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ABSTRACT 

One of the most common problems of the current education system is the number of 

students per class, as well as pupils’ lack of motivation. All students are treated in the same 

way, despite existing individual differences. A theory that could tackle the aforementioned 

problems is the Theory of Multiple Intelligences, developed by psychologist Howard 

Gardner. This theory, in which seven different intelligences are identified, tries to 

encompass the distinct abilities of each student. The purpose of this project is to determine 

whether this theory is an effective method for teaching English as a foreign language. Our 

hypotheses are that this method is indeed effective and that students will report a high 

degree of satisfaction. In order to test the hypotheses, an experiment was conducted in 

which English was taught to two different groups of 6-year-olds: one group followed the 

so-called CLIL methodology, while the other followed the Theory of Multiple 

Intelligences. To compare the evolution of students in both classes, they were asked to 

complete two questionnaires, one at the beginning of the first session and the other at the 

end of the experiment. Our results show that there were significant differences between 

both groups, as the group taught using the Theory of Multiple Intelligences achieved better 

results overall. Moreover, they also reported a very high degree of satisfaction. We, thus, 

conclude that the Theory of Multiple Intelligences is an effective methodology for teaching 

English as a foreign language.   
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ABSTRACT 

Un dels problemes més recurrents del sistema educatiu actual és el nombre d’estudiants per 

classe, així com la seva falta de motivació. Tots els estudiants es tracten de la mateixa 

manera, malgrat les diferències individuals. Una solució a aquests problemes podria ser la 

teoria de les intel·ligències múltiples, desenvolupada pel psicòleg Howard Gardner. 

Aquesta teoria, en la qual s’identifiquen set tipus d’intel·ligències diferents, té en compte les 

diverses habilitats de cada estudiant. L’objectiu d’aquest treball és determinar si aquesta 

teoria és un mètode efectiu d’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. Les nostres 

hipòtesis són que aquest mètode és efectiu i que els estudiants estaran altament satisfets. 

Per tal de validar les hipòtesis, vam dur a terme un experiment en el qual s’ensenyava anglès 

a dos grups diferents d’estudiants de primer de primària: un grup va seguir la metodologia 

CLIL, mentre que l’altre  va seguir la teoria de les intel·ligències múltiples. A fi de comparar 

l’evolució dels estudiants de les dues classes, els vam demanar que completessin dos 

qüestionaris: un al principi de la primera sessió i l’altre al final de l’experiment. Tal com es 

mostra en els resultats, hi va haver importants diferències entre els dos grups, atès que el 

grup de les intel·ligències múltiples va obtenir millors resultats en total. A més, el seu nivell 

de satisfacció també va ser molt alt. Per tant, podem concloure que la teoria de les 

intel·ligències múltiples és una metodologia efectiva d’ensenyament d’anglès com a llengua 

estrangera.  
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest treball sorgeix de l’interès comú dels dos autors per l’àmbit de l’ensenyament de 

llengües. Ja fa temps que sabem que volem dedicar-nos a la docència de l’anglès i una de les 

qüestions que més ens preocupa és saber com satisfer les necessitats individuals dels 

nostres futurs alumnes i assolir el màxim nivell d’interès per part dels estudiants envers la 

matèria. Som conscients que la ràtio alumne-professor és actualment molt 

desproporcionada i això és, sens dubte, un repte afegit a l’hora d’entrar a l’aula. Tenint en 

compte aquestes circumstàncies, què es pot fer, però, per posar fi a aquestes preocupacions 

i aconseguir un ensenyament més individualitzat?  

Tan bon punt vam descobrir la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, la 

qual trenca amb la preconcepció de l’existència d’una intel·ligència única, vam pensar que 

podria ser molt adient per al nostre treball de fi de grau. Malgrat que aquesta teoria va ser 

concebuda com una contribució en l’àmbit de la psicologia, el camp en què més s’ha 

desenvolupat ha estat en el de l’educació. Des de la publicació de la teoria a principis dels 

anys vuitanta, docents d’arreu del món han intentat posar-la en pràctica amb alumnes de 

totes les edats, des de l’educació infantil fins a l’educació secundària.  

Des del nostre punt de vista, aquesta teoria és perfectament aplicable a l’ensenyament de 

l’anglès com a llengua estrangera i és precisament això el que pretenem fer amb aquest 

treball: demostrar-ho. Amb aquest objectiu, hem dividit el cos del treball en dues parts. En 

la primera, que correspon al marc teòric, s’ofereix als lectors la base conceptual necessària 

per tal que puguin comprendre el treball en conjunt. En la segona, que fa referència a 

l’estudi, s’exposa l’experiment que s’ha realitzat per comprovar la viabilitat d’aquesta teoria.  

El marc teòric està dividit en quatre subapartats. En el primer, anomenat «Evolució dels 

mètodes d’ensenyament d’anglès», farem un recorregut al llarg de la història per tal de 

mencionar els mètodes que més s’han utilitzat en l’ensenyament de l’anglès. Hem 

considerat aquest apartat imprescindible per tal de poder valorar el punt on ens trobem 

actualment i poder-lo comparar amb la metodologia que nosaltres hem escollit. És 

precisament per això que l’hem situat a l’inici del treball.  

En el segon, «La teoria de les intel·ligències múltiples», expliquem qui és Howard Gardner, 

així com els orígens, les bases i les aportacions de la teoria en la societat actual. A més, 

s’exposen en detall els diferents tipus d’intel·ligències proposats per aquest psicòleg i la 

relació de cadascuna d’elles amb el món laboral. La multiplicitat d’intel·ligències 
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mencionada en aquest apartat resulta fonamental per entendre tant el següent subapartat 

del treball com l’enfocament de l’experiment.  

En el tercer, «Aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples», resumirem quina ha 

estat l’aplicació d’aquesta teoria en les diverses etapes educatives. Aquest apartat ens ha 

servit d’inspiració a l’hora d’idear el desenvolupament i la metodologia de l’estudi, ja que 

ens ha proporcionat exemples de com hauria de ser una escola basada en aquesta teoria 

com a model educatiu principal.  

El quart apartat del marc teòric es titula «CLIL: Content and Language Integrated 

Learning». No teníem previst incloure aquest apartat en el treball, però, com que a l’estudi 

aquest mètode obté una gran rellevància, hem considerat convenient explicar en què es 

basa.  

L’«Estudi», en canvi, es divideix en cinc subapartats, tots dedicats a explicar, de manera 

detallada, l’estudi realitzat. Aquest estudi té com a objectiu saber, d’una banda, si ensenyar 

anglès potenciant les intel·ligències múltiples resulta més efectiu que basar-se en el mètode 

CLIL i, de l’altra, si el nivell de satisfacció en una classe on es treballen totes les 

intel·ligències és alt o no.  

En el primer apartat de l’«Estudi», anomenat «Motivació i Hipòtesis», explicarem què és el 

que ens ha portat a dur a terme l’experiment i quins són els resultats que esperem obtenir. 

En el segon, «Participants», parlarem de les diferents persones que en formaran part i els 

rols que ocuparà cadascuna. En el tercer, «Procediment i materials», detallarem l’estructura 

que seguirem i les activitats que es faran durant les sessions. En el quart apartat, «Resultats», 

analitzarem les dades obtingudes, a fi d’extreure’n les conclusions. Finalment, en el cinquè, 

«Discussió», valorarem aquest resultats.  

Seguidament, hi podreu trobar l’apartat de «Conclusions», en el qual repetirem breument 

l'objectiu d’aquest treball de fi de grau i els resultats obtinguts. Així mateix, hi inclourem 

una reflexió personal sobre el tema. Per acabar, afegirem els recursos consultats sota el títol 

«Bibliografia» i els «Annexos», els quals constaran de tots els materials utilitzats en el 

desenvolupament de l’estudi.  

Dit això, sense més preàmbuls, us deixem que descobriu vosaltres mateixos si aquest 

mètode resulta efectiu i viable en una classe de llengües. Esperem que en gaudiu de la 

lectura, ja que l’hem escrit amb tota la nostra dedicació i esforç.  
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2. MARC TEÒRIC  
 
Aquest apartat està dedicat exclusivament a la part teòrica del treball de fi de grau. 

L’objectiu és proporcionar als lectors tota la base conceptual necessària per poder 

comprendre el perquè d’aquest treball. Així, en llegir l’apartat 3, «Estudi», els lectors estaran 

familiaritzats amb tots els conceptes als quals es fa referència.  

