar al coneixement de l'entorn. 

Model sociològic: planteja la intel·ligència com quelcom relatiu a l'experiència de 

l'individu en un marc social. Alguns dels autors són Vigotsky amb la teoria de la zona de 
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desenvolupament pròxim i distal o Feuerstein amb les experiències de aprenentatge mediat 

(Mora, 1991)   

Model governamental: segons Mora (1991), Robert J. Sternberg intenta comprendre 

com els individus es governen a ells mateixos. Així, va plantejar la teoria triarquica que 

proposa tres tipus d'intel·ligències: analítica, creativa i pràctica les quals es  conformen en tres 

subteories que es complementen entre elles: componencial, experencial i contextual. 

A tots aquests models es podria afegir el sèptim el qual als darrers anys està  prenent 

una importància molt considerable, la teoria de las intel·ligències múltiples. Gardner (1983), 

parteix dels principis de la teoria cognitiva de Piaget però rebutja que el desenvolupament de 

la intel·ligència es produeixi de manera automàtica, de la mateixa forma i en la mateixa 

proporció, en tots els àmbits intel·lectuals. Defensa les aportacions de Bruner, que va ser 

influenciat per Vigotsky, el qual va destacar la importància de la cultura per a reforçar les 

capacitats naturals dels infants. 

Segons la teoria de les intel·ligències múltiples, es considera  una intel·ligència com un 

potencial biopsicològic. Es a dir, tots els membres de la espècie posseeixen el potencial per a 

exercir un conjunt de facultats intel·lectuals de les que aquesta es capaç. D'aquesta manera, 

cada persona posseeix un conjunt d'intel·ligències desenvolupades en diversos graus, sent 

aquestes independents però a la vegada lligades. Per tant, pot ser que la persona no estigui 

particularment dotada en una intel·ligència en concret, però la combinació d'habilitats fa que 

sigui capaç de complir una funció de forma única. Es tracta d'una visió pluralista de la ment, 

que reconeix moltes facetes distintes de la cognició, que té en compte que les persones tenen 

diferents potencials cognitius i que contrasta  diversos estils cognitius. 

Aquesta teoria sorgeix de la necessitat de mesurar el perfil de les intel·ligències i l'estil 

de treballar dels nins. L'estil descriu  la forma en que un nin interactua amb els materials d'un 

àrea, l'habilitat de planificar una activitat, la reflexió d'una tasca i el nivell de persistència. És 

de vital importància per efectuar una intervenció educativa efectiva. 

Per arribar a la definició d'intel·ligència suggerida per Gardner, ell juntament amb el 

seu equip varen investigar el desenvolupament de diferents capacitats en nins «normals», 

«prodigi», amb autisme, amb problemes d'aprenentatge, «savis idiotes» 
1
i persones amb 

problemes d'aprenentatge. Tots els quals presenten perfils cognitius molt difícils d'explicar des 

d'un punt de vista unitari de la intel·ligència. A més a més, examinaren aspectes 

                                                           
1
 Savis idiotes: persones que malgrat tinguin un CI baix, entre 30 i 60, presenten una o diverses habilitats 

excepcionals en alguna àrea concreta. Veure Pardo de Santaya Sanz, R (2004). Alumnos doblemente 

excepcionales: superdotación intelectual y dificultades de aprendizaje. Faísca, 11, 37-45. 
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neurobiològics, poblacions especials, desenvolupament, psicometria, antropologia, evolució... 

de diverses especies animals i cultures totalment diferents. Amb tots aquests estudis, 

finalment varen arribar identificar set tipus d'intel·ligències diferents, posteriorment vuit la 

qual va ser afegida al 1995. 

Per a considerar una intel·ligència com a tal, havia de tenir unes característiques en 

concret com: cada intel·ligència ha de posseir una operació nuclear identificable, o un conjunt 

d'operacions; com sistema computacional basat en les neurones, cada intel·ligència s'activa o 

se «dispara» a partir de certs tipus d'informació presentada de forma interna o externa i una 

intel·ligència ha de ser també susceptible de codificar-se en un sistema simbòlic: un sistema 

de significat, producte de la cultura, que capturi i transmeti formes importants d'informació. 

Gardner (1983), juntament amb el seus col·laboradors va confeccionar partint 

d'aquestes característiques la següent llista: 

- Intel·ligència lingüística: és la capacitat per gestionar i estructurar els significats i les 

funcions de les paraules i del llenguatge. Suposa un correcte domini del llenguatge escrit i 

parlat,  amb habilitat de expressar-se, descriure, convèncer i informar efectiva i correctament. 

- Intel·ligència lògic-matemàtica: fa referència a la capacitat d'analitzar problemes 

d'una forma lògica, dur a terme operacions matemàtiques i realitzar operacions d'una manera 

científica. 

-  Intel·ligència viso-espacial: permet  orientar-nos, percebre visual i espacialment 

l'entorn que ens envolta i pensar en tres dimensions realitzant les corresponents imatges 

mentals. 

-  Intel·ligència musical: és la sensibilitat de discriminar les pautes musicals com 

escoltar i reproduir una cançó, discernir ritmo, timbre, to, i transformar i expressar formes 

musicals. 

-  Intel·ligència Cinestèsic-corporal: és la facultat d'emprar parts del propi cos o la 

seva totalitat per a resoldre problemes o crear productes. 

- Intel·ligència interpersonal: és la capacitat d'interactuar i entendre als altres d'una 

manera efectiva, apreciant els estats d'ànim, temperament motivacions i intencions d'una altra 

persona d'una manera implícita. 

-  Intel·ligència intrapersonal: suposa el coneixement dels aspectes interns de cada 

persona com l'accés a la pròpia vida emocional, discriminant els diversos sentiments i 

emocions que posseïm, posar-les nom i recórrer a elles per a interpretar i orientar la pròpia 

conducta. 
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-  Intel·ligència naturalista i pensament científic: és la capacitat d'identificar,  observar 

i classificar membres de grups o especies, percebre les relacions entre elles i grups d'objectes 

o persones, reconèixer les seves diferencies i similituds, així com plantejar i comprovar 

hipòtesis. 

A la graella 1 es pot observar els tipus d’intel·ligències i els criteris de validació 

segons Prieto i Ballester (2003): 

 

Graella 1: Tipus d’intel·ligència i criteris de validació (Prieto i Ballester 2003) 

 

 Tipus d’intel·ligències Sistema 

simbòlic 

Rendiments 

adults valorats 

socialment 

 

Patologia 

Localització 

cerebral 

Persones 

rellevants 

Lingüística Llenguatges 

fonètics 

Poetes, 

novel·listes, 

escriptors 

Afàsia, dislèxia, 

disfàsia 

Lòbuls temporal 

i frontal 

esquerrans 

(àrees de Broca 

i de Wernicke) 

 

Cervantes, 

Shakespeare, 

Dante  

Lògic-

matemàtica 

Sistema 

numèric 

Sistema 

abstracte 

Matemàtics, 

científics, 

caixers 

 

Síndrome de 

Gerstmann 

Lòbul parietal 

esquerrà, 

hemisferi dret 

 
 

Pitágoras, 

Arquímedes, 

Blas Pascal 

Musical Sistemes de 

notació musical 

Músics, 

compositors 

Amúsia Lòbul temporal 

dret 

Beethoven, 

Mozart 

Viso- espacial Llenguatges 

ideogràfics 

Pintors, 

escultors, 

mariners, 

enginyers, 

arquitectes 

Síndrome de 

Turner, danys 

cerebrals 

 
 

Regions 

posteriors del 

hemisferi dret 

Picasso, Miguel 

Ángel, Rafael, 

Salzillo  

Corporal Llenguatges de 

signes 

Cirurgians, 

ballarins, 

atletes, artesans 

Apràxia Cerebel, ganglis 

basals, cortesa 

motriu 

Martha 

Graham, Nadia 

Comanechi, 

Nacho Duato 

 

Intrapersonal Símbols del jo Psicòlegs, 

filòsofs, líders 

religiosos 

Incapacitat per 

expressar 

sentiments 

Lòbuls frontals 

i parietals, 

sistema límbic 

 

Madre Teresa 

de Calcuta 

Interpersonal Senyals socials 

(gestos, 

expressions 

facials...) 

Líders polítics, 

venedors, 

professors 

Indiferència cap 

als sentiments 

dels altres 

Lòbuls frontals, 

lòbul temporal 

(hemisferi dret), 

sistema límbic 

 

Gandhi, Luther 

King 

Naturalista Sistema 

abstracte: 

formulació 

Biòlegs, 

jardiners, 

botànics, físics, 

químics 

 

- 

Hemisferi dret Madamme 

Curie, Darwin, 

Mendel, 

Einstein, 

Ramón y Cajal 
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Gardner (1983), explica que com éssers humans, tots tenim un repertori de capacitats 

adequades per a resoldre distints tipus de problemes. L'equip d'investigació no ha abordat la 

intel·ligència com a facultat humana materialitzada a la que se recorre literalment en 

qualsevol acte de resolució de problemes; sinó  que han començat amb el problemes que els 

humans resolen i, a partir d'aquí, han deduït quina intel·ligència ha de ser responsable 

d'aquesta resolució. 

A més a més afegeix que totes les intel·ligències formen part de l'herència  genètica 

humana, totes les intel·ligències se manifesten universalment, como a mínim al seu nivell 

bàsic, independentment de l'educació i el suport cultural. La trajectòria evolutiva natural de 

cada intel·ligència comença amb una habilitat modeladora en brut, per exemple  la habilitat 

per apreciar diferencies tonals en la intel·ligència musical. Aquestes habilitats apareixen de 

forma universal i també poden aparèixer a un nivell superior en la part de la població que 

constitueix una «promesa» en aquest camp. Aquesta habilitat predomina durant el primer any 

de vida. 

En la següent etapa, s'arriba a la intel·ligència a traves d'un sistema simbòlic: s'arriba 

al llenguatge per mitja de frases i histories, a la musica a traves de cançons, al coneixement 

Cinestèsic espacial amb l'expressió gestual o de la dansa… A mesura que el desenvolupament 

avança, se representa cada intel·ligència, acompanyada del seu sistema simbòlic, mitjançant 

un sistema notacional. Les matemàtiques, els mapes, la lectura, la notació musical… a les 

quals les marques sobre el paper representen símbols. En la nostra cultura, aquests sistemes 

notacionals tradicionalment arriben a dominar-se en el context d'una estructura educativa 

formal.  Finalment durant l'adolescència i l'edat adulta, les intel·ligències s'expressen a traves 

de les carreres vocacionals i aficions. 

Aquells humans que son «promesa» estan altament dotats de les habilitats nuclears i 

de les capacitats pròpies de cada intel·ligència. Aquests són els que produiran els avanços més 

notables per a la cultura. Però això no significa que tots hagin d'esser així ja que mentre que hi 

hagi individus «promesa» en determinats àmbits, el coneixement general del grup podrà 

avançar en tots els camps. Les persones considerades com a «promeses» mostren simplement 

un alt grau de la intel·ligència sense necessitat pràcticament d'orientació formal. 

Al igual també existeixen els que estan en situació «de risc» respecte a alguna 

intel·ligència que si no tenen suports especials, es probable que fracassen en tasques que 

impliquin aquesta intel·ligència. 
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Per tant, el fi de l'escola hauria de ser desenvolupar les diferents intel·ligències i ajudar 

a la gent a arribar als fins vocacionals i aficions. Si la gent se sent recolzada estarà més 

implicada i compromesa a servir a la societat de forma constructiva. No tots tenim els 

mateixos interessos ni capacitats ni aprenem de la mateixa forma i a més ningú pot arribar a 

aprendre tot el que hi ha per aprendre. Cada intel·ligència pot necessitar la seva pròpia teoria 

educativa especifica ja que  les tècniques que funcionen per a determinades especialitats en 

certes edats, no poden  aplicables de forma global. 

D'aquesta manera, Gardner (1983), proposa uns agents específics que haurien 

d'intervenir en l'escola per poder garantir una educació més individualitzada, sent aquestos els 

següents: 

Especialista avaluador: proporcionarà una visió regular i actualitzada dels potencials, 

inclinacions i desavantatges dels nins. La avaluació serà neutra  respecte al tipus 

d'intel·ligència, es a dir, no se centrarà en test estandarditzats amb modalitat lògic-matemàtic 

o lectoescriptor. L'objectiu es poder detectar quin o quins tipus de capacitats son les 

predominants emprant tècniques adequades al nivell evolutiu dels infants i ajustada al seu 

perfil segons les seves capacitats. Aquest compartirà la informació amb els pares, mestres, 

estudiants i amb el gestor estudiant. 

Gestor estudiant- currículum: basant-se en una visió actual del perfil intel·lectual de 

l'estudiant, aquest recomanarà els cursos que l'estudiant podria escollir i la millor manera en 

que pugui arribar a dominar les matèries. 

Gestor escola- comunitat: cercarà oportunitats  educatives per a l'estudiant dins de la 

comunitat. 

A la seva vegada, Gardner també proposa diversos nivells de domini de la o les 

intel·ligències que es produïxen a diferents edats i contextos, sent aquestos els següents, 

recordant en primer lloc la definició de intel·ligència: 

Intel·ligència: potencial biopsicològic, producte, en primera instància de la seva 

herència genètica i de les seves característiques psicològiques, que van des de els seus 

potencials cognitius fins les seves predisposicions personals. 

Talent: senyal de potencial biopsicològic precoç en qualsevol especialitat existent en 

una cultura. Un individu que avança ràpidament,  que constitueix una «promesa», en una 

tasca o especialitat, rep el nom de «dotat». 

Prodigiositat: forma extrema de talent en una especialitat, generalment en una en 

concret. 
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Experiència  i expert: es dona als individus que han treballat  durant una dècada o més 

en una especialitat. Així dominarà les tècniques i el coneixement  requerits per arribar a un alt 

nivell de especialitat. No obstant no implica originalitat, dedicació o passió sinó que es tracta 

d'una forma d'excel·lència tècnica. 

Creativitat: caracterització reservada als productes  que són inicialment  considerats 

nous i reconeguts com a vàlids dins una comunitat. 

Geni: persones que no solament són expertes u creatives sinó que a més assumeixen 

una transcendència universal, o casi universal. 