L’apartat «Marc teòric» estarà dividit en quatre subapartats. En el primer, anomenat 

«Evolució dels mètodes d’ensenyament d’anglès», explicarem els diversos mètodes 

d’ensenyament d’aquesta llengua que s’han posat en pràctica al llarg de la història, per tal 

que el lector pugui apreciar els trets distintius de cadascun dels mètodes mencionats en el 

treball. En el segon, «La teoria de les intel·ligències múltiples», desenvoluparem les bases 

d’aquesta teoria de Howard Gardner, així com els diversos tipus d’intel·ligències proposats. 

En el tercer, «Aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples», presentarem els 

diversos models que s’han posat en pràctica a les escoles.  

Per últim, el darrer apartat que vam afegir al marc teòric es titula «CLIL: Content and 

Language Integrated Learning». Cal comentar que aquest apartat no estava pensat des d’un 

bon principi, sinó que el vam haver d’afegir en dissenyar l’experiment. Com que a l’estudi 

es compara l’efectivitat de la teoria de les intel·ligències múltiples amb la d’aquest mètode, 

vam creure que era adient dedicar un subapartat a fer una pinzellada sobre els fonaments 

d’aquest mètode educatiu.  
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2.1. Evolució dels mètodes d’ensenyament d’anglès 

En aquest apartat, basat en Richards i Rodgers (2001) i Bori Sanz (2015), farem un 

recorregut dels mètodes i enfocaments de l’ensenyament de llengües al llarg de la història, 

per tal de conèixer-ne l’evolució, des de l’antiguitat fins a l’actualitat. Tot i que d’entrada 

puguem pensar que la manera com s’aprenien les llengües ha canviat completament, en 

realitat, molts dels principis metodològics i teòrics del passat segueixen vigents en el model 

d’aprenentatge actual. Avui dia, l’anglès és la llengua estrangera més estudiada arreu del 

món, però durant molts anys aquesta posició la va ocupar el llatí.  

L’ensenyament de llengües estrangeres va néixer amb l’objectiu de preparar els joves 

intel·lectualment, per tal que obtinguessin un paper més rellevant en la societat del 

moment, la qual cosa els permetria participar en les activitats més importants de l’època, 

com ara el comerç. A Roma, l’oratòria i la retòrica eren aspectes fonamentals que els 

estudiants de llengües havien de dominar. La metodologia que se seguia a les classes era 

l’anomenada lectio, disputatio, que consistia a llegir textos per comentar-los posteriorment.  

A l’Edat Mitjana, el paper del llatí va seguir sent igual d’essencial, atès que era la llengua de 

l’ensenyament, el govern i el comerç. En els monestirs, s’aprenien les normes gramaticals a 

còpia de repetir-les i es traduïa per entendre el significat de les frases. D’aquesta manera, els 

estudiants podien accedir a la lectura de nombroses obres clàssiques. Així i tot, amb el pas 

del temps, el llatí va anar perdent l’exclusivitat i altres llengües van començar a ser objecte 

d’estudi. A finals d’aquesta època, concretament l’any 1396, es va escriure el primer llibre 

de text per aprendre francès, que contenia una col·lecció de diàlegs quotidians. Aquest 

manual va ser el predecessor de molts altres publicats durant els segles XV i XVI.  No va ser 

fins al segle XVI que es va publicar el primer en llengua anglesa. 

Al segle XVIII, les llengües modernes es van començar a ensenyar a les escoles i, com que el 

llatí havia estat fins al moment la llengua més apresa, els mateixos mètodes que s’usaven 

per ensenyar llatí es van utilitzar per a la resta de llengües. És a dir, els llibres de text 

contenien principalment normes gramaticals, llistes de vocabulari i frases per traduir que 

tenien molt poca relació amb l’ús real de la llengua en qüestió. Aquest mètode s’anomenava 

el mètode de gramàtica i traducció (The Grammar-Translation Method). El procediment 

d’ensenyament era el següent: primer, s’explicava la norma gramatical i, després, es traduïen 

textos o frases on apareixen els conceptes explicats. Altrament dit, era un mètode deductiu.  
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L’objectiu principal d’aquest mètode era poder entendre textos literaris. Una altra 

característica destacable era l’ús de la llengua materna dels estudiants per explicar els 

continguts de la llengua estrangera, cosa que permetia comparar les dues llengües 

constantment. Així, els estudiants sempre depenien de la seva llengua per avançar amb el 

coneixement de la llengua estrangera. Amb aquest mètode, aconseguien tenir un nivell molt 

alt de traducció però eren incapaços de produir textos orals. Com podem apreciar, encara 

eren a anys llum dels mètodes que prioritzen l’enfocament comunicatiu, els quals 

s’aplicarien més endavant. 

A mitjans del segle XIX, les possibilitats de comunicació entre els diferents països europeus 

requerien un coneixement oral de la llengua més elevat, però la idea que el mètode que es 

feia servir per ensenyar llatí era el millor encara seguia present en la societat. Així i tot, un 

grup d’individus van arribar a la conclusió que les llengües estrangeres s’haurien d’ensenyar 

tenint en compte la manera com els nens aprenen a parlar; és a dir, donant més importància 

a l’oralitat i menys a la lectura i l’escriptura. Tot i que en aquesta època no hi havia prou 

recursos per poder posar en pràctica aquesta teoria, molts lingüistes i professors van 

començar a investigar sobre la qüestió i es van adonar de la necessitat d’un nou mètode o 

enfocament per a l’ensenyament de llengües estrangeres.  

I va ser així com va sorgir el mètode fonètic (Phonetic Method), el qual defensava que l’oralitat és 

un element fonamental del llenguatge, la gramàtica s’ha d’aprendre inductivament, la 

traducció s’ha d’evitar, les paraules s’han d’aprendre en el context adequat i la llengua s’ha 

d’aprendre a còpia de sentir-la en lloc de llegir-la. Durant aquest període de temps, Henry 

Sweet (1899) va establir quatre principis fonamentals per al desenvolupament dels mètodes 

educatius. Aquests principis eren els següents: 

• Seleccionar curosament el que s’ha d’ensenyar. 

• Imposar els límits del que s’ha d’ensenyar.   

• Establir què s’ha d’ensenyar en cadascuna de les quatre habilitats: comprensió oral, 

comprensió escrita, producció oral i producció escrita.  

• Ordenar el material de simple a complex.  

A més, aquest mètode permetia que els professors pronunciessin la llengua de manera 

adequada. Els defensors del mètode fonètic creien que els estudiants havien de sentir la llengua 
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abans de veure-la escrita i que la gramàtica s’havia d’explicar un cop els alumnes ja havien 

vist els conceptes en context. 

Es podria dir que aquest mètode va ser el precursor del mètode directe (Direct Method), el qual 

defensava la importància de la interacció oral i no tenia en compte la gramàtica ni els 

diccionaris. Es deixaven enrere les traduccions i l’ús de la llengua materna dels alumnes 

dins de l’aula. Així doncs, el significat de les paraules es va començar a ensenyar a través 

d’exemples. Aquest mètode es va implementar en moltes escoles privades i els resultats van 

ser molt positius. No obstant això, molts lingüistes creien que tenia moltes limitacions i no 

seguia cap base teòrica.  

Als anys 30, una sèrie de lingüistes anglesos van crear l’enfocament oral (Oral Approach), el qual 

posteriorment es va anomenar ensenyament de llengües situacional (Situational Language Teaching). 

Aquest mètode va suposar un canvi en la manera de dissenyar molts llibres i cursos 

d’anglès com a llengua estrangera. Tal com n’indica el nom, es prioritzava la llengua oral i, a 

l’aula, es parlava en la llengua que s’ensenyava.  

A través del discurs, es potenciaven les quatre destreses lingüístiques principals, de manera 

que un ús acurat de la gramàtica i una pronunciació excel·lents eren clau en el procés 

d’aprenentatge. El vocabulari va prendre una gran importància i totes les noves paraules, 

juntament amb els conceptes gramaticals, s’introduïen escenificant les situacions reals en 

què els parlants en farien ús. A més, l’expressió i la comprensió escrita no es treballaven 

fins que la base gramatical i lèxica no estava ben establerta. Així doncs, exercicis com les 

repeticions, els dictats, la lectura en veu alta i el treball en grup o per parelles eren els més 

recurrents.  

A finals dels anys 50, va sorgir el mètode audiolingüístic (Audiolingual Method) a causa de 

l’interès creixent per aprendre llengües estrangeres als Estats Units i al Canadà. Segons els 

fundadors del mètode, es va transformar l’art d’aprendre una llengua en una ciència. 