  

 

2.1.1. El projecte Spectrum 

Spectrum és un projecte d'investigació a llarg termini elaborat durant el 1984 al 1993 

en col·laboració amb diversos investigadors del Projecte Zero de Harvard i David Feldman, 

de la Tufts University. Es dedica al disseny i aplicació d'un enfoc alternatiu del currículum i 

l'avaluació de la educació infantil en diferents àmbits educatius (Boix-Mansilla, Duraisingh, 

Gardner, Grotzer, James, Perkins, Richhart, Seidel, Tishman, Wilson i Winner, 2014). 

Project Zero és un grup de recerca educativa compost de múltiples projectes 

d'investigació  fundat el 1967 a l'Escola d'Educació de Harvard. Es dedica a examinar el 

desenvolupament dels processos d'aprenentatge, la naturalesa de la intel·ligència, la 

comprensió, el pensament, la creativitat, l'ètica i altres aspectes essencials de l'ensenyança. 

L'objectiu primordial és comprendre i millorar el pensament i l'aprenentatge mitjançant 

disciplines i cultures en una varietat de contextos incloent escoles, empreses, museus i entorns 

digitals. 

Tornant al projecte Spectrum, és important dir que aquest estudi es va desenvolupar en 

cinc escoles, amb nins en situació de risc, de diferents zones de Boston (Massachussets), sent 

els investigadors, els coordinador i organitzadors de tot el treball amb la col·laboració tant de 

mestres i directors com administradors, inspectors, famílies dels alumnes, estudiants 

universitaris de psicologia i educació, treballadors de museus infantils i alguns professionals 

lliures que varen exercir de tutors. 

S'inspira en els plantejaments constructivistes de Piaget, Dewey, Montesorri, 

Kilpatrick i Kerschensteiner, els quals estimulen als nins a aprendre mitjançant interaccions 

amb el mon físic i social. Per tant, pretén motivar als infants mitjançant diverses activitats 

lúdiques que siguin significatives i contextualitzades amb el fi de fomentar les potencialitats 
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de cada nin i orientar-les als interessos específics de cada un. No solament se centren en les 

capacitats que són útils als contextos escolars com les valorades per les escales Binet, sinó en 

aquelles habilitats i capacitats que son valorades en la nostra societat, detectant de forma 

primerenca els potencials i desavantatges.S'empren materials interessants i atractius que 

incorporen roles socials valorats. Durant el curs d'un any o més, els nins exploren diverses 

àrees d'aprenentatge (nombres, ciencia, música, llenguatge, arts visuals, moviment, social), 

cada un amb els seus materials. 

Aquestes àrees es treballen mitjançant un o varis projectes que són proposats pels nins 

mitjançant el consens i tenen una durada generalment de dos o tres mesos. D'aquesta manera 

aprenen a cercar en diferents fonts d'informació, cercar el material adequat, superar els 

obstacles que es presenten i treballar de forma cooperativa i autònoma. Així es cobreixen 

quatre objectius d'aprenentatge: coneixements (dades, conceptes, idees, vocabulari...), 

destreses (llegir, escriure, fer càlculs, manipular objectes…), disposicions (hàbits mentals com 

curiositat, perseveració…) i sentiments ( pertinença al grup, competència…) 

Normalment el mestre no necessita d'avaluacions especials ja que es serveix de 

l'observació del nin a les diferents àrees detectant els interessos i talents. Tanmateix s'han 

dissenyats jocs o activitats específics per a cada especialitat que permeten determinar més 

precisament les intel·ligències d'un nin a aquelles àrees. Al final de curs, l'equip investigador 

resumeix la informació en un breu assaig anomenat Informe Spectrum. Aquest document 

descriu el perfil personal de les potencialitats i deficiències oferint recomanacions 

específiques sobre el que es pot realitzar a casa, a l'escola i a la comunitat per així consolidar 

els potencials i reforçar les deficiències. A més es prepara un «Manual d'activitats per als 

pares» amb consells de diverses activitats en les diverses especialitats de Spectrum amb 

materials a l'abast de tots. 

El model d'avaluació que es segueix, pren com a exemple el Mètode de Montessori i el 

de projectes de Decroly, basats en la participació activa dels infants en el seu aprenentatge, la 

individualització del currículum, un ambient estimulant i contextualitzat en la vida quotidiana 

on s'ha de resoldre problemes habituals. No obstant els materials que s'empren no són tan 

prescriptius, es fomenta més la creativitat i s'utilitza un enfoque més centrar als aspectes 

cognitius. 

L'esquema general que s'utilitza en el Projecte Spectrum és el següent: en primer lloc, 

el nin observa amb atenció els materials del tema que es tracta d'estudiar al centre 

d'aprenentatge (observació), el mestre formula preguntes per despertar el seu interès, el nin 
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realitza el treball i aporta al grup es materials pertinents (associació), i una vegada realitzat el 

treball es revisa recordant la premissa «l'errada és sempre font d'aprenentatge» (expressió). 

Aquests tres principis serveixen per ajudar als nins a agrupar els coneixements adquirits. 

 

 

2.1.2 Estudis sobre les IM a centres escolars 

A continuació s’exposen tres estudis realitzats a diferents centres d’educació amb el fi 

d’observar les concepcions actuals sobre les teories de les intel·ligències múltiples i el seu 

impacte a l’àmbit educatiu. 

El primer estudi és una tesi de mestria realitzada per Lozano al 2008. En la present 

analitza el tipus d’intel·ligència que es prioritza a un centre escolar d’infantil i primària (no 

s’especifica quin) i si aquesta valoració es correspon al que es treballa i prioritza en aquesta. 

Per a la seva elaboració analitza el currículum escolar, l’horari escolar, els llibres de text i el 

mode d’avaluació dels infants. Els resultats indiquen que no totes les intel·ligències són 

valorades i treballades del mateix mode ja que unes es prioritzen front d’altres.  

Segons aquesta tesi els mestres ofereixen puntuacions més elevades quan se’ls 

sol·licita la importància del desenvolupament de la persona que la valoració del grau 

d’implementació a l’aula. Els docents consideren més important per al desenvolupament de la 

persona les activitats relacionades al desenvolupament de la creativitat però llavors realitzen 

activitats encaminades a afavorir les intel·ligències lingüística i lògic-matemàtica 

principalment. Les causes que esgrima Lozano (2008) són les imposicions de la normativa 

escolar les quals donen una major importància a aquestes intel·ligències esmentades i a la 

intrapersonal, sobre tot a l’etapa de primària. A l’etapa d’infantil es proporciona una 

flexibilitat més gran entorn a les altres intel·ligències ja que l’ensenyança és més globalitzada.  

Finalitza mencionat les formes d’avaluació. Segons Lozano (2008) a l’educació 

infantil les avaluacions són més d’observació però a primària majorment es realitzen 

mitjançant exàmens. Aquest solament permeten als infants amb la intel·ligència lingüística 

poder demostrar els seus coneixements deixant amb situació de vulnerabilitat als altres 

alumnes amb altres intel·ligències predominants.  

Un altre estudi el va realitzar Guzmán i Castro a la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas al 2006. En aquest s’analitza la 

problemàtica relacionada amb les IM.  Als seus resultats revelen que a la UPEL- IPC els 
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docents coneixen la teoria però no empren les seves estratègies a les classes. A la seva vegada 

els estudiants no coneixen tant ni la teoria ni la pràctica de forma personal o institucional. Es 

varen realitzar 14 entrevistes a docents i 50 a diversos estudiants a més de l’observació de 

classes. 

L’últim estudi és el realitzat per Argüello i Collazos al 2008. La següent investigació 

pretén comprovar com la seva proposta metodològica estimula el desenvolupament de les IM 

de 3er de primària de la Institució Carlota Sánchez de la ciutat de Pereira segons les propostes 

del projecte Spectrum. Es varen realitzar entrevistes semi estructurades, diari de camp i test de 

les intel·ligències múltiples pres de Quizfarm. 

Es va recollir que els estudiants partiren de les mateixes condicions però desprès de 

realitzar les intervencions didàctiques varen fer canvis en quant a les seves habilitats i 

intel·ligències de forma significativa. En quant als mestres varen detectar que aquests 

continuen pensant que el infant més intel·ligent és aquell que posseeix un millor domini de les 

matemàtiques, al igual que a les àrees de ciències socials i naturals i castellà relegant a un 

segon lloc les arts, l’esport i el domini de les habilitats socials.  

 

 

2.2. Context 

El coneixement del context, on es duen a terme les pràctiques educatives, es 

fonamental per entendre les formes d’ensenyament per part dels docents i els processos 

d’aprenentatges per part dels infants. No significa que siguin determinant en els processos 

d’ensenyança- aprenentatge però si, permeten entendre el tipus d’intervenció que es du a 

terme al centre i a cada aula. 

En aquest apartat s’especificaran les característiques del centre, del grup –classe i de la 

tutora, així com l’organització temporal i espacial que es du a terme a l’aula. 

 

 

2.2.1. Característiques del centre 

El CEIP Miquel Duran i Saurina és un centre públic situat al municipi d’Inca, Illes 

Balears, Espanya. Depèn de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 

Balears. Ofereix formació a infants del segon cicle d’educació infantil i a tot el cicle de 

primària. A Educació Infantil hi es troba dues línies i a Educació Primària dues línies a primer, 

segon i  tercer, una a quart, a cinquè i a sisè. El centre és de nova creació inaugurat el curs 
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2008-2009. Desprès d’haver sofert una sèrie de dificultosos canvis, va consolidar la seva línia 

metodològica, adaptada a la societat d’aquests temps. 

La metodologia que segueix el centre és de caràcter constructivista i està consensuada 

per tot l’equip docent. Per tant la imatge d’infant és d’un esser autònom, amb una identitat 

pròpia, capaç i amb confiança en si mateix. Es pretén potenciar totes las capacitats dels infants 

per a formar persones que resolguin els seus conflictes, reflexionin, superin els obstacles, 

siguin sensibles amb el seu entorn, es comuniquin.... en definitiva éssers complets, saludables, 

crítics i democràtics capaços de qüestionar- se el seu món i poder millorar-lo. 

Per poder dur a terme l’aprenentatge, aquest es realitza d’una manera significativa i 

funcional, és a dir, partint de les seves motivacions, interessos i idees prèvies. El mestre serà 

el que guiï aquest procés, mentre els infants seran els que construeixin els seus aprenentatges 

ajudant-se els uns dels altres i respectant-ne el ritme individual de cada un. 

La forma en la que es plasma aquesta metodologia globalitzada, és a partir de 

projectes. Així, a partir del diàleg, l’escolta i el consens es decideix quin tema es vol tractar i 

es configuren tot un seguit d’activitats per tal de donar resposta a les demandes dels infants. 

En aquest procés d’ensenyament-aprenentatge, no solament participen els nins de la classe i el 

seu tutor, sinó que també es pretén integrar a les famílies i a tota la comunitat educativa per 

poder construir una comunitat d’aprenentatge. Per tant, es té molt en compte la relació amb 

les famílies i la seva integració acollint positivament totes les seves iniciatives i es treballa per 

motivar-les a participar a través de les diverses propostes que es plantegen. 

Les avaluacions són la forma principal, no tan sols per veure l’evolució dels infants, 

sinó també per poder intervenir i donar la pertinent resposta. Es realitza de manera continua 

per part del tutor d’aula i de tots els professionals que intervenen al procés d’ensenyança i 

aprenentatge. Els indicadors d’avaluacions s’han consensuat per tot l’equip educatiu per tal de 

poder avaluar la globalitat dels infants. 

 

 

2.2.2. Característiques de l’alumnat de l'aula de 4 anys. 

L’aula dels cotxes és una classe de cinquè d’Educació Infantil que va adquirir aquest 

nom mitjançant una conversa i una posterior votació entre tots els membres del grup. 

Es composa per 26 infants, 15 nins i 11 nines. 4 infants provenen del Marroc, 1 de 

Mali, 2 de Senegal i la resta d’infants de Mallorca, alguns amb pares Mallorquins i altres amb 

pares de la península o d’altre país. 2 dels infants es varen incorporar a l’aula una vegada 
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començat el curs escolar 2012-2013, 1 al curs 2013-2014 i la resta dels infants començaren a 

l’inici del curs escolar 2012-2013. Aquest fet no incideix en la dinàmica actual ja que tots els 

infant estan ben integrats tant a la dinàmica de la classe com amb els seus companys. Però si 

se pot apreciar un nivell més baix en la comunicació oral i en l’escriptura, encara que també 

pot ser pel fet de tenir una  llengua materna diferent. 

La procedència sol inferir alhora d’establir-se la comunicació ja que es pot apreciar 

una dificultat més evident a alguns infants que pertanyen a un altre país. A la seva vegada 

entre els infants de procedència mallorquina també es troba una diferència del seu llenguatge 

oral ja que alguns provenen de família mallorquina i d’altres no, podent apreciar una 

presència més notòria de barbarismes en aquests darrers.   

Cal esmentar que un infant té diagnosticat un retard maduratiu que sol afectar més a la 

comprensió, lògic-matemàtica i al llenguatge oral i escrit, però malgrat aquest fet segueix la 

dinàmica general. Algunes activitats s’adapten al seu nivell requerint un poc més d’atenció 

individualitzada. 

Per altra banda, respecte a l’actitud dels infants, mostren una gran curiositat per 

conèixer el mon i ho reflecteixen en la seva actitud. Les activitats solen partir de les 

inquietuds dels infants que la tutora recull i les configura per tal de crear les situacions 

adequades per a que l’aprenentatge s’assoleixi. Aquestes inquietuds surten dels diàlegs en 

gran grup que es duen a terme cada dia a la classe. És evident que alguns temes surten del 

camí que la tutora va construint i guiant per tal de tractar aspectes que considera que són 

oportuns treballar. Però d’altres vegades són els mateixos infants els que el demanen. 

Es mostren interessats per aspectes que desconeixen i volen anar més enllà del seu 

coneixement. Els agrada molt les sorpreses i totes aquelles activitats que surten de la rutina, 

sobretot aquelles que es realitzen a fora  de l’aula. Aquest aspecte dona peu a poder programar 

tasques diverses ja que la seva curiositat i les seves ganes d’aprendre són molt elevades. 

També a la seva vegada, els aporta estabilitat tractar els temes coneguts per a ells i 

volen ensenyar això que saben. Tots els nins necessiten tenir el seu moment de protagonisme, 

de demostrar les seves capacitats, d’ajudar, els agrada sentir-se responsables d’alguna tasca..   

Coneixen la dinàmica general de l’aula i les normes, les quals generalment son 

respectades. Al cas dels conflictes entre ells, l’adult sol guiar i parlar amb els infants de 

d’incident ja que encara no són capaços del tot de poder solucionar els seus confrontaments. 
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Respecte a les formes d’agrupament espontani que es realitzen a classe les més 

habituals solen ser els grups o les parelles, encara que hi ha infants que van rotant  ja que no 

tenen un grup fix. 