L’objectiu d’aquest mètode no era la gramàtica ni la literatura, sinó la repetició i la 

memorització de diàlegs i exercicis. Aquest mètode presenta moltes similituds amb 

l’anomenat resposta física total (Total Physical Response), creat per James Asher, segons el qual 

aquest mètode s’utilitza normalment en les etapes d’iniciació i sempre en combinació amb 

altres tècniques. A més de l’oralitat, es pretén ensenyar la llengua a través de l’activitat 

física. La classe gira al voltant de les ordres del professor, les quals susciten respostes 
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físiques per part dels aprenents. És per aquesta raó que el mètode s’anomena resposta física 

total.   

Amb el mètode d’aprenentatge comunitari de la llengua (Community Language Learning) es va voler 

redefinir la figura del professor i la dels estudiants. Caleb Gattegno (1963) va crear el mètode 

silenciós (The Silent Way), basat en la premissa que el professor havia d’estar tan callat com 

fos possible, a fi d’incitar els alumnes a expressar-se oralment.  En el mètode d’aprenentatge 

comunitari, el professor esdevé el mentor i els alumnes, els clients. Es diferencien dos tipus 

d’interaccions: per un costat, la interacció entre els alumnes i, per l’altre, la interacció entre 

alumnes i experts. En l’aprenentatge, es combinen tasques innovadores (conversa lliure, 

treball en grup, gravacions, etc.) amb activitats convencionals (traducció, reflexió i 

observació). 

La Suggestopèdia és un mètode desenvolupat per Georgi Lozanov i té l’objectiu 

d’incrementar l’efectivitat de l’aprenentatge a través dels sentits. És per això que la 

decoració, els components, la distribució de l’aula i l’ús de la música són essencials en una 

classe. Les unitats d’estudi se centren en diàlegs d’unes 1000 paraules que s’acompanyen de 

llistes de vocabulari i explicacions gramaticals. Això dona pas a jocs de rol que fomenten el 

sensori dels alumnes. Amb aquest mètode, deixem enrere una època per obrir una nova 

etapa en l’ensenyament de llengües. 

El lingüista D. Hymes (1972) va escriure un article en el qual es va mencionar per primer 

cop el terme competència comunicativa. Aquest article, juntament amb la recerca de lingüistes 

britànics, va servir per crear l’enfocament comunicatiu (Communicative Approach) o l’ensenyament de 

llengües comunicatiu (Communicative Language Teaching). A diferència d’altres mètodes explicats 

anteriorment, aquest té una base teòrica ben sòlida i consolidada. Es caracteritza per: 

• Veure la llengua com un sistema per expressar significat. 

• Prioritzar la interacció i la comunicació. 

• Utilitzar l’estructura de la llengua per demostrar-ne la funcionalitat i la 

capacitat de comunicació.  

• Fer ús d’un tipus de llengua que tingui significat per a cada estudiant de 

manera que els avantatges del procés d’aprenentatge augmentin. 
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Es van classificar les activitats que es podien dur a terme a l’aula en dos grups: d’una banda, 

activitats amb funció comunicativa (per exemple, comparar dues fotografies per trobar-ne 

les similituds i diferències o donar instruccions de com dibuixar una figura) i, de l’altra, 

activitats d’interacció social (debats, jocs de rol o improvisacions). 

En resum, podem afirmar que la preocupació per millorar els mètodes educatius ha estat 

sempre present i que els mètodes han anat evolucionant al llarg del temps. En aquest 

apartat del treball, s’han destacat els mètodes més importants de la història de 

l’ensenyament de llengües estrangeres i se n’han comentat tant els avantatges com els 

inconvenients. Cap dels mètodes és perfecte i sempre sorgeixen noves teories que intenten 

superar les anteriors. És per això que, com a docents, és fonamental estar-ne al dia.   
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2.2. La teoria de les intel·ligències múltiples 

El desenvolupament de la teoria de les intel·ligències múltiples (que d’ara endavant 

anomenarem teoria de les IM) va sorgir l’any 1979, quan la Fundació Bernard Van Leer de 

La Haia va encarregar a un equip d’investigadors de la Universitat de Harvard, la majoria 

dels quals eren experts en psicologia evolutiva, que realitzessin un estudi sobre la naturalesa 

del potencial humà. Aquesta teoria va culminar amb la publicació del llibre Frames of Mind el 

1983, escrit per Howard Gardner. Aquest apartat està basat en la segona edició d’aquest 

mateix llibre, publicada el 2004. 

Gardner va néixer el 1943 a Pennsilvània, Estats Units. Als divuit anys, va començar els 

estudis d’Història, Sociologia i Psicologia a Harvard, universitat amb la qual mantindria una 

relació ben estreta al llarg de la seva carrera professional. Atret per la psicologia del 

desenvolupament i seguint els passos d’il·lustres psicòlegs com ara Jean Piaget (la teoria del 

desenvolupament de la intel·ligència i la teoria constructiva de l’aprenentatge van ser una 

gran influència per a ell) i Jerome Bruner (les contribucions del qual en l’àmbit de la 

psicologia cognitiva i de l’educació van ser fonamentals), va centrar-se en el 

desenvolupament cognitiu i la neuropsicologia en el seu treball postdoctoral.  

Més endavant, la Universitat de Harvard li va encomanar la direcció del Projecte Zero, un 

projecte creat per Nelson Goodman l’any 1967 amb l’objectiu de fer recerca en els temes 

següents referents a l’educació: la reflexió, la comprensió, la intel·ligència, la creativitat i 

l’ètica. Aquest projecte, anomenat d’aquesta manera perquè en el moment de la fundació, 

segons Goodman, hi havia zero coneixements sobre la contribució de l’ensenyament 

artístic en el desenvolupament cognitiu, pretén trobar els millors mètodes d’ensenyament 

per tal d’implementar-los en el sistema educatiu. Va ser així com es va idear la teoria de les 

IM.  

Gardner va anomenar la seva teoria Teoria de les intel·ligències múltiples. Per al títol va escollir, 

d’una banda, el mot intel·ligències per posar aquestes capacitats a la mateixa alçada que les 

que tradicionalment es posen a prova al test del coeficient intel·lectual (CI) i, d’altra banda, 

la paraula múltiples per destacar la diversitat i la quantitat de capacitats humanes existents. 

Així doncs, Gardner considera que no només hi ha un tipus d’intel·ligència, la qual cosa 

s’oposa a la teoria del factor G, proposada pel psicòleg anglès Charles Spearman a principis 

del segle XX.  
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El factor G fa referència a la intel·ligència general, també anomenada habilitat mental general o 

factor d’intel·ligència general. A partir de l’observació dels resultats escolars d’un grup de nens 

en diferents assignatures, Spearman (1904) va arribar a la conclusió que existia una 

correlació entre tots els resultats obtinguts, la qual, segons ell, reflectia la influència d’una 

habilitat mental general que permetia que els estudiants que la tinguessin més 

desenvolupada obtinguessin més bons resultats en tots els àmbits.  

Gardner va considerar oportú el desenvolupament de la teoria de les IM perquè creu que, 

en la societat actual, predominen tres prejudicis que afecten el sistema educatiu. D’entrada, 

la sobrevaloració d’alguns valors culturals occidentals (la racionalitat i el pensament lògic), 

com si fossin els únics que prevalen. En segon lloc, la propensió a l’avaluació, de manera 

que pensem que allò que no es pot avaluar no val la pena. Per últim, la idea que sempre cal 

ser millor en tot el que fem.  

Aquests prejudicis ens han portat a pensar que les capacitats lingüístiques i lògiques són les 

que preponderen. Ara bé, per a Gardner, les proves del CI són de poca utilitat, atès que el 

ventall d’intel·ligències humanes va molt més enllà. Defensa que és essencial reconèixer i 

desenvolupar totes les intel·ligències per igual o, el que és més important, totes les 

combinacions d’intel·ligències, per tal de poder assolir el nostre màxim potencial.   

Abans d’explicar els diferents tipus d’intel·ligències als quals fa referència aquesta teoria, 

creiem que convé explicar el concepte d’intel·ligència. Gardner considera que una 

intel·ligència és un potencial biopsicològic que tothom té, de manera que tots els membres 

de l’espècie humana posseeixen el potencial per exercir un conjunt de facultats intel·lectuals 

que l’ésser humà és capaç de desenvolupar. A més, una intel·ligència implica l’habilitat 

necessària per resoldre problemes o per elaborar productes que són d’importància en un 

context cultural o en una comunitat determinada.  

Sovint, predomina la idea que el mot intel·ligència té connotacions positives en la nostra 

societat. Tanmateix, no sempre se’n fa un bon ús, ja que una persona pot utilitzar-la amb 

objectius perversos i fer més mal que bé. Prenem com a exemple Stephen Hawking, la 

contribució científica del qual ha estat més que positiva per al conjunt de la humanitat. En 

canvi, si ens fixem en el grup de youtubers que van escalar la Sagrada Família el darrer 9 de 

març, podríem afirmar que han fet ús de les intel·ligències corporal i espacial per dur a 

terme una acció que no aporta res de positiu als ciutadans.  
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Dit això, creiem convenient parlar de la multiplicitat de les intel·ligències. Gardner reconeix 

que, d’intel·ligències, n’hi podria haver infinites, tantes com volguéssim. Això no obstant, 

fer-ne una llista excessivament exhaustiva no seria útil ni per als investigadors ni per a les 

persones interessades a posar aquesta teoria a la pràctica. La classificació que ha fet 

Gardner és aglutinadora, ja que dins de cada tipus d’intel·ligència s’hi poden identificar 

diversos subtipus.  

«Per exemple, la intel·ligència lingüística comporta, clarament, diversos elements 

dissociables, així com la capacitat de realitzar anàlisis sintàctiques, d’adquirir la lectura i 

l’escriptura, i d’aprendre llengües d’oïda», (Gardner, 2004, p. 61).  

Al llibre Frames of Mind, Gardner va proposar l’existència de set tipus d’intel·ligències 

diferents: la lingüística, la musical, la logicomatemàtica, l’espacial, la cineticocorporal, la 

interpersonal i la intrapersonal. Des de la publicació d’aquest llibre, però, se n’han suggerit 

d’altres, com la naturalista i l’existencial. En aquest treball, només ens centrarem en les set 

intel·ligències que es van indicar inicialment, ja que són aquestes les que tindrem en compte 

a l’hora de realitzar el material per a l’aula. A continuació, procedirem a explicar-les una per 

una.  
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2.2.1. Intel·ligència lingüística  

La intel·ligència lingüística és la que fa referència al llenguatge. És la capacitat d’utilitzar les 

paraules de manera efectiva, ja sigui en la llengua oral o en la llengua escrita. També inclou 

el domini en les àrees de la sintaxi, la fonètica, la semàntica i els usos pragmàtics de la 

llengua.  

Com a exponent de la intel·ligència lingüística, podríem escollir un poeta, com ara en 

Miquel Martí i Pol. En llegir-ne els poemes, és ben fàcil apreciar que el nivell de la seva 

intel·ligència lingüística és molt elevat. La selecció acurada de les paraules segons els seu 

significat; el domini de les regles gramaticals —i també de les transgressions de la norma—,  

l’ús dels sons, la rima i el ritme per provocar sentiments, estimular o transmetre informació 

en són els exemples.  

No obstant això, no cal ser poeta per dominar les habilitats que caracteritzen aquesta 

intel·ligència. Sense anar més lluny, el do del llenguatge és universal i, des de ben petits, 

arreu del món, ja ho demostrem. Segons Gardner (2004), els quatre aspectes més rellevants 

pel que fa al coneixement lingüístic són els següents: la retòrica, la mnemotècnia, 

l’argumentació i la metalingüística. A continuació, explicarem breument aquests conceptes i 

els exemplificarem de manera que es pugui observar la diversitat de perfils que poden 

presentar aquest tipus d’intel·ligència.  

En primer lloc, la retòrica és l’habilitat d’obtenir un efecte particular sobre l’ànim de l’oïdor 

o del lector. Els bons polítics necessiten nocions d’aquesta disciplina per tal de crear 

discursos eloqüents que aconsegueixen convèncer els ciutadans que són la millor opció i 

així endur-se el màxim nombre de vots possible. Aquesta capacitat ja es pot desenvolupar 

des que som nens. Quants de nosaltres no hem intentant algun cop convèncer els pares 

perquè ens compressin la nostra llaminadura preferida?  

En segon lloc, la mnemotècnia és l’art de desenvolupar la memòria. És indiscutible la 

capacitat que té el llenguatge per ajudar-nos a recordar informació. Quan ens presentem a 

un examen, en un país com el nostre, l’estudiant ha d’haver memoritzat una sèrie de 

materials i conceptes per poder aprovar-lo. Per fer-ho, l’alumne haurà llegit el temari, 

després l’haurà resumit i, a l’hora de l’examen, l’haurà de redactar. Com podem observar, 

en tot moment es posen en pràctica habilitat lingüístiques.  
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En tercer lloc, l’argumentació és la destresa de presentar i formular raons. Això ho tenen en 

compte inconscientment els humoristes, en fer un monòleg i compartir amb un públic un 

conjunt d’acudits; els metges, en explicar els resultats d’uns proves, el diagnòstic i el 

procediment que caldrà seguir per millorar i també els capellans, en pronunciar el sermó de 

la missa, entre molts d’altres.  

Finalment, la metalingüística és l’ús de la llengua per descriure la llengua mateixa. En són 

exemples el professor de català que explica als alumnes la separació de síl·labes, la 

diferència entre paraules agudes, planes i esdrúixoles, i les normes d’accentuació o el 

lingüista que investiga sobre l’ordre no canònic de les frases. 
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2.2.2. Intel·ligència musical 

La intel·ligència musical és la que fa referència a l’art que s’expressa mitjançant la 

combinació de sons, d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme. Aquests 

elements són, per norma general, essencials per als individus amb una intel·ligència musical 

molt desenvolupada. Se sol pensar que l’oïda és un sentit fonamental pel que fa a aquesta 

intel·ligència. Ara bé, no sempre és així, ja que les persones que no hi senten també poden 

tenir accés a experiències musicals i presentar una intel·ligència musical molt 

desenvolupada.  

Als dos mesos de vida, els nadons ja són capaços de reconèixer el to, el volum i el contorn 

melòdic de les cançons que els canta la mare. Així doncs, els elements centrals de la música 

es desenvolupen més aviat que els que es relacionen amb la parla. Als dos anys, ja poden 

inventar-se cançons i reproduir fragments de composicions musicals que han sentit 

diversos cops anteriorment.  

Això demostra que la intel·ligència musical és comuna per a tots els éssers humans i és per 

això que Gardner la considera un intel·ligència més, si bé tradicionalment no s’ha 

reconegut com a tal i s’ha associat a la intel·ligència logicomatemàtica, tractada en l’apartat 

següent. És cert que existeix un vincle biològic amb cada tipus d’intel·ligència, però 

l’entorn en el qual creixem és decisiu.  

Quant a aquest tipus d’intel·ligència, no la desenvoluparà de la mateixa manera un nen que 

estudia música perquè els pares l’han apuntat a classes que un nen que s’ha criat en una 

família de músics, com ara Mozart. Un altre exemple seria el músic Yehudi Menuhin, que 

amb només tres anys ja acompanyava els pares als concerts de l’Orquestra de San Francisco 

i, en sentir el so del violí, se’n va enamorar i va demanar que li’n regalessin un per al seu 

aniversari. Als 10 anys, ja era un intèrpret conegut arreu del món.  
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2.2.3. Intel·ligència logicomatemàtica 

La intel·ligència logicomatemàtica és la que fa referència a la capacitat d’utilitzar, de manera 

efectiva i adequada, els números i de raonar seguint un procés determinat. Hi ha dos fets 

essencials que caracteritzen aquesta intel·ligència. El primer és la rapidesa amb què resolen 

els problemes els individus dotats. Els científics tenen en compte moltes variables diferents 

alhora, segons les quals creen diverses hipòtesis que avaluen i, en funció dels resultats, les 

accepten o les rebutgen. La segona és la naturalesa no verbal d’aquesta intel·ligència, ja que 

es pot solucionar el problema abans d’articular-ne la conclusió.  

Aquesta intel·ligència, juntament amb la lingüística, és la base dels tests de CI. Aquestes 

proves, creades per Alfred Binet, tenen com a objectiu predir l’èxit escolar dels alumnes de 

primària. Però de què serveix mesurar el triomf en l’àmbit escolar si no és equivalent a l’èxit 

professional? Això és precisament el que va intentar justificar Gardner al llarg del 

desenvolupament de la teoria de les IM, atès que considerava que aquests exàmens només 

avaluaven aquestes dues intel·ligències, però no la resta, que són igual d’importants en la 

vida professional. 