 

 

2.2.3. Característiques de la docent 

La tutora del grup és una docent diplomada a la Universitat Mare Alberta en la 

promoció de 1999 – 2002. Posseeix uns 10 anys d’experiència fent feina en diferents centres 

infantils. Va començar al pertinent centre al seu any d’inauguració. Amb anterioritat, va 

exercir la seva professió a una escola concertada durant 6 anys i posteriorment a l’aprovar les 

oposicions, a un centre públic  durant 1 any. 

La seva metodologia es va adaptar als centres on feia feina. L’ensenyança al centre 

concertat va ser d’índole tradicional treballant amb llibres de text. Al centre públic la línia 

metodològica es basava principalment en les aportacions de Teberosky (1972). 

Al començar al CEIP Miquel duran i Saurina va adoptar la metodologia d’aquest 

consolidant la seva intervenció docent. Per tant actualment la tutora segueix una metodologia 

de caire constructivista basat en l’aprenentatge col·lectiu i individual de cada infant. 

Tanmateix es pot apreciar una importància elevada a l’ensenyança de les habilitats 

lògicomatemàtiques i lectoescriptores, possiblement de l’exercici docent a els centres 

prèviament esmentats. 

 

 

2.2.3. Organització de l’espai i el temps 

A l’aula es treballa amb l’horari que s’exposa a la graella 2. Per una banda hi ha un 

seguit d’activitats que es realitzen tant fora del aula o dins amb la tutora i mestres 

especialitzades (música, taller d’audició i llenguatge, fusió-art, aula de racons, jocs de pensar i 

anglès) i altra que es realitza a un altre espai però amb la tutora (psicomotricitat). Aquestes 

activitats són de caràcter fix i es repeteixen a totes les setmanes 

La resta es realitzen a l’aula amb la tutora. Aquesta disposició és més flexible ja que 

segons la motivació dels infants i les tasques que s’hagin de fer pot variar la distribució. A 

més es realitzes dues activitats més, la maleta viatgera i els aniversaris, que no figuren a 

l’horari però es cerca un moment idoni per dur-les a terme.  
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Les activitats realitzades són pensades per tot l’equip docent així com la seva 

distribució malgrat que després a l’aula cada tutora organitza les seves classes i les seves 

activitats partint dels interessos dels infants. 

 

Graella 2: Organització de l’espai temps a l’aula 
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3. Objectius 

Els objectius que orienten el present programa són els següents: 

 

- Proposar una metodologia alternativa a la impartida a l’aula. 

- Oferir diversos recursos educatius per desenvolupar les diferents 

intel·ligències. 

- Proporcionar un coneixement sobre la teoria de les intel·ligències 

múltiples. 

- Contrastar la present teoria amb altres corrents ideològiques. 

- Estimular l’ensenyança i desenvolupament de les vuit intel·ligències 

múltiples. 

- Incentivar la reflexió sobre l’educació actual. 
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4. Metodologia 

Les fonts d'investigació que es varen utilitzar per realitzar aquest programa varen ser 

llibres de Gardner i de diversos autors referent a aquesta teoria i sobre tot revistes educatives i 

científiques estretes d'Internet. Cercar en la xarxa suposa haver de seleccionar minuciosament 

la informació ja que es pot trobar amb els perills de la falta de fiabilitat i la banalitat dels 

continguts. Així i tots és una eina que et permet accedir a la informació d'una manera més 

ràpida i eficaç i posar en practica la crítica i la reflexió. 

Per altra banda per tal de no excloure's altres punts de vista, es va investigar i 

documentar de forma breu, sobre diferents concepcions sobre la intel·ligència de mans de 

diferents autors. Es va haver de sintetitzar ja que es poden trobar centenar de teories que 

tracten aquest tema. Com per norma general aquestes teories es configuren en un marc de 

social o de pensament, es varen poder agrupar i mencionar a grans trets per tal de tenir un 

coneixement general. 

Posteriorment per a elaborar el apartat del context es va emprar uns treballs realitzat a 

les pràctiques, l'anàlisi d'aula i de centre. Per a la seva realització es varen utilitzar documents 

del centre com el PEC, PGA i la memòria d'aula, a més de l'observació i col·laboració dels 

professionals del centre i companys de pràctiques. 

Referent a l'apartat de l'anàlisi de les activitats es veren documentar totes les activitats 

realitzats a l'aula a més de la documentació realitzada per la tutora. En base a la teoria 

proposta per Gardner (1983), es va elaborar un anàlisi de cada activitat per tal de sostreure 

totes les habilitats que es treballen a cada una amb el fi de poder observar quines 

intel·ligències són les menys i més treballades. 

Partint d'aquesta premissa es va decidir que les propostes anirien encaminades a 

millorar la metodologia de l'aula. El motiu va ser que en aquesta aula es treballa per projectes 

els quals són seleccionats pels infants. Les activitats que s'han de planificar surten del tema 

seleccionat, per tal per a poder treure el màxim benefici a aquest programa i que es pugui 

aplicar en un futur, sent més oportú proporcionar una sèrie de pautes que no s'ajustin a un sol 

tema, sinó a diversos. 

Les propostes de millora surten de la investigació tant de Gardner (1993), al projecte 

Spectrum com d'altres experiències d'autors com Prieto i Ballester (2003), o d'altres fonts 

cibernètiques els quals expliquen activitats i metodologies per posar en pràctica. 
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En conclusió aquest programa neix com a fruit d'una exhaustiva investigació de 

diferents fonts i de la meva observació, anàlisi i reflexió de l'entorn escolar per tal de poder 

oferir un conjunt de tècniques aplicables tant a aquesta aula com a les interessades, sempre, 

adaptant-se al medi aplicat. 

 

 

5. Anàlisi de les activitats 

En aquest apartat s'exposaran  les activitats desenvolupades a l'aula especificant-se 

quin tipus d'intel·ligències es treballa en cada una d'elles. A la graella 3 es detallen les 

activitats de l’aula i a la graella 4 les activitats portades a terme al projecte.  

Per obtenir una explicació més detallada de cada activitat i de cada intel·ligència 

treballada veure l'annex 1.



 

 

      Graella 3: Intel·ligències treballades en cada activitat de l’aula 

 
INTEL·LIGÈNCIES Cinestèsic- 

corporal 
Intrapersonal Interpersonal Lingüística Lògic- 

matemàtica 
Musical Naturalista Viso- espacial 

ACTIVITATS DE L’AULA 

Assemblea, bon dia x x x x x x x  

Cap de setmana x x x x    x 
Hàbits d’higiene  x x    x  

Grafomotricitat x       x 
Porquet Blai  x x x x    

Maleta viatgera  x x x     

Aniversari  x x  x   x 
Racons x x x x    x 

Anglès, bon dia  x x x x    

Música x x  x  x   

Psicomotricitat x x x x    x 
Aula de racons x x x x x  x x 

Aula de jocs de pensar x   x x   x 
Art- fusió x x x x  x  x 

Esplai x x x x   x  

Taller d’audició i llenguatge  x x x     

Biblioteca  x x x     

Lectoescriptura x   x     

Altra activitat: visita a la granja    x   x  
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      Graella 4: Intel·ligències treballades en cada activitat del projecte. 

 

INTEL·LIGÈNCIES Cinestèsic- 

corporal 
Intrapersonal Interpersonal Lingüística Lògic- 

matemàtica 
Musical Naturalista Viso- espacial 

ACTIVITATS  DEL PROJECTE 

Xerrada inicial  x x x     

Pintar la porta x  x     x 

Racó del projecte  x x      

Dibuix inicial x  x     x 

Què sabem dels cotxes  x x x     

Conte x x x x    x 

L’inventor del cotxe x   x x    

Visita a exposició de motes 

antigues  
x   x    x 

Senyals de trànsit x   x    x 

Visita d’un policia x   x    x 

Confecció d’un circuit al pati x x x x    x 

Parts del cotxe x   x    x 

Marques de cotxes x  x x    x 

Cotxe del futur x   x    x 

Mapa de carretera x  x x    x 

Fusió –art x  x   x  x 

Música x     x   

Final del projecte x x x x    x 



 

 

5.1. Observacions de l'anàlisi 

Una vegada observat les activitats realitzades a l'aula dia a dia es pot realitzar una sèrie 

d'observacions. Seria molt difícil extreure exactament un percentatge de les intel·ligències que 

es treballen a cada activitat i en la totalitat del horari escolar ja que aquest horari no 

s'acompleix estrictament. Depenent de les necessitats dels infants i de la seva predisposició es 

realitzen unes activitats o d'altres. A la seva vegada no es garanteix per exemple, que el fet 

d'acudir a l'aula de racons, els infants explorin tots els recurs en la mateixa mesura. Per tant 

les conclusions que s’han extreure es limiten a les possibilitats que la programació establerta 

brinda a l'exploració i desenvolupament de les diferents intel·ligències. 

La intel·ligència predominant que es pot observar en primer lloc és la lingüística. 

Evidentment el llenguatge oral i sobretot en aquesta edat, és el canal més emprat per establir 

la comunicació. Els infants poc a poc, van adquirit un repertori de vocabulari per expressar els 

seus sentiments, desigs i dubtes a més d'aprendre paraules per descriure el seu entorn i 

reafirmar la seva posició en aquest mon. En aquesta edat comencen a emprar la paraula per 

poder resoldre els seus conflictes, encara que la majoria de les vegades han de ser ajudats per 

un adult ja que no han adquirit totalment aquesta capacitat. 

Per tant  és important la realització d'activitats on es pugui estimular el llenguatge oral 

per a que els infants vagin adquirint recursos que els seran tan útils en tota la seva vida. 

També és un moment summament important per aquells nins que degut la seva procedència, 

estan aprenent la nostra llengua i han d'adquirir al manco, un vocabulari bàsic per a facilitar la 

seva comunicació. És més fàcil l'adquisició d'altre llengua en un entorn quotidià i funcional, 

on es sentin estimulats i recolzats per a que dugin les seves primeres passes o per a continuar 

desenvolupant el seu llenguatge. 

D'altra banda es pot apreciar la gran quantitat d'ocasions que és emprat el llenguatge 

escrit. És convenient que els infants vagin tenint referents i situacions motivadores per a que 

es vagin interessant per aquest, però no hem de caure en la sobreestimulació. Els nins al haver 

d'escriure tantes vegades, es senten pressionats i cansats. Per ells, suposa un esforç molt 

considerable el fet  d'escriure tan sols una frase. 

No tots el nins tenen la mateixa facilitat per adquirir el domini d'aquest llenguatge. Per 

tant hem de poder oferir diverses situacions que resultin motivadores per a tots els nins. No és 

el mateix escriure la paraula «cotxe» o una redacció sobre els coneixements dels cotxes, que 

escriure una petita carta a un membre de la família o a un amic. S’ha de procurar conèixer l’ús 

d’aquest llenguatge i mai oblidar la seva funció, la comunicació. Si s’empra aquest llenguatge 
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per una circumstància que no és funcional, els infants solament es sentiran en l'obligació 

d'escriure per escriure i des de ben primerenca edat haurem comet una errada molt gran, 

distanciar als infants en aquest llenguatge que tant els pot aportar. 

Altra intel·ligència que s'ha treballat, però no sempre sent la seva intenció inicial, és la 

cinestèsic- corporal. Com es sabut, els nins exploren el seu entorn mitjançant el seu cos. Per 

això es tan important que visquin situacions on poder moure's, expressar-se corporal i 

gestualment, coneixent les seves possibilitats i limitacions. A més a més, és una via per 

alliberar  moltes tensions i més, quan gran part de les activitats són asseguts a les taules. 

Aquesta intel·ligència s'ha treballat també al dibuix, manipulació d'objectes, grafomotricitat i 

a l'escriptura. En aquest cas s'estaria parlant més concretament del us de la motricitat fina. El 

desenvolupament de la coordinació i la precisió és molt important però aquest és més eficaç 

en aquestes situacions que  els infants ni tan sols són conscients. Pot ser, que sigui més 

atractiu l’ús d’altres recursos més pràctics pels infants. Estaran treballant d'igual manera el fet 

de continuar una línia amb un llapis que fer-lo amb un dit en la sorra,  ajudats per altres 

instruments. Aquesta segona opció, segurament, sigui més interessant i motivadora per als 

infants. Tanmateix, es pot observar quines són les preferències dels infants i realitzar diversos 

racons, espais o activitats que contemplin diversos materials ja que pot ser que algun nin 

prefereixi escriure en paper que tocar altre material. 

Les intel·ligències socials també són molt protagonistes en les activitats. Per fortuna 

actualment aquestes capacitats estan sent més valorades. L'ésser humà, es un ser que viu en 

societat i necessita i desitja mantenir contacte amb altres persones. Que el contacte sigui 

positiu i es pugui conviure en harmonia és possible en primer lloc, quan podem conviure amb 

nosaltres mateixos. Això significa que des de molt petits, hem de treballar en el 

reconeixement de les nostres emocions i sentiments. S’ha de poder identificar-los, descriu-los, 

controlar-los i regular-los. D'aquesta manera posteriorment es podrà aprendre a establir un 

contacte amb altres persones.  

L'escenari escolar és un espai adequat on es té la possibilitat de treballar aquests 

aspectes. En aquesta aula es té molt en consideració les xerrades grupals i les regles de 

convivència. No obstant es podria introduir més activitats sobre treballar les emocions i els 

aprenentatges  cooperatius, ja que no és el mateix realitzar una activitat amb un company al 

seu costat que en moments puntuals pugui ajudar, que sigui necessària en la seva totalitat la 

seva ajuda.   
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Per altra la intel·ligència lògic-matemàtica es treballa en gran part de les activitats. Un 

espai on els nins gaudeixen de jugar en un ambient ric en estímuls és l'aula de jocs de pensar. 

L'important d'aquesta aula és que no es basa solament en nombres i operacions sinó que 

també consta amb una varietat de jocs on es treballa la seriació, classificació, 

descomposició… És important trobar activitats en que el seu aprenentatge tingui un sentit per 

als infants i siguin atractives. Sobre tot al projecte i al bon dia, aquestes activitats són molt 

repetitives i al fi i al cabo, arriben a avorrir i cansar, perdent així tot el seu valor educatiu. 