A l’hora de delimitar les intel·ligències, hi ha certes bases empíriques que s’han de complir i 

una d’elles és l’associació d’una part del cervell amb les capacitats que caracteritzen cada 

intel·ligència. En aquest cas, està comprovat que hi ha àrees del cervell més prominents per 

al càlcul matemàtic que d’altres, de la mateixa manera que l’àrea de Brocca és la part del 

cervell responsable de produir oracions gramaticals. 

Un exemple d’una persona amb una intel·ligència logicomatemàtica molt desenvolupada és 

la Barbara McClintock, guanyadora del premi Nobel de medicina i fisiologia per les seves 

investigacions en l’àmbit de la microbiologia. Hores abans d’explicar al seu grup 

d’investigació la raó per la qual les plantes només eren estèrils en un 25 o 30 %, estava cent 

per cent segura del raonament i el procés, tot i no haver-ho posat mai sobre paper.  
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2.2.4. Intel·ligència espacial 
 
La intel·ligència espacial és la relacionada amb la capacitat de percepció i de reacció d’un 

individu davant la línia, la figura, la forma, el color, l’espai i la relació que existeix entre tots 

aquests factors. Segons l’expert en psicometria L. L. Thurstone, els individus amb una 

intel·ligència espacial elevada són capaços de reconèixer la identitat d’un mateix objecte vist 

des d’angles diferents, d’imaginar-se el moviment o el desplaçament intern de totes les parts 

d’una certa configuració i de resoldre problemes en els quals l’orientació del cos de 

l’individu és essencial per trobar-ne la solució.  

Truman Kelley, predecessor de L. L. Thurstone, també havia distingit entre la capacitat 

mental de reconèixer o de retenir formes geomètriques, així com la importància de saber 

manipular relacions espacials mentalment. A. A. H. El-Koussy, expert en aquest tema, va 

subratllar la diferència entre l’aptitud espacial en dues o en tres dimensions, tenint en 

compte els aspectes tant dinàmics com estàtics que cadascuna comporta. Aquestes tres 

personalitats, però, no han estat les úniques que han fet recerca sobre aquesta intel·ligència 

i se n’han fet moltes més classificacions.  

Un clar exemple de persones amb aquest tipus d’intel·ligència molt desenvolupada són els 

mariners, els quals havien de recordar la posició de les estrelles i el color de les aigües per 

tal d’assegurar-se que no navegaven en cercles. Tal com diu Gardner (1995, p. 99): «El 

navegant no pot veure les illes mentre navega; sinó que projecta la seva posició en el “mapa” 

mental del trajecte».  

Els escultors i els topògrafs també requereixen una gran precisió a l’hora de percebre els 

espais i les dimensions dels objectes per dur a terme una bona feina, igual que els enginyers 

i els arquitectes han de saber interpretar mapes i figures per elaborar els seus projectes. Així 

i tot, aquestes professions no són les úniques que podríem comentar, ja que n’hi ha moltes 

altres que ho exemplifiquen, com ara els futbolistes, que han de calcular la velocitat dels 

adversaris per passar la pilota a un jugador del seu equip; els tenistes, que han d’orientar la 

raqueta en la direcció que volen que la pilota es dirigeixi i els cirurgians, la precisió dels 

quals ha de ser excel·lent en una operació. 

En la intel·ligència espacial, l’àrea del cervell involucrada és l’hemisferi dret. Una persona 

amb una lesió en la regió posterior dreta pot tenir dificultats per orientar-se, reconèixer 

cares o escenes i apreciar petits detalls. Aquests pacients, per tal de compensar els seus 

dèficits espacials, fan ús d’estratègies lingüístiques i molts raonen la solució al problema en 
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veu alta. Malgrat això, aquestes estratègies gairebé mai no tenen èxit, la qual cosa dona 

suport a la teoria de Gardner en subratllar la independència entre totes les intel·ligències.  

Encara que es tendeixi a associar aquest tipus d’intel·ligència amb la percepció visual dels 

individus, aquesta idea és totalment equívoca. Per exemple, una persona cega pot 

reconèixer formes a través del tacte o orientar-se gràcies al sentit de l’oïda. Deixem de 

banda, així, el prejudici que cada tipus d’intel·ligència es podria associar a un sentit humà, 

tal com ja hem comentat en l’apartat de la intel·ligència musical. 
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2.2.5. Intel·ligència cineticocorporal 
 
La intel·ligència cineticocorporal és la que fa referència al moviment del cos humà. Com en 

la resta d’intel·ligències, Gardner també ha definit quines són les dues habilitats principals 

dels individus amb aquest tipus d’intel·ligència molt desenvolupada: el control dels 

moviments corporals i la capacitat d’utilitzar objectes amb destresa per tal de dur a terme 

una feina.  

Per tant, si intentéssim relacionar aquelles professions que ho il·lustren, podríem fixar-nos 

en ballarines aquàtiques de natació sincronitzada o gimnastes, que utilitzen el cos com a 

instrument de treball. També podríem esmentar la feina dels escultors, que fan ús d’eines 

com abrasius, cisells, martells i punxons, entre d’altres, per convertir la pedra, la fusta o el 

metall en autèntiques obres d’art.  

Tot i que, a primera vista, puguem considerar que aquesta intel·ligència és menys intuïtiva a 

l’hora de resoldre problemes, l’evidència de les característiques cognitives de l’ús corporal 

és inqüestionable. En són bons exemples els ballarins, que utilitzen el moviment del cos per 

expressar una emoció; els esportistes, que l’utilitzen per guanyar una competició i els 

dissenyadors, que l’utilitzen per crear nous productes constantment.  

En aquest cas, la part del cervell involucrada és l’escorça motora, encarregada dels 

processos de planificació, control i execució de les funcions motores voluntàries. 

L’hemisferi dret és el responsable de controlar els moviments corporals de la part esquerra 

del cos i viceversa.  
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2.2.6. Intel·ligència interpersonal 

La intel·ligència interpersonal és la que fa referència a la capacitat d’adonar-se dels 

contrastos dels estats d’ànim, els temperaments, les motivacions i les intencions dels 

individus del nostre entorn. Aquesta habilitat es pot apreciar en la seva màxima expressió 

en professions com les següents: líders polítics i religiosos, professors, psicòlegs i 

terapeutes. Un altre exemple en podrien ser els pares. Tot i que la seva feina no es consideri 

estrictament una professió com a tal, els pares fan ús de la intel·ligència interpersonal a 

diari per poder ajudar i complir les necessitats dels fills.  

Encara que en un primer moment puguem pensar que aquesta intel·ligència depèn del 

llenguatge, no és veritat, ja que així ho han demostrat totes les investigacions dutes a terme 

per psicòlegs i neuròlegs. Es pot afirmar que els lòbuls frontals dels cervell són fonamentals 

per al desenvolupament del coneixement interpersonal, de manera que els danys en aquesta 

regió poden causar canvis profunds en la personalitat d’un individu.  

Un altre dels criteris que Gardner i el seu equip d’investigació tenen en compte a l’hora de 

delimitar i escollir les diferents intel·ligències és l’evidència biològica de cadascuna d’elles. 

Pel que fa a la interpersonal, engloba dos factors que molt sovint es consideren exclusius de 

la nostra espècie: 

• Una infància prolongada i una estreta relació amb la mare. És per això que el 

desenvolupament interpersonal corre un risc molt greu en humans que perden la 

mare en edats primerenques.  

• La importància relativa de la interacció social per als humans. Ja en l’antiguitat, 

accions com caçar, rastrejar i matar requerien tant la participació com la cooperació 

d’un gran nombre de persones. És d’aquí d’on sorgeix de manera natural la 

necessitat de cohesió, lideratge, organització i solidaritat en un grup.  
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2.2.7. Intel·ligència intrapersonal  

La intel·ligència intrapersonal és la que fa referència al desenvolupament intern d’una 

persona. En aquesta intel·ligència, l’habilitat més important, segons Gardner, és l’accés als 

sentiments propis: la capacitat de reconèixer-los, posar-los nom i saber com reaccionar, és a 

dir, recórrer a aquestes emocions per tal de poder interpretar i orientar la conducta. Com a 

espècie, hem arribat a un grau d’individualització únic, que ha culminat en la possibilitat de 

reconèixer la identitat personal de cadascun de nosaltres.   

Com que aquesta intel·ligència és la més privada, és cert que cal recórrer a d’altres (com ara 

la musical o la lingüística) perquè pugui ser observada en funcionament. Com a tall 

d’exemple, podem basar-nos en les obres de Proust, el qual utilitza l’escriptura per 

expressar els seus sentiments. Així i tot, és imprescindible remarcar la independència entre 

totes les intel·ligències aquí esmentades, ja que aquesta és una de les bases de la teoria de 

les IM. Un nen amb autisme, malgrat ser l’exemple prototípic d’individu amb aquest tipus 

d’intel·ligència poc desenvolupada (fins al punt de no poder reconèixer-se a ells mateixos), 

pot ser dotat en les àrees mecàniques, espacials, musicals o computacionals.  

Tal com ja hem comentat en l’últim apartat, els danys en els lòbuls frontals del cervell 

poden provocar molts canvis en la personalitat d’una persona. Les lesions a l’àrea inferior 

poden causar irritabilitat o eufòria, mentre que les lesions a la part superior solen causar 

indiferència, llangor, lentitud i una personalitat depressiva.  

Per acabar, ens agradaria subratllar la importància tant de la intel·ligència interpersonal com 

de la intrapersonal i, un cop més, situar-les a la mateixa alçada que la resta, atès que totes 

dues superen les proves que Gardner duu a terme per identificar intel·ligències i, a més, ens 

serveixen per poder solucionar problemes a diari. La intel·ligència interpersonal ens permet 

comprendre els altres i treballar amb ells; la intel·ligència intrapersonal ens permet 

comprendre’ns i treballar amb nosaltres mateixos.  
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2.3. Aplicació de la teoria de les IM  
 
La teoria de les IM es va desenvolupar amb l’objectiu de descriure l’evolució i la topografia 

de la ment humana i no com un programa per estimular ni un tipus de ment ni un tipus 

d’ésser humà determinat. Encara que aquesta teoria va ser concebuda com una contribució 

a la psicologia, la seva major influència ha estat en el camp de l’educació. Poc temps 

després de la publicació de Frames of Mind, molts investigadors i docents es van preguntar 

com seria una escola on es tingués en compte aquesta heterogeneïtat de la ment.  

Atès l’interès creixent de la comunitat educativa per les IM, Gardner va començar a idear 

com seria una educació emmarcada en aquesta teoria. D’una banda, va concretar les 

característiques generals d’un centre educatiu on les IM es posessin en pràctica. D’altra 

banda, va crear diversos programes model inspirats en els seus darrers descobriments i 

dirigits a grups de diferents edats. Per a l’escola infantil, va proposar el Projecte Spectrum; 

per a l’escola primària, la Key School; per a la transició entre la primària i la secundària, el 

PIFS i per a la secundària, l’Arts PROPEL. Tot aquest apartat es basa en els capítols 6, 7, 8 

i 9 del llibre de Howard Gardner Inteligencias múltiples: la teoria en la pràctica (1995).   

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%25C3%25B3
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2.3.1. L’escola infantil: el Projecte Spectrum 
 
El Projecte Spectrum, desenvolupat per David Feldman i diversos investigadors del 

Projecte Zero de Harvard, és un projecte d’investigació amb la finalitat de descobrir les 

capacitats intel·lectuals més destacades de cada nen. El projecte es va anomenar així perquè 

parteix de l’assumpció que els nens disposen d’un ventall d’intel·ligències (spectrum en 

anglès); és a dir, tots els nens tenen el potencial de progressar almenys en una o diverses 

àrees.  

Es va escollir treballar amb alumnes de preescolar per motius científics i pràctics. Pel que fa 

als científics, es pretenia observar com poden detectar-se de manera fiable les particularitats 

de cada nen i posar en relleu el valor que té aquest pronòstic en aquestes edats. Quant als 

pràctics, tant pares com professors en podien treure profit, perquè és una època en què el 

cervell del nen és especialment plàstic i el programa escolar és més flexible, amb diversos 

components de lliure elecció.  

Aquest projecte es va posar a la pràctica en diverses aules de preescolar, de parvulari i dels 

primers cursos de primària d’una escola de la localitat estatunidenca de Sommerville, a 

l’estat de Massachusetts. La zona on estava situada aquesta escola era un barri obrer en què 

predominaven els problemes econòmics i socials. A diferència dels pares i dels mestres de 

l’escola, els quals temien el projecte perquè era massa innovador i no acabaven d’encaixar la 

flexibilitat de les classes amb el model tradicional d’escola, els alumnes van trobar tots els 

materials immensament atractius i esperaven impacients l’hora d’entorn Spectrum. 

L’experiment es va dur a terme durant tot un any acadèmic i, posteriorment, moltíssimes 

escoles s’hi van interessar. Però en què consisteix exactament aquest projecte? 

La primera característica cabdal del Projecte Spectrum és que motiva els alumnes a través 

de jocs significatius i contextualitzats. Un altre tret és que difumina la línia entre currículum 

i avaluació, de manera que integra efectivament l’avaluació en el programa educatiu normal. 

Convindria destacar que aquesta avaluació no es basa en mètodes lingüístics o 

logicomatemàtics, sinó que es duu a terme a través de mètodes neutres que permeten 

observar el tipus d’intel·ligència que està actuant. No tindria sentit advocar per un tipus 

d’escola en el qual es potencien totes les intel·ligències per igual i després avaluar els 

alumnes basant-se en només dues.   

A banda d’identificar certes qualitats inesperades de cada nen, el mètode Spectrum també 

ens ajuda a veure quines són les dificultats de cada alumne. Idealment, un cop identificat el 
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potencial dels infants, es podria aprofitar per tal d’accedir a les àrees que els resulten més 

difícils o, simplement, menys interessants.  

En una aula Spectrum, els nens estan rodejats de materials interessants i atractius que 

evoquen la utilització de tota la gamma d’intel·ligències. Amb els materials, que recorren 

sovint a combinacions d’intel·ligències, es té la intenció d’estimular les diferents 

intel·ligències. Ara bé, en cap moment, trobarem materials que portin l’etiqueta de la 

intel·ligència en qüestió, com ara «lingüística» o «espacial». 

La classe Spectrum està dividida en diverses zones. Per exemple, a un racó, hi ha la zona 

d’explicar contes, on els alumnes poden crear històries imaginatives utilitzant un conjunt de 

materials suggeridors. Aquesta zona estimula la capacitat lingüística, la dramàtica i la 

matemàtica. Una altra àrea és el racó de les construccions, on es pot construir un model de 

l’aula i manipular fotografies dels alumnes i dels professors a petita escala. Aquesta àrea 

recorre a la intel·ligència espacial, la corporal i la personal. En total, hi hauria d’haver unes 

dotze àrees. Com podem observar, el nombre d’àrees supera el nombre d’intel·ligències. 

Això és així perquè Gardner considera essencial la combinació d’unes intel·ligències amb 

les altres.  

Atesa la curiositat dels nens d’aquesta edat, normalment tots els alumnes acaben l’any 

havent explorat totes i cadascuna de les àrees de l’aula Spectrum. En cas que algun alumne 

no tingui interès per alguna de les zones, el docent l’hauria d’animar a anar-hi. Idòniament, 

a cada àrea hi hauria d’haver un professor, un adult competent o nens una mica més grans 

duent a terme les diferents tasques, per tal que el nen sabés què fer a partir de l’observació 

d’aquestes persones. Aquest entorn afavoreix, sens dubte, l’aprenentatge autònom i 

estimula el creixement cognitiu i personal. 

Al llarg de l’any, el mestre pot observar els interessos i els talents de cada nen, per la qual 

cosa no caldrien avaluacions especials. Tot i això, es van dissenyar jocs i activitats 

específiques que permetessin determinar més precisament les intel·ligències del nen. Al 

final del curs, l’equip investigador resumeix tota la informació a l’Informe Spectrum, un 

breu document en què es descriuen els potencials i les deficiències i s’ofereixen 

recomanacions sobre què podria fer el nen a casa, a l’escola o al conjunt de la comunitat 

per consolidar els potencials i també per reforçar les àrees més fluixes. 

Gràcies a aquests informes, es va poder demostrar que la majoria dels nens de la classe on 

va tenir lloc l’experiment estaven dotats, almenys, per a una especialitat i tenien dificultats 
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en relació a una especialitat, com a mínim. Per tant, a tots els constituents de la classe se’ls 

va poder identificar tant un punt fort com un punt dèbil.  