Respecte a la intel·ligència musical es pot apreciar que es treballa però generalment 

solament en forma de cançons. Les cançons són molt atractives per als infants ja que a més de 

sentir-se atrets per les rimes i els sons, són molt importants ja que ajuda a interioritzar 

significats i hàbits. En aquest centre tenen dos moments molt específics per a poder treure el 

màxim partit per treballar aquesta intel·ligència com és al moment de música i fusió-art. 

Igualment no s’ha de relegar solament a aquestes classes l'oportunitat de poder explorar la 

música en tot el seu esplendor, ja que és un element que aporta tant no sol cognitivament sinó 

emocionalment. 

Pel que fa a la intel·ligència viso-espacial és una de les menys treballades. Els 

conceptes de la lateralitat i les distincions entre dalt, baix són els més emprats, però també es 

pot experimentar amb més activitats que permetran treballar l'exploració de l'espai i del 

temps. També on més predomina és als dibuixos i creacions dels infants. En aquests es poden 

treure més profit demanant als infants sobre les seves creacions i reflexionant sobre els 

components i la seva ubicació al paper per a que vagin sent conscients de l'espai i la reva 

representació gràfica. 

Per últim respecte a la intel·ligència naturalista, és la menys treballada. No cal realitzar 

sortides fora de la escola per a poder aprofitar dels elements de la natura. Inclòs en aquesta 

escola es té la sort de contar amb un hort on es pot treballar la classificació d'aliments i 

elements i així poder-se expandir fins a infinitats d'oportunitats que ofereix el nostre entorn. 

Tanmateix és important tenir la oportunitat de sortir d'excursió per poder visitar entorns 

naturals i crear consciència sobre la necessitat de cuidar la nostra terra, respectant tants als 

animals com a la vegetació. 

L’objectiu de l’anàlisi de les activitats és convidar a la reflexió de la metodologia que 

es du a terme a l’aula. Com a mestres és summament important la reflexió i critica cap a les 

actuacions proporcionades a l’aula ja que la prioritat màxima és oferir la millor intervenció 

educativa possible. Aquesta es brinda gràcies a un constant reciclatge professional per tal 
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d’aprendre noves tècniques per implementar a un aula i poder arribar a l’objecitu de 

l’educació, permetre el desenvolupament integral dels infants. 

Al següent apartat s’aportarà una sèrie d’orientacions metodològiques amb el fi de 

poder suplir algunes de les carències detectades. Segurament no tots els nins treballaran de la 

mateixa manera ni desenvoluparan al mateix grau les intel·ligències, però es important que al 

manco tinguin un àbac de possibilitats per poder explorar-les totes. 

 

 

6. Propostes de millora  

En aquest apartat s'explicaran les propostes de millora per tal de poder treballar més 

profundament cada intel·ligència, podent donar als infants més recursos i oportunitats per 

explotar totes les seves capacitats.  

Si s’apliqués exactament el projecte Spectrum s'hauria de modificar tot l'horari escolar 

ja que aquest es basa en treballar un o diversos projectes i centres d'aprenentatge els quals es 

planifiquen mitjançant unitats didàctiques. Com aquesta aula forma part d'un context escolar 

concret és bastant complicat aplicar estrictament aquesta metodologia, per tant el més idoni és 

introduir una sèrie de canvis que es puguin emmotllar a la dinàmica del centre en qüestió. 

Amb el temps, si es demostra que els canvis han servit per millorar la motivació dels infants i 

les seves capacitats, es podria proposar al centre un replantejament metodològic.  

Un canvi metodològic suposa un esforç molt considerable i és normal que produeixi 

certes aprensions. Per aquest motiu és més òptim proposar uns petits però significants canvis 

per tal de poder observar poc a poc els seus beneficis. D'aquesta forma les hores en les quals 

els infants s'han de desplaçar d'aula per tal de realitzar unes activitats programades es deixaran 

intactes a la vegada també, es respectaran algunes de les activitats que tot el centre està 

d'acord de dur-les a terme a cada classe. 

Per tant els canvis que s'han introduït tal i com es pot apreciar a la graella 5  són: 

canvi de projectes, treball d'aula, grafomotricitat, lectroescriptura i racons per centre d'interès 

i activitats grupals.  
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 Graella 5: Modificació de l’organització espacial i temporal de l’aula. 
 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00- 

9:30 

Assemblea  

Anglès – Bon 

dia 

Assemblea  

 

 

Psicomotricitat 

Música 

9:30- 

10:00 

Jocs de pensar 

/ cap de 

setmana 

 

Biblioteca/ 

centres d'interès 

(Abans 

lectoescriptura) 

Assemblea 

10:00-

11:00 

Contacontes Taller 

d’audició i 

llenguatge 

11:00- 

11:30 

 

Hàbits d’alimentació i higiene 

11:30- 

12:00 

 

Esplai 

 

 

Art-fusió 12:00- 

12:30 

 

Activitats 

grupals 

(Abans 

Projecte) 

 

 

Porquet Blai 

 

Centre d’interès 

Projecte 

(Abans 

grafomotricitat) 

 

 

Activitats grupals 

(Abans treball 

d'aula i racons) 

12:30- 

13:00 

Esplai 

 

13:00- 

14:00 

Centres 

d'interès 

(Abans racons) 

  

 

El motiu pel qual s’ha decidit canviar les activitats de lectoescriptura i grafomotricitat 

és perquè aquestes es poden treballar d'igual manera o d'una forma més engrescadora des de 

les unitats didàctiques i centres d'interès. Per exemple a l'activitat del Porquet Blai encara que 

es pugui treballar la lògic-matemàtica amb les activitats que he proposat, en Blai és un 

personatge característic del centre on tots els nins el coneixen i parlen de ell i «amb ell», és un 

nexe entre curs i crec convenient que aquest s'ha de mantenir fins que tot l'escola arribi al 

consens del que he parlat anteriorment.  

La forma de treball que es proposa seria que a l’inicio del curs els infants, tal i com el 

fan actualment, triessin un projecte. Entre tots es podria confeccionar un llistat dels 

aprenentatges que volen adquirir i de les experiències que desitgen viure. La mestra les 

recolliria i planificaria la unitat didàctica corresponent. 

Mitjançant els centres d’aprenentatges es treballarien les vuit intel·ligències. Cada 

centre es destinaria a treballar cada una, així tots els nins tenen oportunitat viure les diferents 
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experiències que cada lloc els proporciona. La mestra ha d’organitzar les tasques i materials 

per a que tots els nins es beneficien d’aquest tipus d’aprenentatge el qual ha de ser 

constructiu, significatiu i transcendental.  

Elaborar un centre d’aprenentatge no es una tasca fàcil ja que suposa planificar un 

conjunt d’activitats que s’adapti a les necessitats dels infants i desperti la seva curiositat. Per 

tant, per a la seva organització s’ha de seguir una sèrie de passes, Prieto i Ferràndiz (2008): 

1. Orientació prèvia: consisteix en explicar als infants els centres 

d’aprenentatge. S’especificaran els objectius que es pretenen aconseguir, com emprar 

els materials, les normes  del centre, etc. Aquesta xerrada inicial es pot realitzar en petit 

o en gran grup depenent de les característiques del centre d’aprenentatge i dels infants. 

Posteriorment els infants poden explorar els materials. 

2. Desenvolupament de les activitats: els professors poden conduir els 

centres segons les característiques de l’alumnat. Es tracta de que els nins puguin treba-

llar en base als seus interessos, punts fots i estils de treballs. Els professionals han 

d’observar als infants i inclòs poden agrupar als infants en base a les seves habilitats o 

motivar als nins a que explorin totes les zones o llocs concrets per tal de treballar aque-

lles capacitats que tenen més limitades. 

3. Disseny de l’estructura de classe: sempre que l’espai el permeti, els 

centres s’han d’ubicar en diferents llocs de l’aula. Segons els dominis que es preten-

guin desenvolupar, es poden col·locar els centres que tracten, per exemple, de les in-

tel·ligències socials junts, per així poder combinar  els diferents materials. 

4. Establiment de les regles: les regles poden ser consensuades per tot el 

grup ja que així comprenen el motiu per les quals han estat creades: respectar el torn 

dels companys, compartir els coneixements i materials, respectar tant als iguals com els 

materials, etc. 

5. Utilització adequada de l’aprenentatge cooperatiu: els mestres han 

d’establir torns per a que tots el nins puguin ser líders. Els pot seleccionar en base als 

seus punts forts i anar rotant aquest rol per a que així tots experimentin aquest paper. El 

seu objectiu serà ajudar als seus companys quan no sàpiguen realitzat alguna activitat, 

recordar-los les normes, contestar a les seves preguntes, etc. D’aquesta manera reforça-

rà la autoestima i el autoconeixement dels infants per tal de que siguin conscients de la 

capacitats que cada un tenen i fomentar l’aprenentatge  cooperatiu. Els professors han 

d’explicar als infants qual es el seu rol. 
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6. Utilitzar el debat i el conflicte cognitiu: és importat iniciar l’activitat 

amb una petita xerrada per tal de saber els coneixements previs dels infants. D’aquesta 

manera a més, els infants podran proposar noves idees i així tots el infants podran 

aprendre els uns dels altres. 

7. Disseny de mini lliçons: consisteix en organitzar, dirigir i assessorar a 

petit grups dins l’aula. Les mini lliçons  són normalment discussions són discussions 

curtes d’aproximadament  5 o 10 minuts sobre les regles, procediments i coneixement 

del seu rol d’aprenentatge. S’ensenya als nins el sentit del compromís i de la responsa-

bilitat amb preguntes com: 

- Cóm saps quan has acabat una activitat? 

- Què fas quan has acabat una activitat? 

- Cóm ajudes a els companys que estan treballant en altre centre d’interès 

diferent al teu? 

8. Organització de l’aula: depenent dels objectius que es pretenguin acon-

seguir el professor pot organitzar l’activitat de les següents formes: 

- Activitat en petit grup i amb poca ajuda: els grups han de ser de 4 a 6 

nins. L’activitat comença a una petita demostració i després els nins la realitzen. 

- Activitat en petit grup amb total assistència i assessorament del profes-

sor: l’activitat està dirigida a un petit grup mentre la resta de l’aula realitza altres 

activitats les quals no sigui necessària la presència d’aquest. 

- Activitat en gran grup amb poca assistència del professor: els nins po-

den treballar individual o col·lectivament. La presència del professor pot ser impor-

tant però no necessària. 

- Activitat per a tota la classe i amb el assessorament del professor: la 

presència d’aquest és important per a que els infants puguin acomplir la tasca.  

 

Degut a les característiques de les aules d’aquest centre, es bastant complicat crear 8 

centres d’interès permanents a les aules per motius espacials. Per tant segons els materials i 

les activitats que es planifiquen es podrien crear dos o tres permanents i d’altres es podrien 

col·locar els materials en les taules segons el moment establer per a realitzar aquesta tasca.  

Respecte a les unitats didàctiques. La mestra ha de programar-la en base al que els 

infants han acordat que volien aprendre. D’aquí, la professional programarà la o les activitats 

que conformin cada centre d’interès. Alguns centres d’interès tindran activitats d’una major 
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durada que el dels altres degut al que es pretengui treballar. A més també com s’ha explicat 

abans degut a l’horari escolar i a les limitacions espacials,  s’ha de preveure quines activitats 

es poden realitzar en els moments determinats. 

En quant als projectes de treball no es treballen d’igual forma al mètode Spectrum que 

a aquest centre. Al primer es pot realitzar una unitat didàctica sobre la primavera i a més de 

treballar les vuit intel·ligències mitjançant els centres d’interès, es pot realitzar un projecte de 

materials que suren. Al centre Miquel duran i Saurina els projectes és una forma de treballar 

tots els continguts i objectius escolars a cada curs. D’aquesta manera s’ha d’adaptar la 

metodologia a aquesta circumstància. 

Així tindríem un projecte, en aquest curs “Els cotxes”, que es configuraria en una 

unitat didàctica. En aquesta unitat es planificaria una sèrie d’activitats que es realitzarien a 

cada centre d’interès segons les diferents intel·ligències i a més es realitzarien activitats 

grupals. Per tant es destinaria dos dies a la setmana a l’exploració individual o en petits grups 

dels diferents centres i dos dies a l’elaboració d’activitats en gran grups. Aquestes activitats 

podrien anar dirigides a desenvolupar cada intel·ligència. Depenent de la durada de l’activitat 

podria destinar-se els dos dies a l’activitat o un sol. 

Per tant per un exemple d’unitat didàctica dels cotxes podria ser la següent: 

 

Grup: Aula dels cotxes anys  

Unitat didàctica: Els cotxes 

Objectius generals: 

- Desenvolupar les diferents intel·ligències 

- Aprendre a treballar individualment, en petit grup i en gran grup 

- Adquirir coneixements sobre els cotxes 

Intel·ligències Activitats grupals Centres d’interès 

Lingüística Llegir un conte dels cotxes i 

treballar el vocabulari 

Llibres, revistes, materials per 

escriure com fulles, llapis, tisores, 

retoladors.... Els infants podran 

confeccionar els seus propis llibres 

de contes o d’informació. 

Intrapersonal Els infants que hagin realitzat el 

seu projecte el mostraran si 

desitjant a la resta d’infants. 

Es poden utilitzar els materials dels 

diversos centres d’interès per a 

crear el seu propi projecte sobre els 

cotxes. 

Interpersonal Els infants s’asseuran en cercle. Un Materials diversos per poder 
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infant haurà de pensar en un 

premissa sobre el tema dels cotxes. 

Per exemple, els cotxes funcionen 

amb benzina i haurà de comunicar-

lo a la oïda del company del seu 

costat. Posteriorment aquest infant 

haurà de passar el missatge de la 

mateixa manera fins que arribi a 

tots els nins. El darrer haurà de dir 

en veu alta el missatge final. 

Després de fer-lo varies vegades es 

podrà comentar el succeït 

(generalment el missatge tendeix a 

deformar-se) 

realitzar alguna creació dels cotxes 

per a regalar a les seves famílies o 

companys. 

Musical S’escoltaran gravacions de 

diversos sons dels cotxes i mitjans 

de transport on els nins hauran 

d’esbrinar quins són. Posteriorment 

es podrà reproduir aquests sons 

amb el cos o emprant diferents 

instruments 

Materials com instruments 

musicals o reciclat per a que els 

nins puguin confeccionar els seus 

instruments. Amb aquest hauran de 

crear alguna cançó o melodia sobre 

els cotxes.  

Lògic-matemàtica Es llegiran endevinalles als nins i 

aquest hauran d’endevinar que 

mitjans de transport és. 

Posteriorment es classificaran en 

base a les seves qualiats. 

Materials com a trencaclosques de 

vehicles de transport, materials que 

permetin el recompte, 

classificació... com jocs de cotxes, 

diferents senyals de trànsit... 

Viso-espacial Elaborar un mural sobre els cotxes, 

emprant diferents tècniques 

pictòriques: temperes, estampació 

amb joguines de cotxes, pintures 

amb ceres blandes. 

Materials per dibuixar i fer figures 

en tres dimensions, jocs de 

construcció, etc. 

Cinestèsic-corporal En grups de  cinc nins 

aproximadament hauran de crear 

un cotxe o mitja de transport amb 

el seu cos. Alguns poder ser els 

seients, altre el conductor, antre el 

parabrises, etc. 

 

Materials per elaborar una 

escenografia. Els nins podran crear 

una petita representació per 

posteriorment mostrar als seus 

companys. 

Naturalista Es realitzarà una excursió al carrer Ordinador per a poder visualitzar 
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per poder observar les diferents 

senyals, cartells, policies de trànsit, 

cotxes, etc. A més es pot anar a un 

taller de cotxes per a que algú 

pugui explicar el seu 

funcionament. Es podrà enregistrar 

aquestes dades recollides amb 

videocàmera o gravacions per 

poder treballar-lo el centre 

d’interès.  

les diferents dades recollides. 

Revistes, llibres i tots tipus de 

material per a poder informar-se 

sobre el tema dels cotxes.  

   

 

No s’ha  detallat cada activitat ja que solament és un exemple a grans trets de les 

activitats que podrien composar la unitat didàctica. El tema dels cotxes és un projecte que ja 

es va realitzar i el propòsit no és refer-lo, sinó proposar una sèrie d'idees sobre un canvi de 

metodologia  a l'aula. A més a més s’hauria d’especificar els objectius de cada activitat 

juntament amb els criteris d’avaluació. A l’apartat d’avaluació es poden apreciar diversos 

exemples que poden ajudar a la seva realització. 

A mode d’exemple també s’exposaran a continuació una sèrie d’activitats 

d’ensenyança que es poden realitzar per treballar cada intel·ligència segons Prieto i Ferràndiz 

(2001) i Ortiz de Maschwitz (2008): 

-  Intel·ligència lingüística: debats, jocs de paraules, narracions de con-

tes, lectura oral, escoltar explicacions d’un company, aprendre vocabulari, presentaci-

ons, anar a la biblioteca, crear poemes i contes, etc 

- Intel·ligència lògic- matemàtica: problemes d’ingeni, resolucions de 

problemes, càlculs mentals, jocs amb números, inventar contes amb problemes, activi-

tats d’investigar, comparar, contrastar, classificar, traduir a llenguatge matemàtic, fer 

analogies, desxifrar i dissenyar codis per comunicar-se 

- Intel·ligència viso-espacial: activitats artístiques com dibuixar, esculpir, 

pintar, jocs d’imaginació, mapes mentals, metàfores, visualitzacions, crear collages, 

treballar amb fotografies, dissenyar disfresses o escenografies, confeccionar murals, 

narrar un conte imaginari, apreciar l’art, etc. 

- Inteligència cinestèsica corporal: realitzar representacions teatrals, 

dansar, fer esports, activitats tàctils i de manipulació amb diferents materials, exercicis 
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de relaxació, crear un moviment o seqüència de moviments, emprar el llenguatge cor-

poral i gestual, etc. 

- Inteligència musical: cantar, assistir a concerts, tocar instruments musi-

cals, confeccionar instruments, escoltar música, analitzar cançons, inventar cançons, 

explicar la lletra d’una cançó, reproduir sons, treballar las qualitats dels sons, etc.  

- Intel·ligència interpersonal: aprenentatge cooperatiu, participació en 

activitats de la comunitat, estudiar diverses cultures, jocs de rols, ensenyar als com-

panys, establir les normes de convivència de l’aula, practicar tècniques de resolució de 

conflictes, etc. 

- Intel·ligència intrapersonal: activitats d’autoestima, aprenentatge meta-

cognitiu, establir objectius personals a curt i llarg termini, donar i rebre complits als 

companys, descriure i expressar sentiments, activitats d’autoregulament i contenció, 

etc.  

- Intel·ligència naturalista: experiments i anàlisis d’investigacions, tas-

ques d’observació, observar elements i preguntar-se sobre la seva existència i caracte-

rístiques, comparar, classificar, visitar l’entorn natural, explorar l’entorn quotidià, etc. 

 

La metodologia proposta no és una metodologia tancada. Aquesta es pot prendre 

com a referència per a constituir una d’altra. L’objectiu fonamental era donar idees per a 

que es configurin les activitats en base a les diferents intel·ligències i no es centri solament 

en unes determinades. 

Al llibre Juegos para estimular las inteligencias mútiples d’Antunes (2014) es 

presenten més de 300 jocs per a treballar les diferents intel·ligències. Depenent del projecte 

seleccionat pels infants es poden treure grans activitats per a que l’aprenentatge sigui més 

vivencial i no tan pràctic. Certament és que els infants aprenen millor d’una manera més 

lúdica i funcional permetent així gaudir del seu aprenentatge. 

 

 

7. Avaluació 

Al següent apartat es presentaran diferents estratègies i recursos per tal d’avaluar els 

coneixements, estils de treball i rols socials que presenten els infants al seu procés 

d’ensenyança- aprenentatge. Finalment s’exposarà la possible forma d’avaluació d’aquest 

programa amb el fi de verificar la seva utilitat. 
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Per a poder avaluar és necessari comprendre el perfil d'intel·ligències del alumne per 

així poder saber quines són les habilitats que en té i quins són les dificultats. D'aquesta 

manera es podrà esbossar amb més certesa el camí a tomar i proposar noves rutes com 

l'aprenentatge de les matemàtiques a través de relacions espacials o de la música mitjançant 

tècniques lingüístiques. L'avaluació ha de ser contextualitzada on l'individu pugui resoldre 

problemes o elaborar productes a través d'una sèrie de materials d'aquell medi intel·lectual. A 

més es poden combinar materials sobre diferents intel·ligències i especialitats amb el fi de 

poder observar de quina se sent més atret.  

Segons el mètode Spectrum (1983) es realitzen unes activitats concretes d’avaluació al 

final del trimestre o de l’any per poder conèixer les habilitats  dels infants o detectar 

mancances per tal d’efectuar les actuacions pertinents amb el fi de suplir-les. Depenent del 

context es poden crear activitats concretes o simplement basar-se de les observacions diàries 

en cada activitat o centre d’interès. Les persones encara que posseeixin unes qualitats 

específiques, degut a factors tant interns com externs, no sempre podran realitzar tot tipus de 

tasques, per tant no sempre es convenient crear una única ocasió per a avaluar als infants. Pot 

ser interessant aquesta proposta, però s’ha de tenir present sempre si es necessari o no la 

implantació d’unes activitats concretes d’avaluació. 

El que si s’ha de tenir present a l’hora d’avaluar, son la progressiva consecució d’uns 

objectius que Gardner (1998) recull i que es pot observar a continuació: 

 

Intel·ligència naturalista: àrea de la ciència 

- Observar amb precisió i rigorositat els objectes i fets de la natura. 

- Detectar els canvis que ocorren al medi ambient. 

- Desenvolupar estratègies per organitzar i recollir les observacions. 

- Comparar materials, successos i fets. 

- Classificar atenent a semblances i diferències. 

- Elaborar prediccions basades en les observacions. 

- Plantejar i comprovar hipòtesi per generar idees i nous experiments. 

- Oferir coneixements sobre temes científics. 

- Interessar-se per fenòmens, recursos i materials relacionats amb la 

natura.  
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Intel·ligència cinestèsica- corporal: àrea del moviment 

- Conèixer i gestionar les diferents parts del cos. 

- Planificar, seqüenciar i executar eficaçment moviments creatius. 

- Efectuar moviments sincrònics i equilibrats, combinant ritmes.  

- Controlar el propi cos, emprant ritmes diferents. 

- Evocar sentiments mitjançant la reproducció d’imatges, gestos i 

postures corporals. 

- Reproduir idees generals a través del moviment. 

- Respondre amb moviments originals a les idees suggerides pel 

professor o companys. 

- Desenvolupar habilitats per respondre i reconèixer diferents tipus de 

música. 

- Desenvolupar l’expressivitat i sensibilitat al ritme. 

- Aprendre habilitats i estratègies d’exploració i orientació espacio– 

temporal mitjançant el cos. 

Intel·ligència musical: àrea de la música 

- Despertar la sensibilitat cap a diferents models rítmics. 

- Desenvolupar habilitats per discriminar tons musicals. 

- Identificar tipus i estils musicals. 

- Discriminar instruments i sons diferents. 

- Desenvolupar estratègies per mantenir el to exacte, el temps i els 

models rítmics. 

- Aprendre estratègies d’expressivitat per cantar i tocar diferents 

instruments. 

- Desenvolupar habilitats per recordar i reproduir les propietats musicals 

de cançons i altres reproduccions. 

Intel·ligència lògic-matemàtica: àrea de les matemàtiques 

- Desenvolupar habilitats referides al recompte, estimació i quantificació 

d’objectes. 

- Aprendre tècniques per recollir la informació. 

- Desenvolupar habilitats per a identificar i establir relacions numèriques. 

- Establir relacions entre figures i relacions numèriques. 

- Desenvolupar habilitats d’anàlisi i síntesi. 
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- Analitzar les dades d’un problema. 

- Aprendre a generalitzar i aplicar regles. 

- Utilitzar estratègies per a la resolució de problemes. 

Intel·ligència social: àrea del coneixement social 

- Conèixer habilitats, interessos i dificultats per relacionar-se amb els 

altres. 

- Reconèixer els propis sentiments, experiències i èxits. 

- Reflexionar per entendre i guiar la conducta. 

- Conèixer als altres i les seves activitats. 

- Ajudar als companys. 

- Reconèixer els pensaments, sentiments i habilitats dels altres. 

- Iniciar i proposar activitats. 

-  Assignar funcions als altres 

- Explicar als altres com realitzar les tasques. 

- Supervisar i dirigir activitats. 

- Compartir idees, informació i destreses amb els companys. 

- Invitar als companys a participar als jocs. 

- Mediar en els conflictes. 

Intel·ligència lingüística: àrea del llenguatge 

- Desenvolupar la imaginació i la originalitat per a narrar una historia o 

un conte. 

- Desenvolupar el gust per llegir i escoltar histories. 

- Despertar l’interès i l’habilitat per estructurar l’argument d’una historia. 

- Aprendre estratègies per crear els personatges d’una historia, descriure 

amb precisió situacions i escenes. 

- Representar diferents rols. 

- Relatar amb coherència successos, sentiments i experiències. 

- Descriure amb precisió coses i llocs. 

- Desenvolupar habilitats de raonament lògic. 

- Interessar-se pels significats i sons de les paraules. 

- Aprendre l’ús creatiu del llenguatge. 

Intel·ligència viso-espacial: àrea de les arts 
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- Observar la composició dels objectes i dels treballs d’art: materials, 

colors, línies i formes. 

- Despertar la sensibilitat pels diferents estils artístics 

- Desenvolupar la capacitat per representar objectes en dos o tres 

dimensions. 

- Adquirir l’habilitat per crear símbols que representin objectes comuns i 

coordinar espacialment els elements dins un tot unificat. 

- Emprar amb certa mestria els colors, proporcions i detalls. 

- Utilitzar diferents elements de la composició artística, plasmar les 

emocions i  embellir els treballs. 

- Aprendre tècniques per expressar els sentiments i trets abstractes. 

- Despertar l’interès per la decoració i l’embelliment 

- Desenvolupar la flexibilitat i originalitat per utilitzar els materials 

d’arts. 

- Desenvolupar la fluïdesa per produir diferents temes en les seves 

composicions. 

 

Cal mencionar, que no es pretén que cada infant arribi a tots els objectius. Com ja s’ha 

explicat, cada infant posseeix certes habilitats. El que es pretén es que els infants puguin 

realitzar activitats on tinguin la possibilitat d’arribar a aquests objectius si realment estan 

preparats per assolir-los. 

A més a més es pot observar que els objectius no disten massa dels objectius 

implantats per Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

infantil a les Illes Balears els qual explica que l’educació infantil ha de contribuir a 

desenvolupar en els infants diferents capacitats (veure annex 2). Coneixent aquest decret es 

pot observar que els objectius que s’estableixen són molt semblants als que proposa Gardner 

(1993) per tal de desenvolupar totes les intel·ligències. El currículum divideix aquests 

objectius en 3 àrees de aprenentatge (coneixement de si mateix i autonomia persona, 

coneixement de l’entorn i llenguatge: comunicació i representació) i Gardner els explica en 

les 8 intel·ligències.  

Un altre aspecte que s’ha de tenir molt present a l’hora d’avaluar són els estils de 

treball. Aquests es defineixen com la manera en que un nin interactua amb els materials d’un 

àrea d’aprenentatge (Gardner, 1993). Els infants poden presentar diferents estils de treball 
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segon les diferents àrees ja que algunes li són de més facilitat que d’altres. Els docents han de 

conèixer aquests estils segons els seus dominis amb el fi d’ajustar la seva intervenció i les 

activitats a aquestes formes de treballar. 

A continuació es pot apreciar a la graella 6 els diferents estils de treball segons Prieto i 

Ballester (2003): 

 

Graella 6: Estils de treball (Prieto i Ballester 2003) 

 

 

D’aquesta manera amb es presenta a la graella 7 un protocol d’observació que es pot 

emplenar per tal de documentar els diferents estils de treball segons Prieto i Ballester (2003): 
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Graella 6:  Protocol d’observació dels estils de treball (Prieto i Ballester 2003) 

 

 

Observar als infants quan treballen proporciona una informació molt valuosa sobre els 

seus coneixements i habilitats que defineixen la seva intel·ligència com: l’observació precisa, 

el plantejament i la comprovació d’hipòtesi, la curiositat, l’interès, etc. A més a més mentre 

s’enfronten a una discussió es pot conèixer les habilitats que en tenen per a resoldre 

conflictes.  