En un primer moment, el projecte Spectrum es va concebre com un mer mètode 

d’avaluació a fi de descobrir els potencials de cada nen. Tanmateix, el cert és que 

ràpidament es va considerar com un enfocament innovador dels continguts i va 

revolucionar les classes d’educació infantil.                                                   
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2.3.2. L’escola primària: el mètode a base de projectes de la Key School  
 
La Key School, inaugurada a Indianapolis l’any 1987, va ser la primera escola primària que 

va decidir posar a la pràctica la teoria de les IM. Interessats en aquesta teoria, un grup de 8 

mestres de diferents escoles públiques d’aquesta ciutat van reunir-se amb Gardner per 

comunicar-li el seu interès a posar en funcionament una nova escola en què les 

intel·ligències múltiples s’estimulessin diàriament. Ell, amb tota franquesa, els va dir que li 

feia molta il·lusió aquest nou projecte, que els ajudaria en tot el que calgués, però que, 

d’escoles, en sabia ben poc: «Vosaltres sou els que treballeu en escoles. Haurà de ser la 

vostra escola», (Gardner, 2004, p. 123). 

Després de treballar de manera tenaç i infatigable durant els dos anys posteriors, en els 

quals van haver de buscar subvencions i d’idear currículums, finalment van poder obrir la 

nova escola. Tota la comunitat educativa, així com la premsa, va seguir de ben a prop els 

primers anys de funcionament d’aquesta escola i, després de diversos anys 

d’experimentació, es va poder arribar a la conclusió que era tot un èxit. 

Una de les característiques més representatives de la Key School, la més important segons 

Gardner, és l’ensenyament per projectes. En un any acadèmic, l’estudiant ha d’elaborar tres 

projectes i l’elaboració de cada projecte té lloc, en general, durant deu setmanes. Els 

projectes sempre tracten sobre temes que constitueixen el currículum escolar i 

s’acompanyen de lectures i conceptes relacionats. Transcorregudes les deu setmanes, 

l’estudiant ha de presentar el projecte davant del professor i de la resta d’alumnes, de 

manera que poden examinar el que han fet els companys i aprendre’n. Per a l’avaluació dels 

projectes, s’han de tenir en compte cinc criteris: 

• Perfil individual: 

Cal saber quins són els punts cognitius forts i dèbils de cada estudiant. El perfil ha 

d’incloure la disposició de l’alumne cap al treball (si és arriscat, perseverant, etc.) i les 

propensions intel·lectuals particulars (interpersonals, lògiques, musicals, etc.). 

• Domini de fets, habilitats i conceptes: 

Valorar la capacitat de l’estudiant per presentar els coneixements objectivament, el domini 

dels conceptes i les habilitats per desplegar els diferents coneixements. 
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• Qualitat del treball: 

La qualitat del treball s’haurà d’avaluar de diferent manera en funció del gènere del treball. 

Lògicament, una obra còmica no es pot avaluar igual que un experiment científic o una 

narració històrica. Es poden examinar aspectes com la innovació, la imaginació, la 

presentació, entre d’altres. 

• Comunicació: 

Els projectes ofereixen l’oportunitat de presentar el projecte davant d’un públic ben ampli, 

en què es troben alumnes, pares, professors i altres adults. 

• Reflexió: 

Cal aprendre a avaluar el treball que ha fet un mateix, a incloure-hi els continguts treballats 

a classe, a tornar enrere, a valorar el progrés, etc.  

 

Gardner és un ferm defensor dels projectes, perquè creu que aconsegueixen de debò 

motivar l’alumne i abracen temes que surten constantment al llarg de tot el currículum 

escolar, la qual cosa permet ampliar els continguts adquirits anteriorment amb d’altres de 

nous que amplien el coneixement de l’alumne. A diferència dels exàmens, els projectes 

faciliten que els estudiants recordin els continguts treballats i els proporcionen habilitats i 

destreses de gran utilitat a la vida real. 

De fet, l’educació per projectes ja és un model d’ensenyament que s’aplica a moltes escoles 

catalanes actualment. Segons Bergadà (2015), professora i psicopedagoga, l’ensenyament 

per projectes és una eina fonamental per adaptar l’escola als grans canvis socials del 

moment.  

Els avantatges d’aquest mètode educatiu, que està estretament lligat amb les idees 

defensades per Gardner en la teoria de les IM, són nombrosos. D’entrada, s’adapta a la 

diversitat de perfils que es troben dins una mateixa aula, de manera que es respecta el ritme 

de treball de cadascú i ni la metodologia usada ni els continguts apresos han de ser iguals 

per a tothom.  

Com que els estudiants sovint poden decidir el tema del projecte, dins uns certs 

paràmetres, aprenen allò que més els interessa i que és significatiu per a ells, la qual cosa 
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augmenta tant la motivació com el nivell d’implicació. Així mateix, l’autoestima i la 

confiança dels alumnes augmenta, alhora que esdevenen més autònoms i competents.  

Aquesta manera d’aprendre permet que els estudiants desenvolupin la intel·ligència 

interpersonal, atès que treballen conjuntament amb companys de classe i també amb el 

professor, que es converteix en el guia i punt de suport al llarg de tot el treball. És a dir, 

representa un aprenentatge participatiu en el qual els alumnes aprenen els uns dels altres.  

Un altre dels trets més distintius d’aquesta escola és la participació diària dels alumnes en 

un taller on l’estudiant es troba amb estudiants de diferents edats, un professor competent i 

un professional. El que es pretén amb aquests tallers és que els estudiants arribin a dominar 

la disciplina o l’ofici en qüestió. Els resultats són molt positius, ja que els estudiants tenen 

l’oportunitat de veure un professional treballant i aprendre d’una persona amb 

coneixements més elevats que ells. La tipologia de tallers és molt diversa, des de jardineria 

fins a cuina, i sempre potencia l’adquisició d’una habilitat del món real.  

A banda d’això, els tallers es complementen amb visites d’altres professionals, en els quals 

expliquen en què consisteix la seva feina. Aquesta activitat, que té lloc un cop a la setmana, 

permet consolidar els vincles de l’escola amb el món laboral, la comunitat de què els 

alumnes formaran part en acabar l’escolarització. 
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2.3.3. De l’escola primària a l’escola secundària: el PIFS 
 
El Projecte de la intel·ligència pràctica per a l’escola (Practical Intelligence for School), també 

anomenat PIFS, dissenya currículums variats i motivadors per abordar les àrees que 

suposen una dificultat afegida per als estudiants de manera imaginativa i directa amb un 

sistema d’avaluació adequat. Aquest projecte està dirigit a alumnes d’entre onze i dotze 

anys, una edat en la qual, a banda d’experimentar un gran canvi físic, emocional i 

intel·lectual, esdevenen molt més independents.  

El PIFS requereix coneixements de tres grans àrees. La primera, que fa referència a la 

intel·ligència intrapersonal, té en compte el perfil intel·lectual de cada estudiant, així com 

l’estil i les estratègies d’aprenentatge. La segona se centra en l’estructura i l’aprenentatge de 

les tasques acadèmiques. Aquesta àrea representa la relació de les intel·ligències 

acadèmiques amb les especialitats en qüestió (per exemple, les ciències impliquen les 

competències logicomatemàtica o espacial, més que la lingüística o la cineticocorporal). La 

tercera, que reflecteix principalment la intel·ligència interpersonal, planteja l’escola com un 

sistema social complex, en el qual és te molt en compte l’experiència de l’individu a l’hora 

d’enfrontar-se a la novetat i la seva manera d’automatitzar el processament de la 

informació.  

Els investigadors van estar treballant a escoles dels estats de Connectitut i Massachussets 

durant dos anys. L’estudi, que es va dur a terme amb nens de classes socials diferents i de 

diferents escoles, va ser un triomf. Segons Blythe, T., Gardner, H., Li, J., Sternberg, R., 

White, N., Williams, W. (2002), els resultats van demostrar que es desenvolupaven les 

habilitats no només pràctiques sinó també acadèmiques de cada estudiant. 
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2.3.4. L’escola secundària: El mètode Arts PROPEL 
 
L’educació artística també va esdevenir el punt de mira del Projecte Zero. Els investigadors 

van adonar-se que hi ha havia assignatures estretament relacionades amb l’art, com ara la 

història de l’art, la crítica de l’art, la comunicació o l’estètica, que cada vegada més 

s’ensenyaven de la manera tradicional: els continguts s’impartien a través de les classes 

magistrals, la lectura i l’escriptura, en lloc de l’observació i la demostració. Oi que no 

aprenem a pintar o a tocar el violí llegint un llibre de text o assistint a una classe magistral? 