Per últim, respecte a l’avaluació dels infants, s’ha de tenir present els rols i 

interaccions entre els iguals. Mitjançant l’observació s’analitzen i descriuen les interaccions 

socials entre els companys permetent identificar als infants amb punts forts (destreses) en 

aquesta àrea, assumint un rol social que es valorat i reconegut en la nostra cultura. Tal i com el 

recullen Prieto i Ballester (2003) existeixen conductes que defineixen els rols socials, els 

quals s’esmenten a la graella 7: 
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Graella 7: Conductes que defineixen els rols socials (Prieto i Ballester 2003) 

 

 

 

Graella 7: Continuació de conductes que defineixen els rols socials (Prieto i Ballester 

2003) 
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Graella 9:  Protocol d’observació de les interaccions entre iguals (Prieto i Ballester 

2003) 

 

 

En definitiva, s’ha pogut apreciar la necessitat d’un reciclatge sobre les concepcions 

d’avaluació ja que no solament s’ha de tenir present la consecució d’uns objectius encaminats 

a la valoració dels coneixements. En aquesta avaluació s’ha de tenir present els estils 

d’aprenentatge i els rols socials que els infants adopten. Tots aquestes defineixen la globalitat 

de l’infant i el permeten desenvolupar-se de forma integral tal i com el currículum d’infantil 

exposa. Aquest treball s’encamina més a la conscienciació dels aspectes que interessa 
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remarcar com són els mencionats anteriorment més que a la forma en si. De la mà de cada 

docent està la forma exacta en la que vol enregistrar les seves apreciacions. 

Les formes d’enregistrament s’ha de seleccionar en base a la necessitat dels docents ja 

sigui mitjançant l’observació directa com l’ús de graelles, gravacions visuals i/o auditives, 

notes de camp, etc. Per tant s’ha proporcionat diferents eines les quals poden ser emprades tal 

qual es reflecteixen o modificar-les en base a les seves necessitats. 

En quant a l’avaluació d’aquest programa es pot realitzar mitjançant l’aplicació 

d’aquest treball ja sigui a l’aula pel qual ha estat dissenyada, com a la implantació en altres 

aules o centres sempre tenint en compte les característiques del context. 

 

 

8. Conclusions 

Amb el present treball he volgut transmetre la meva preocupació en base a les 

polítiques educatives que s’han adoptat des de l’inicio de la educació formal fins a l’actualitat. 

Amb els estudis exposats s’ha demostrat que encara que l’educació estigui passat per una 

veritable revolució ideològica, encara queden molt avanços per realitzar. No obstant ja s’estan 

implantant nous mètodes d’ensenyança els quals obrin nous camins per recorre. 

Degut al sorgiment de noves teories com la de les intel·ligències múltiples es poden 

veure nous horitzons. És fonamental el coneixement de noves propostes que permetin als 

infants desenvolupar-se de forma integral però que siguin reals. Ja des de fa temps es pretén 

conquerir aquest objectiu però sembla que encara no s’ha aconseguit. Això implica un canvi 

de pensament ja que si els mecanismes que s’estan emprant no funcionen, haurà d’intentar 

amb altres. Gràcies a totes aquelles persones que han estat en continu debat des de fa molt de 

temps, les formes de pensament van evolucionant per tal de brindar millores propostes. 

L’objectiu és clar però el camí no tant. 

Les polítiques d’educació encara que persegueixin uns objectius beneficiosos, a 

vegades poden entorpir aquesta consecució de les metes. No obstant no hem de quedar  

estancats en formes d’ensenyança obsoletes que ens demostren sense necessitats d’estudis, 

que els mètodes no són els adequats. Es pot apreciar a simple vista tots els fracassos escolars 

que a vegades, després de l’educació formal es converteixen en èxits. Aquelles persones que 

mai han finalitzat uns estudis però que són gran esportistes o músics o que viuen una vida 

equilibrada gràcies a una correcta interacció amb el seu entorn. 
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Tot això ens demostra que potser, no ens estem fixant en les veritables evidencies que 

ens demostra la nostra societat. Si un esportista es tan aclamat pot ser, perquè sigui important 

per a nosaltres veure una persona amb tanta capacitat. Llavors, perquè als estudis no ens 

fixem en aquest aspecte? Perquè no observem quins són els productes que ens importen en la 

nostra societat? Si per a nosaltres una persona que composa música es tan lloada, perquè no 

ens fixem en aquells nins que tenen una gran oïda musical, o si ens fixem, perquè no el 

ajudem? Es clar que la nostra societat, nosaltres, som el que el donem importància als 

productes, per tant hauríem de ser el que els estimulem.  

Ens obstinem en repetir la premissa d’un aprenentatge individualitzat centrat en les 

capacitats de cada infant. Elaborem una activitat i ens apropem a l’infant per ajudar-lo, però 

pot ser aquella activitat no sigui l’adequada per a l’infant. És veritat que si els infant solament 

realitzen aquelles activitats que li són del seu agrado pot ser es perdi d’altres. Però en la nostra 

mà està mostrar-los tot l’àbac de possibilitats. Tanmateix referint-nos als adults, quants 

recordem els rius d’Espanya o del món? Hem dedicat pot ser, un cicle sencer en aprendre 

dades, informació, contingut referit a determinat aspecte o àrea i actualment ens hem quedat 

amb el record de aquell company que ens ajudava o amb el qual compartíem taula. Això 

significa que possiblement en aquell moment per a nosaltres era més prioritari un 

aprenentatge cooperatiu i una bona relació que aprendre les capitals del món. 

Tenim tota la vida per assimilar segons quins conceptes com els països del món o 

aprendre a escriure, però pot ser que sigui necessari que a les primeres edats ens ensenyin cóm 

resoldre els nostres conflictes, cóm regular les nostres emocions, quins mecanismes 

d’autoconeixement tenim a l’abast... 

Per tant el meu propòsit ha estat donar peu a una reflexió sobre la metodologia actual 

proporcionant la informació essencial respecte a la teoria de les IM. A més a més coneixent 

les altres teories es pot seleccionar quina és la més ajustada a resoldre tots aquests conflictes 

que tenim dia a dia. Posteriorment he esbossats idees sobre la possible forma d’ensenyament a 

l’aula en base a les característiques del centre i a les seves necessitats. Com he insistit 

anteriorment, no pretenc que el present programa s’implanti tal qual, sinó donar peu a una 

conscienciació i preocupació per un re-plantejament educatiu, pot ser que sigui aquest camí, 

pot ser que sigui un altre. 

Espero que aquesta lectura hagi aportat al manco la meitat del que m’ha aportat a mi, 

que ha estat molt. 
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10. Annexos 

 

Annex 1. Explicació detallada de les activitats desenvolupades a l'aula i anàlisi de 

les intel·ligències treballades. 

A continuació es troba una explicació més concreta de les activitats realitzades a l’aula 

dia a dia i un anàlisi de les intel·ligències treballades. Per deixar més clar les  diferents 

intel·ligències s'han separat, però és convenient recordar que les intel·ligències encara que 

siguin independents, també estan interconnectades. Per tant al treballar un aspecte determinant 

les capacitats que es posen en joc, poder estar relacionades. 

Assemblea, bon dia: és el moment de rebuda dels infants i presenta una estructura 

determinada la qual és coneguda per tots els infants. Degut a l’organització de l’horari escolar, 

no sempre es pot du a terme en la seva totalitat. Primerament se selecciona un encarregat per a 

que sigui el responsable tant de du a terme el bon dia com d’ajudar a la tutora amb el material 

(col·locar llapis, retoladors... a les taules, repartir botelles d’aigua, etc). L’encarregat va traient 

d’un contenidor rètols amb els noms dels infants i demana un per un si han vingut a escola i 

com es senten. Cada infant  ha d’especificar si en aquell dia se sent content, trist, enfadat o 

enamorat i es col·loca el nom en la columna de les emocions que hi pertoca. Seguidament es 

canta la cançó del bon dia realitzant la coreografia de la cançó (gestual). A continuació 

l’encarregat realitza un recompte dels nins segons cada emoció i dels que no han assistit a 

l’escola i realitza la pertinent suma a la pissarra: es conta tots els nins que hi son a la classe i 

totes les nines que hi son a la classe. Després es canta la cançó dels dies de la setmana amb 

coreografia gestual.  Posteriorment s’observa al calendari el dia que és i l’infant apunta a la 

pissarra la data. Seguidament es canta la cançó del dia de la setmana amb coreografia gestual. 

L’encarregat observa el temps que fa, tria la imatge de sol, núvols, sol i núvols, neu o 

pluja i després de col·locar-la a la pissarra, l’escriu. Finalment es realitza en gran grup la 

dutxa matinera que consisteix “rentar-se” imaginàriament el cos, repassant cada part d’aquest. 

La mestra va ajudant a l’encarregat al llarg de l’activitat, intervenint als moments que 

troba convenient. 

Intel·ligències treballades: 

• Lògic-matemàtica: a més de contar els nins i nines que han i no han anat a 

l'escola, es compara si hi ha més o menys quantitat. Els càlculs es realitzen tant de forma 

mental (ajudat per la paraula) i de forma escrita, introduint-se així els símbols. 
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• Lingüística: el llenguatge oral és la base d'aquesta activitat. Implica per una 

banda, escoltar les consignes de la tutora, i d'altra banda, el poder-se expressar havent 

d'estructurar i ajustar el seu vocabulari al requerit en aquesta situació. A més a més, treballen 

la lectura al haver de llegir els noms dels infants i l'escriptura en escriure la data i el temps. 

• Intrapersonal: en primer lloc, l'elecció d'un encarregat del dia, és un fet molt 

important ja que els nins es senten protagonistes i importants. Al ser encarregats, han 

d'assumir una responsabilitat la qual han de mantenir durant tot el dia. Ells, pretenen 

demostrar que es prenen molt seriosament el seu rol d'ajudant i que coneixen totes les 

funcions del seu càrrec. Per altra banda, es treballa a més aquesta intel·ligència al moment 

d'haver d'explicar el seu estat d'ànim ja que per una banda, es senten escoltats pel grup i per la 

tutora, i per altra han de realitzar una reflexió sobre el seus sentiments per a poder 

posteriorment expressar-lo a la resta d'infants. 

• Interpersonal: a l'hora d'expressar les seves emocions, els infants a més de 

comunicar-se amb els altres, han de respectar les normes d'escoltar i de cedir i mantenir el 

torn de paraula. A més del respecte que implica cap als seus companys, treballen la paciència, 

ja que en aquestes edats, el fet de callar i esperar, implica un esforç important. Han de regular 

les seves ganes per parlar i contar totes les seves inquietuds. 

• Cinestèsic-corporal: el moviment corporal primerament es troba present al 

moment de les cançons, ja que s'ha de representar amb gestos, els enunciats d'aquestes. La 

seva realització permet treballar la motricitat gruixada i a la vegada, serveix per a via 

d'expressió sobre tots, en aquells nins que encara no han adquirit el vocabulari per motius de 

la llengua. També es treballa la motricitat fina en l'escriptura dels nombres i de la data. 

• Musical: les cançons permeten als infants prendre consciència de la seva 

arribada a l'escola i anticipar les activitats que realitzaran posteriorment, a més de poder 

gaudir amb les melodies. 

• Naturalista: observar el temps que fa implica una observació del medi i de les 

seves característiques. Es pot fer hipòtesis del temps posterior com si hi ha núvols plourà, o si 

el vent fa que hi hagi més o menys fred. 

 

Cap de setmana: es sol realitzar els dilluns encara que no sempre es té l’oportunitat 

degut a la necessitat de realitzar altres activitats. Els nin, un per un, van explicant que varen 

fer el cap de setmana. Posteriorment es realitza un dibuix de l’experiència viscuda i s’escriu 

en una paraula o una frase. 
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Intel·ligències treballades: 

• Lingüística: permet als infants expressar les seves emocions i experiències 

viscudes. Han de estructurar el seu pensament per tal de poder donar-li sentit amb les paraules 

i frases ajustant el seu vocabulari. 

• Intrapersonal: els nins han de poder ser conscients de les emocions viscudes i 

posar-lis nom, expressant-se emprant les paraules adequades. 

• Interpersonal: el ser escoltats és una part molt important per sentir-se estimats i 

segurs i reforçar la seva autoestima. Van comprenent quins fets provoquen segons quines 

reaccions als seus companys, per així anar construint l'empatia cap als altres. A més a més han 

de respectar el torn de paraula de tots els companys fomentant el respecte i la paciència. 

• Viso-espacial: el fet de dibuixar els moments viscuts permet als nins interpretar 

el seu mon, i donar-li un sentit. Suposa un procés cognitiu molt important el fet  de plasmar al 

paper el seu pensament. Comencen a triar els color més apropiats, calcular les mides, les 

perspectives... 

 

Hàbits d’higiene i alimentació: Els nins realitzen les seves necessitats, es renten les 

mans, agafen la seva motxilla i berenen asseguts. Al acabar, recullen els seus objectes 

personals, tiren les restes als fems i s’asseuen a la seva cadira. Si hi ha temps, poden jugar a 

l’estora amb els materials que la tutora decideixi. Els materials poden ser llibres i joguines de 

cotxes i animals. 

Intel·ligències treballades: 

• Intrapersonal: es treballa l'autonomia personal dels infants mitjançant la 

realització d'aquests hàbits. 

• Naturalista: es fomenta el respecte cap a la conservació del medi ambient amb 

el reciclatge dels fems i l'estalvi del aigua i paper per assecar-se. 

• Interpersonal: aquest moment permet als infants poder dialogar de forma 

tranquil·la i moltes vegades compartir el seu berenar. 

 

Grafomotricitat: cada nin posseeix un llibre de grafomotricitat. 

Intel·ligències treballades: 

• Viso-espacial: es treballa la motricitat fina mitjançant activitats de traç i 

delineat. 
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• Cinestèsic-corporal: l'execució dels traços implica emprar una correcta 

motricitat fina. 

 

Porquet Blai:  és una capsa que conté una titella d’un porquet la qual li agrada menjar 

nombres. Cada setmana un infant la du a casa i la torna amb elements quotidians que 

contenguin nombres. Freqüentment s’intenta treure una activitat a partir d’alguns dels 

elements mostrats i de la curiositat i inquietuds dels nins. Algunes de les activitats realitzades 

posteriorment han estat: fer un barri amb dibuixos de les seves cases i el nombre de la porta 

(ordenats correlativament) i mesurar la seva estatura i plasmar-la a un paper per ordre de 

menor a major (verticalment). 

Intel·ligències treballades: 

• Lògic-matemàtic: els nins han de reconèixer els símbols, conten, comparen 

mesures, realitzen seqüències, cerquen la funcionalitat dels objectes en la vida quotidiana... 

• Lingüística: l'activitat es realitza mitjançant el llenguatge oral i a la vegada, 

reconeixen els símbols escrits. 

• Intrapersonal: els infants mostren molts satisfets els descobriments que han fet 

amb la seva família. Per tant es reforça la seva autoestima. 

• Interpersonal: es treballa el respecte cap el treball i l'esforç dels companys, el 

torn de paraula i el compartir les troballes. 

 

Maleta viatgera: consta de 18 llibres de contes infantils, un llibre amb articles 

interessants per als pares, un altre amb les experiències dels nins amb aquesta maleta al quart 

curs i el darrer amb les vivències d’aquest curs. En aquests dos darrers llibres, els nins 

escriuen com ha gaudit amb els llibres, amb quins els han llegit i posen alguna foto. A 

vegades són els pares qui s’encarreguen d’escriure i d’altre són els nins ajudats per aquests. 

Cada divendres un nin es du la maleta i la torna el dilluns per a comentar l’experiència. 

Intel·ligències treballades: 

• Lingüística: alguns infants ja comencen a llegir o a reconèixer algunes 

paraules. Els familiars ajuden als nins a llegir algun conte o el llegeixen ells. Posteriorment 

han d'escriure les seves experiències, si han fet algun joc a partir del o dels contes, quina part 

a agradat més al nin, de que es tractava el conte…Aquí els infants han de recordar i 

estructurar tant la història com la seva experiència. Per tant predomina la lectura, escriptura, 

estructuració de frases, vocabulari… 



53 

 

• Intrapersonal: és un moment on el nin es sent protagonista i pot expressar com 

s'ha sentit compartint aquest moment amb la seva família.  A més mostren amb orgull si han 

fotografiat la vivència o han decorat o escrit ells mateixos l'explicació. 

• Interpersonal: comparteixen les seves experiències amb els seus companys. 

Entre ells es fan preguntes interessant-se per les seves anècdotes i moments viscuts. 

 

Aniversari: una vegada al mes, es celebren els aniversaris dels nins que fan anys al 

mes. La tutora encarrega a cada nin dur un ingredient per festejar-lo amb coca dolça i pa amb 

oli. 

Intel·ligències treballades: 

• Lògic-matemàtic: aquest moment permet treballar els nombres mitjançat la 

data de naixement. Comparant l'edat dels nins de la classe. 

• Viso-espacial: es treballa el pas del temps, la successió de mesos entre les dates 

dels aniversaris de cada infant de la classe. 

• Intrapersonal: es reforça la seva autoestima al sentir-se estimats per els seus 

companys i la mestra, ja que tota l'atenció en aquell moment recau en el nin que festeja el seu 

aniversari. A més a més es treballa el autoconcepte al comparar els canvis fisiològics i el pas 

del temps. 

• Interpersonal: els nins formen part d'un ritual que està molt valorat en la nostra 

societat. Complir anys és un motiu d'alegria i festeig el qual la classe participa amb molt 

entusiasme. Es relacionen entre ells, feliciten al nin o nins que han complit anys, gaudeixen 

d'un moment de festa que sobresurt de la rutina normal... 

 

Racons: es divideix la classe en quatre grups i es col·loquen a cada taula materials 

com plastilina, cotxes, contes, trencaclosques... 

Intel·ligències treballades: 

• lògic-matemàtic: treballen les mides, les formes, les quantitats, les successions, 

la resolució de problemes…  amb els materials mencionats. 

• Lingüística: els nins posen nom a les seves creacions, dialoguen entre ells 

sobre aquestes, poden llegir o contar un conte als seus companys. Al contar el conte, encara 

que no el sàpiguen llegir, estan recordant la seva estructura, els personatges, etc. 
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• Viso-espacial: el material presentat permet permet treballar la resolució d'un 

problema espacial com al trencaclosques o crear formes tridimensionals amb la plastilina. 

• Interpersonal: aquesta activitat permet als infants compartir els materials i les 

seves elaboracions entre ells. Han de respectar tant les produccions com el temps d'us dels 

materials. A més poden gaudir de la ajuda dels seus iguals. 

• Intrapersonal: al ser un joc bastant lliure, els infants trien en base al seu estat, 

les seves preferències i circumstàncies, els materials que troben adequat en aquell moment per 

explorar el seu mon interior. Amb aquests elements manifesten les seves emocions, desitjos, 

conflictes… A més a més, mostren amb molt entusiasme les seves produccions i es senten 

orgullosos quan els seus companyes alaven les seves creacions. 

• Cinestèsic-corporal: per manipular els petits objectes s'ha de posseir una 

precisió i una coordinació òcul-manual. 

 

Anglès- bon dia: per tal d’introduir aquesta llengua estrangera es realitza el bon dia 

amb paraules en anglès. Els nins diuen les seves emocions en anglès, contes els nins que han 

vingut i els que no han vingut en aquesta llengua i fan altres activitats com repassar els colors, 

els membres de les famílies, etc. 

Intel·ligències treballades: 

• Lògic-matemàtic: es conten els nins que han anat a l'escola i s'han quedat a 

casa, es compara si han assistit més nins que nines o viceversa, es treballen els colors, les 

formes... 

• Lingüística: és la base de l'activitat ja que el que es pretén, és l'aprenentatge 

d'una altra llengua de la forma més funcional possible. Mitjançant la repetició de les paraules, 

en un context quotidià, els nins van recordant aquest nou vocabulari i el van interioritzant    

amb ajuda de la mestra i dels companys. 

• Interpersonal: els infants han d'escoltar als seus companys i respectar el torn de 

paraula. 

• Interpersonal: a més de prendre consciència de les seves emocions per poder 

expressar-les posteriorment, el fet de recordar el vocabulari fa que els infants es sentin 

satisfets o pel contrari, el no recordar-lo els pots provocar enuig, malestar o vergonya, la qual 

han de afrontar i superar. 
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Música:  Un dia a la setmana, la mestra de música acudeix a l'aula. Cada dos setmanes 

ensenya una nova cançó i posteriorment es canten d'altres que s'han aprés. Aquestes cançons 

van acompanyades de gestos, balls o algun joc. També es treballen les qualitats del so com la 

durada, altura, etc. 

Intel·ligències treballades: 

• Musical: es treballen els sons pianos i fortes, la intensitat, durada, ritme... 

• Lingüística: aprenen nou vocabulari relacionat amb la cançó. Les cançons 

solen triar-se segons l'estació, el temps, esdeveniments o dades importants de la nostra cultura 

com Sant Antoni, nadal, pasqua... 

• Cinestèsic-corporal: els nins treballen la coordinació i la seva motricitat 

acompanyant el ritme de la música amb el seu cos. A més a més produeixen sons i música 

emprant diverses parts d'aquest o ajudats per algun instrument. 

• Intrapersonal: la música és un vehicle molt especial que ajuda a transmetre els 

nostres sentiments. Amb les melodies, el nins poden treure la seva alegria com també el seu 

enuig. També és un un element que ajuda a la relaxació i no més important, a gaudir de la 

seva escolta. 

 

Psicomotricitat:  les sessions de psicomotricitat es fonamenten en el mètode 

d’Aucouturier constant de les fases de ritual d’entrada, expressivitat motriu, representació i 

ritual de sortida. Es realitzen al gimnàs i consta de materials com matalassos, espatlleres, 

coixins, peces  de escuma, fustes de construcció, anelles, plimton, llit elàstic… 

Intel·ligències treballades: 

• Intrapersonal: mitjançant l'expressió motriu els infants es coneixen a ells 

mateixos. S'adonen tant de les seves capacitats com de les seves limitacions. Amb 

l'experimentació expressen el seu mon interior, les seves inquietuds, necessitats i pors. És un 

moment idoni per superar obstacles i reafirmar-se com a persona. 

• Interpersonal: els infants comparteixen els seus jocs i es relacionen amb altres 

infants o fan entendre que necessiten el seu espai. A més a més es treballa les normes com no 

interrompre a les sessions de xerrada, no destruir les construccions dels altres, no fer-se mal, 

esperar... 

• Viso-espacial: al moment d'expressivitat motriu i joc simbòlic, els infants 

realitzen construccions tant del mon físic com del seu imaginari. Posteriorment al moment de 
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representació, els infants han de traslladar les seves vivències al paper o amb construccions a 

petita escala.    

• Cinestèsic-corporal: els nins exploren el seu entorn amb els moviments 

corporal. S'enfilen, boten, corren, pugen i baixen, etc. Representen amb el seu cos, animals, 

altres persones, personatges coneguts o inventats... 

• Lingüística: es troba present el llenguatge oral en tota la sessió. No obstant els 

moments claus on es pot aprofitar més aquest llenguatge els al ritual de entrada i sortida. Al 

inici, s'introdueixen als nins en aquest mon mitjançant la conversa. Es demana quins són els 

materials que es troben en aquella sessió, que representen, per a que serveixen, com 

funcionen, se recorden les normes, etc. Al final de la sessió, els nins han de recordar el que 

han realitzat i explicar-lo, a més de posar nom a les seves emocions. 

 

Aula de Racons: l’aula està organitzada en 7 espais diferents (racó de construcció, 

mercat, escola, hospital, disfresses, nadons i cuina). La distribució dels diferents materials en 

racons permet una millor estructuració  i varietat de propostes  amb diverses possibilitats 

d’acció. 

Intel·ligències treballades: 

• Lògic-matemàtica: es treballen els colors, les formes, les mides, les 

combinacions, les seqüències... 

• Lingüística: els infants a més de comunicar-se entre ells, treballen els 

vocabularis especials de cada zona. 

• Interpersonal: és un moment en que es relacionen entre ells, comparteixen e 

intercanvien rols, s'ajuden, han de resoldre conflictes sobre tot pel material... 

• Intrapersonal: els nins expressen les seves emocions, experiències i situacions 

viscudes i vistes als diferents espais recreats. Poden ser ells mateixos o assumir rols tenint la 

capacitat i la oportunitat de conèixer-se i/o posar-se en el lloc dels altres distanciant-se d'ells 

mateixos. 

• Viso-espacial: poden realitzar amb els materials proporcionats com peces de 

fusta,  diferents construccions experimentant amb l'espai, les mides i les mesures. 

• Naturalista: el racó del mercat permet als infants conèixer els diferents aliments 

que son proporcionats pel medi natural, els classifiquen, comparen… A més a més, a l'espai 
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del hospital, els infants són conscients dels seu cos i dels companys, explorant-lo i emprant 

l'instrumental que s'utilitza per realitzar la seva cura. 

• Cinestèsic-corporal: es desenvolupa sobre tot en les construccions al haver de 

treballar la motricitat fina (coordinació i presició) 

 

Aula de jocs de pensar:  es poden trobar  una sèrie d’activitats i jocs per a que els 

infants manipulin, experimentin, resolguin petits conflictes i reptes. Algunes de les activitats 

són:  col·locar en cada lletra, els noms corresponents, uns amb pepes (A d'Aina, B de 

Bruna…) o amb etiquetes (C de colacao, D de Danonino…), seriacions amb personatges, 

colors, formes...(moix, moix, ca, elefant, moix…), col·locar els cotxes, animals, bolletes, etc 

als contenidors amb els noms corresponents, contar les síl·labes i col·locar-los amb els 

calaixos amb noms, trencaclosques... 

Intel·ligències treballades: 

• Lògic-matemàtica: seriar, classificar, ordenar, agrupar, realitzar càlculs 

matemàtics, resoldre conflictes... 

• Lingüística: treballar la lectura, les lletres, el vocabulari, les síl·labes... 

• Viso-espacial: representar i manipular mentalment objectes en dos i tres 

dimensions. 

• Cinestèsic-corporal: es poden trobar diverses activitats en les que es requereix 

de la motricitat fina i la coordinació òcul-manual. 

 

Art-fusió: és un espai on la plàstica i la música es fusionen per tal de que els infants 

visquin les arts amb tot el cos i de manera pràctica. Es canten cançons, es toquen instruments, 

es balla, es juga, es pinta... 

Intel·ligències treballades: 

• Interpersonal: els infants es relacionen entre ells, comparteixen i gaudeixen del 

moment. 

• Intrapersonal: exploren les seves capacitats mitjançant la música i la plàstica. 

Pinten, construeixen, ballen, canten… gaudeixen d'un ambient artístic on poden explotar tota 

la seva creativitat. 

• Musical: es relaxen amb la música, canten, ballen, exploren les qualitats dels 

sons... 
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• Cinestèsic-corporal: manifesten corporalment les seves emocions, treballen la 

coordinació, representen diferents rols... 

• Lingüística: treballen un vocabulari més específic sobre la plàstica i la música, 

recorden i canten les cançons... 

• Viso-espacial: treballen a traves de les representacions, les formes, colors, 

mides, linees... 

 

Esplai: es realitza a dos espais diferents, un pati petit amb tricicles, un tobogan, una 

caseta de brics de llet i un circuit vial pintat en terra on els nins acudeixen una vegada cada 

dos setmanes i un més gros amb casetes de fusta, rodes, calaixos i circuit de fusta per fer 

equilibri. 

Intel·ligències treballades: 

• Interpersonal: és un moment on els nins es relacionen amb infants de totes les 

aules. Juguen junts, s'ajuden si tenen qualsevol problema, es creen i solucionen conflictes 

(ajudats per les mestres en alguns casos), donant-se així els valors de respecte, amistat, 

empatia, companyona, cooperativisme... 

• Intrapersonal: l'esplai és un moment on les emocions i sentiments són molt 

intenses i canviants. Generalment estan contents, però degut a les seves relacions espontànies, 

es produeixen moments de enuig, tristesa, rabia… aquest espai és idoni per treballar la 

resolució de conflictes. Aquesta suposa una autoregulació dels sentiments propis i un 

distanciaments d'aquest per poder entendre i empatitzar amb els altres infants. Comencen a 

entendre que com a persones distintes les seves preferències també ho hí són i han de 

comprendre i respectar les seves diferències. 

• Cinestèsic-corporal: degut al ampli espai i al joc lliure, els nins poden realitzar 

un ampli joc motor, explorant el seu cos tant les seves capacitats com limitacions d'una forma 

lúdica i natural. 

• Naturalista: es poden trobar pedres, fulles, flores i elements naturals que els 

nins solen recol·lectar per observar-les, investigar, olorar o regalar. També observen els 

insectes o animals com ovelles, que es poden visualitzar del camp que queda al costat del pati. 

• Lingüística: en aquest espai el llenguatge predomina en abundància el 

llenguatge, més en aquells nins que per qüestió de llengua o timidesa, a l'aula no parlen molt. 
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En aquest moment s'aprecia com interactuen amb soltesa amb altres nins ja sigui per ser 

família o ja coneguts. 

 

Taller d'audició i llenguatge: s'estimula el llenguatge amb el diàleg, sobretot en 

aquells infants que per qüestió de procedir d'un altre lloc o per motius funcionals no han 

adquirit les nocions bàsiques de la llengua pròpia d'aquest territori. Es realitzen jocs per 

treballar la vocalització, reconèixer les lletres, separar en síl·labes… 

Intel·ligències treballades: 

• Lingüística: es la base d'aquesta sessió. S'estimula en llenguatge oral amb els 

exemples esmentat anteriorment. 

• Intrapersonal: es pretén treballar la confiança en si mateixos per a facilitar la 

seva comunicació i expressió. 

• Interpersonal: s'intenta crear un ambient on l'infant es vulgui comunicar amb la 

mestra i amb els seus iguals. Al ser en un grup reduït, l'infant es sent més segur per per poder-

se comunicar. 

 

Biblioteca: es conten contes en un ambient creat per aquest fi, constant d'estanteries 

plenes de llibres, confortables coixins i un agradable silenci i tranquil·litat. Després de contar 

el conte es realitzen activitats com pintar i dibuixar, mirar els llibres que més els agradin, o 

jugar amb titelles. 

 

Intel·ligències treballades: 

• Lingüística: amb els contes poden estructurar mentalment les accions que 

subsegueixen, aprenen nou vocabulari, atribueixen el sentit a les paraules i gaudeixen del 

sentit estètic de les frases. A més a més, poden mirar posteriorment els llibres, fan que es 

vagin interessant per l'escriptura i vagin interioritzant les lletres, les paraules... 

• Intrapersonal: els contes connecten directament amb el seu mon interior, les 

seves dubtes, emocions i preguntes. Mitjançant aquests comprenen el mon que els envolta i 

també fa que es distancien d'aquest alliberant així les tensions que aquest provoca. A la seva 

vegada els infants es senten identificats amb els personatges o els rebutgen, adquirint així uns 

principis ètics i morals sobre el be i el mal. A més a més escoltar una narració submergit en un 

ambient condicionat pròpiament per aquest fet, produeix una gran satisfacció. 
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• Interpersonal: els infants comparteixen emocions, s'observen i veuen les 

diferents reaccions que provoquen les histories. Es contagien les rialles, s'espanten i més quan 

el company de devora està tens o ha pegat un crit… Posteriorment comparteixen els material, 

esperen els torns, han de respectar els moments de cada infant, resolen conflictes… 

 

Lectoescriptura: es realitzen totes les activitats del projecte o d'altres que tinguin 

relació amb l'escriptura. 

Intel·ligències treballades: 

• Lingüística: fonamentalment es treballa l'escriptura. Es sol demanar als infants 

el que han d'escriure i posteriorment es dicta les lletres realitzant els sorolls. 

• Cinestèsic-corporal: es treballa la motricitat fina. 

 

Altres activitats: 

- Excursió a una granja: els infants han anat de visita a una granja. En ella un guia 

anava demanant als infants sobre els animals que veien i els explicava el seu caràcter, el que 

els agradava i el que no, la seva alimentació, etc. 

Intel·ligències treballades: 

• Lingüística: els infants varen aprendre nou vocabulari 

•  Naturalista: varen conèixer diferents espècies d'animals, la seva alimentació, 

hàbits, cura i establiren diferencies i semblances entre les diferents especies. A més a més 

treballaren el respecte cap flora i fauna. 

 

Projecte: surt a partir de les propostes dels infants. Els nins mitjançant consens, trien 

un tema i la mestra s’encarrega de recollir totes les inquietuds elaborant un índex. Els nins i la 

docent van aportant material sobre el tema i aquesta s’encarrega de confeccionar les activitats 

més adequades per a cobrir les seves demandes. Finalment després d’haver  realitzat totes les 

activitats es dialoga dels aprenentatges adquirits, els sentiments experimentats... a més de 

recollir-lo a un dossier individualitzat. El projecte duit a terme va ser «El cotxe». 

Activitats: 

- Xerrada inicial: els infants varen decidir mitjançant votació el tema del projecte. 

Posteriorment veren parlar del que volien aprendre. (Interpersonal, intrapersonal i 

lingüística) 
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- Pintar la porta: varen pintar la porta de l'aula fent un camí de l'escola cap a la casa 

dels nins. Es varen aferrar fotos de nins dins un cotxe. (Viso-espacial, cinestèsic-corporal i 

intrapersonal) 

- Racó del projecte: es troba posat part de la informació que els infants per iniciativa 

pròpia dugueren de la seva casa. (Intrapersonal i interpersonal) 

- Dibuix inicial: es va dibuixar un cotxe. (Intrapersonal, cinestèsic-corporal i viso-

espacial) 

- Què sabem dels cotxes: els nins escriviren el que saben amb ajuda de la mestra 

(Intrapesonal, interpersonal i lingüística) 

- Conte:  el pare d'un infant va dur un llibre a classe sobre com conduir i es van 

realitzar les següents activitats: 

• Llegir el conte a la biblioteca i posteriorment parlar de les normes de seguretat 

com viatjar amb el cinturó, no distreure al conductor, respectar els semàfors… 

• Confeccionar un carnet de conduir. 

• Dibuixar el que més va agradar sobre el conte. 

(Interpersonal, intrapersonal, viso-espacial, cinestèsic-corporal i lingüística) 

- L'inventor del cotxe: després de demanar informació a les famílies, els infants varen 

omplir 4 fitxes sobre els inventors, anys, el funcionament (a vapor o a motor) i la quantitat de 

rodes. Aquestes activitats es varen realitzar en dies diferents amb ajuda de la mestra. 

(lingüística, cinestèsic-corporal i lògic-matemàtica) 

- Visita a una exposició de motos antigues: va ser una exposició guiada on es va 

explicar l'evolució de les motos, per a que servien els elements que s'anava introduint, etc. 

Posteriorment a classe es va realitzar un dibuix del que es va veure a l'exposició juntament 

amb la seva explicació escrita. (lingüística, cinestèsic-corporal i viso-espacial) 

- Senyals de trànsit: es divideix en 4 activitats que es varen realitzar a diferents dies. 

Totes varen ser guiades per la mestra i realitzades amb la seva ajuda. 

• Xerrada sobre els senyals d'obligació, perill, indicació i prohibició. Pintar 3 

fitxes dels senyals i omplir dades sobre la seva forma, color i tipus. 

• Xerrada sobre les diferents formes (quadrat, cercle, triangle, octògon…). Pintar 

a senyal d'estop i indicar quina figura és. 

• Aprofitant un joc que ha aportat un infant de la pel·lícula Cars, després de 

parlar sobre els senyals s'han realitzat tres fitxes. S'ha d'unir el senyal amb la seva imatge 

corresponent. 
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• Explicació del pas de zebra. Pintar el dibuix de una zebra. Transformar el 

dibuix de un pas de zebra. 

(Lògic-matemàtica, viso-espacial, cinestèsic-corporal i lingüística) 

- Visita d'un policia: un pare d'un nin va anar a l'escola a fer una xerrada sobre 

l'educació vial. Després de pintar algunes fitxes va construir un petit circuit on els infants el 

van recorre amb els tricicles que hi ha a l'escola. (cinestèsic-corporal, viso-espacial i 

lingüística) 

- El circuit: en primer lloc es va realitzar una conversa sobre la realització d'un circuit 

al pati i quins elements havien de ser presents. Un altre dia es va realitzar un plànol del pati on 

els infants varen delimitar el circuit. Finalment es va pintar el circuit amb ajuda d'alguns 

pares. (Lingüística, cinestèsic-corporal, viso-espacial, intrapersonal i interpesonal) 

- L'evolució del cotxe: es va demanar informació sobre l'evolució del cotxe. Després 

d'una xerrada es va realitzar una fitxa on s'havia d'aferrar en ordre cronològic les imatges de 3 

cotxes i escriure si eren antic, actual o modern. (Lingüística i cinestèsic-corporal) 

- Parts dels cotxe: es composa de 5 activitats distribuïdes en diferents dies. 

• Sortida al carrer per veure el cotxe de la mestra i parlar de les seves parts. 

• Escriure una matricula de les que s'han vist a la sortida al carrer. 

• Trencaclosques de les parts dels cotxes i unir els noms amb aquestes parts. 

• Omplir una fitxa amb fotos escrivint els noms de les parts dels cotxes, separats 

les de dins amb les de fora. 

• Xerrada sobre el motor del cotxe i aferrar la imatge d'aquest al seu lloc. 

(Lingüística, lògic-matemàtica, viso-espacial, cinestèsic-corporal) 

- Marques de cotxes: copiar el logotipus de 6 marques de cotxes. (Lingüística, 

cinestèsic-corporal i viso-espacial) 

- Carreres de cotxes: consta de 3 activitats realitzades en diferents dies. 

• Xerrada sobre els tipus de carreres de cotxes. 

• Fitxa escrivint davall la seva imatge corresponen la paraula rallies i formula 1. 

• 3 fitxes per omplir escrivint dades de les diferents carreres: roba, per on es 

realitzen… 

(Lingüística, cinestèsic-corporal i intrapersonal) 
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- Diferents tipus de cotxes: xerrada sobre les diferencies dels cotxes a partir d'un plafó 

i duit per un infant i posterior fitxa per omplir escrivint familiar, tot terreny, cotxe de carreres i 

furgoneta. (Intrapersonal, lingüística i cinestèsic-corporal) 

-  Cotxe del futur: a partir d'una joguina d'un cotxe antic duita per una nina, es va 

dibuixar com s'imaginen els nins un cotxe del futur. (Viso-espacial i cinestèsic-corporal) 

- Mapa de carretera: amb el motiu de l'excursió a la granja, el pare de una nina va dur a 

classe un mapa de Mallorca. Després de parlar del seu us, a una fitxa, es va delimitar el camí 

des d'Inca cap a Son ferriol (el lloc de la granja). (Interpersonal, viso-espacial i cinestèsic-

corporal) 

- Fusió-art i música: en aquestes dues classe es varen cantar cançons sobre els cotxes i 

a la primera es va inventar una cançó sobre els cotxes. Al festival de fi de curs la mestra va 

confeccionar una disfressa de cotxe i es va ballar i cantar una de les cançons apresses.  

(Musical, cinestèsic-corporal i interpersonal) 

- Final del projecte: en primer lloc cada infant va escriure unes 5 frases amb ajuda de 

la mestra sobre els aprenentatges adquirits en el projecte. Posteriorment es va realitzar un 

dibuix sobre un cotxe. (Intrapersonal, lingüística i cinestèsic-corporal) 

Intel·ligències treballades: 

• Lingüística: les xerrades són element clau en el projecte. En elles no solament 

la mestra és la que transmet la informació sinó que els infants aporten coneixement i 

construeixen junts els significats. Per altra banda el llenguatge escrit va ser molt predominant 

ja que la gran part del projecte es composa de fitxes on els infants havien de omplir-les. 

• Musical:  la part musical d'aquest projecte va ser el treball de cançons 

relacionades amb els cotxes i l'elaboració d'una fet pel grup i amb ajuda de la professora d'art-

fusió i la tutora. 

• Viso-espacial:  es va poder explorar aquesta intel·ligència sobretot en 

l'experimentació amb els circuits tant el duit a terme pel pare d'un nin com el creat per les 

famílies. En ells, els infants havien d'estar atents dels camins que havien de recorre, els 

senyals i els seus companys «conductors». 

• Cinestèsic-corporal: es va treballar sobretot la motricitat fina a través de 

l'elaboració de les fitxes i puntualment en activitats com dibuixar i pintar. 

• Interpersonal: el diàleg entre els infants va ser la base per a construir entre tots 

els coneixements. Varen triar el projecte, els aprenentatges que volien adquirir i explorar en 
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major part, en grup. Aixi amb les xerrades, varen poder intercanviar informació aprendre els 

uns dels altres, a més amb informació de les famílies. 

• Intrapersonal: una part molt important per sentir-se membre d'un grup és poder 

saber que la veu de cada un és tan vàlida com la dels altres. En l'elaboració d'un projecte els 

infants es senten importants ja que són ells mateixos els que trien el tema desitjat. Això fa que 

sentin més curiositat i més motivació ja que són ells que han prendre l'elecció. Altra part 

important és la col·laboració de les famílies ja que els nins es senten orgullosos quan les 

persones que més estimen col·laboren i formen part també del grup.   
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Annex 2. Fragment del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació infantil  

S’ha de contribuir a desenvolupar les capacitats que permetin: 

a) Descobrir i conèixer el propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció 

i aprendre a respectar les diferències. 

b) Observar, explorar i reflexionar sobre el seu entorn familiar, natural i social, 

mantenint una actitud de curiositat respecte d’això i un esperit crític, tenint 

en compte el nivell maduratiu dels infants. 

c) Adquirir progressivament autonomia en les activitats habituals i en 

l’organització de les seqüències temporals i espacials quotidianes. 

d) Desenvolupar les seves capacitats afectives i actuar cada cop amb més 

seguretat i confiança en si mateixos. 

e) Relacionar-se positivament amb els altres i adquirir progressivament pautes 

elementals de convivència i de relació social, així com exercitar-se en la 

resolució pacífica de conflictes. 

f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes 

d’expressió:  

- Iniciar-se en la comunicació en una llengua estrangera. 

- Iniciar-se en la lectura i l’escriptura, en el moviment, el gest, el ritme i 

en els llenguatges visual, artístic i musical. 

- Iniciar-se en les habilitats relacionades amb les tecnologies de la 

informació i de la comunicació. 

g) Iniciar-se, desenvolupar i adquirir habilitats logicomatemàtiques. 

h) Gaudir de les manifestacions culturals presents a l’entorn, conèixer les més 

identificatives de les Illes Balears i respectar les d’altres llocs. 

i) Adoptar hàbits bàsics de salut corporal i alimentària. 

j) Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials, motrius i de 

reconeixement i construcció de les emocions mitjançant el joc i el 

moviment.



 

 

Annex 3 . Anàlisi del Real Decret per a l’Educació Infantil de la Llei Orgànica 1/1990, del 3 d’octubre i les intel·ligències valorades 

pel mateix Lozano (2008): 
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Annex 4. Fitxes d’activitat del projecte Els cotxes realitzat per un nin de l’aula Els cotxes. 
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