Doncs, segons els investigadors, aquestes assignatures tampoc s’haurien d’aprendre així. 

Es va observar també que el currículum s’havia adaptat a l’avaluació (amb criteris 

avaluadors que no s’ajustaven a l’àmbit artístic) i que les activitats, en comptes d’utilitzar la 

producció dels alumnes per contextualitzar els continguts, es presentaven fora de context. 

A més, no s’atorgava cap importància a les reflexions personals (convé emfatitzar que l’art 

és una àrea profundament personal en la qual els estudiants expressen els seus sentiments). 

És per això que, l’any 1985, els investigadors del Projecte Zero, juntament amb membres 

de l’Educational Testing Service i les escoles públiques de Pittsburgh, van idear el mètode 

Arts PROPEL. L’objectiu era dissenyar un conjunt d’instruments d’avaluació que 

poguessin documentar l’aprenentatge artístic durant els últims anys de primària i durant la 

secundària. Malgrat que van decidir centrar-se en tres formes artístiques (la música, l’art 

visual i l’escriptura creativa), van deixar clar en tot moment que aquest mètode es podia 

posar a la pràctica també en altres especialitats. L’aprenentatge amb el mètode Arts 

PROPEL es fonamenta en 3 perspectives: 

• La producció: 

Els estudiants han d’aprendre les habilitats bàsiques i les principals formes d’art 

(composició o interpretació musical, pintura o dibuix, escriptura imaginativa o creativa) 

per tal de crear obres pròpies. 

• La percepció:  

És essencial que els alumnes «pensin de manera artística» i que estudiïn les obres d’art 

per ser capaços d’entendre les decisions dels artistes i comparar l’obra dels artistes amb 

la seva. 
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• La reflexió:  

Els estudiants han d’intentar entendre els objectius, els mètodes, les dificultats i els 

efectes aconseguits, així com avaluar el propi treball d’acord amb els objectius personals i el 

nivell que s’ha d’assolir. 

 

Els investigadors de l’Arts PROPEL van proposar dos vehicles educatius que inclouen el 

procés de producció, percepció i reflexió. El primer, anomenat «projecte d’especialitat», 

animava els alumnes a afrontar una sèrie de problemes relacionats amb el currículum. Els 

estudiants composaven cançons, escrivien poemes, pintaven retrats i solucionaven altres 

qüestions que feien referència a les metodologies que adoptaven els artistes en el món 

professional. El segon era un dossier d’aprenentatge (anomenat processfolio en anglès) que 

tenia l’objectiu de seguir la evolució del treball de l’estudiant al llarg de les diferents etapes 

del procés creatiu.   
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2.4. CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Coyle, Hood i Marsh (2010) van definir el mètode CLIL (Content and Language Integrated 

Learning), anomenat Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres en català, com un 

mètode educatiu amb un enfocament dual en el qual es fa ús d’una llengua estrangera per 

tal d’aprendre i ensenyar tant el contingut d’una matèria com la llengua. Altrament dit, 

diverses assignatures, com ara la història o les ciències naturals, s’imparteixen en una 

llengua diferent a la utilitzada en la majoria de les assignatures, de manera que els estudiants 

no només aprenen els continguts de la matèria, sinó també la llengua que esdevé vehicular 

en les classes.  

Aquest mètode, per tant, és una fusió innovadora que actualment s’utilitza en molts centres 

educatius. La raó principal per la qual el CLIL ha suscitat un interès creixent en els darrers 

anys ha estat la globalització. Vivim en un món on l’economia ha provocat un gran impacte 

pel que fa a les llengües que cal saber i de quina manera cal aprendre-les. És precisament 

per això que el CLIL s’ha convertit en un mètode educatiu tan recurrent. 

Són cinc les bases al voltant de les quals s’ha desenvolupat aquest mètode: el context, el 

contingut, la llengua, l’aprenentatge i la cultura. La informació que proporcionarem tot 

seguit es basa en la taula 1 del llibre CLIL: Content and Language Integrated Learning. Quant al 

context, una educació plurilingüe prepara els estudiants per a una societat com l’actual i els 

dona accés a proves internacionals com el Batxillerat Internacional. Pel que fa al contingut, 

s’ofereixen múltiples perspectives d’una mateixa matèria i alhora s’adquireix vocabulari 

específic en una altra llengua. Respecte a la llengua, contribueix al desenvolupament de les 

habilitats comunicatives orals, així com també augmenta la confiança dels estudiants a 

l’hora d’expressar-se en un altre idioma. A més, inclou una àmplia tipologia d’activitats, 

entre les quals cal destacar les lúdiques. Amb referència a l’aprenentatge, potencia la 

motivació de l’alumnat a causa de la diversitat de mètodes i enfocaments que s’usen a l’aula 

i del desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge individualitzades. Finalment, amb 

relació a la cultura, afavoreix la interculturalitat, ja que estimula la comprensió i la tolerància 

d’altres maneres de pensar i d’entendre el món.  

Les activitats més freqüents que es duen a terme amb nens d’entre tres i sis anys se centren 

en jocs o bé en exercicis que, tot i tenir una aparença lúdica, treballen aspectes fonamentals 

de la matèria. Tal com diu Sarah Philips (2014), autora del llibre Incredible English Kit 1, 

«Com més interactuïn els nens amb els materials, el professor i entre ells, més n’aprendran».  
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Aquest llibre, que està basat en el mètode CLIL, serà un dels llibres que utilitzaran els nens 

d’un dels grups de l’estudi que presentarem a la secció 3. Ara bé, com pot un llibre d’anglès 

estar basat en el CLIL i dedicar-se a ensenyar anglès? On és l’enfocament dual? Tot i que 

l’objectiu principal del llibre és que els estudiants aprenguin anglès, a través dels continguts 

també s’ensenyen altres disciplines o habilitats que formen part del currículum escolar. Per 

exemple, part d’una de les unitats se centra en les formes geomètriques, continguts que 

normalment es treballen a l’assignatura de matemàtiques. Les històries, que es troben a 

l’inici de cada unitat i que serveixen per introduir el vocabulari, juntament amb les cançons, 

els jocs i les manualitats que apareixen al llarg de totes les unitats, els ajuden a practicar i a 

aprendre gaudint d’aquest procés.   
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3. ESTUDI 
Aquest apartat està dedicat a la part pràctica del nostre treball i consta de cinc subapartats. 

En el primer, anomenat «Motivació i Hipòtesis», explicarem quins són els motius pels quals 

hem volgut fer l’experiment i quins resultats esperem obtenir. En el segon, «Participants», 

parlarem de les diferents persones que en formaran part i els rols que ocuparà cadascuna. 

En el tercer, «Procediment i materials», detallarem l’estructura que seguirem i les activitats 

que es faran durant les sessions. En el quart apartat, «Resultats », analitzarem les dades 

obtingudes, a fi d’extreure’n les conclusions. Finalment, en el cinquè, «Discussió», 

valorarem aquest resultats.  

L’objectiu principal del nostre experiment és estudiar si la teoria de les IM pot ser efectiva 

en una aula a l’hora d’ensenyar l’anglès com a llengua estrangera. Ens interessa saber tant si 

l’aprenentatge dels alumnes que segueixen aquesta teoria és més fructífer com si el nivell de 

satisfacció és elevat. Per portar a terme l’estudi, necessitàvem alumnes amb qui poder 

comprovar l’efectivitat del mètode.  

Vam proposar l’estudi que volíem portar a cap als directors del Centre d’Estudis Montseny 

i els va semblar una idea molt interessant. Si bé ens van donar via lliure respecte al 

contingut, nosaltres vam decidir adaptar-nos al pla d’estudis del curs i pensar activitats amb 

les quals es treballés el vocabulari i la gramàtica de la unitat que estava programada per als 

dies que vam dur a terme l’estudi, per tal d’alterar al mínim el desenvolupament del curs 

escolar.  
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3.1. Motivació i hipòtesis 

Des de ja fa temps, tenim molt clar que volem dedicar-nos a l’ensenyament de llengües. 

Volem ser professors. Però que cal fer per ser bons professors? Voler respondre aquesta 

pregunta és el que ens ha portat a escollir aquest tema per al nostre TFG. A grans trets, 

creiem que és aquell qui sap motivar els alumnes perquè aprenguin al màxim i té en compte 

les necessitats individuals de cadascun d’ells. És per això que, tan bon punt vam ser 

coneixedors de l’existència de la teoria de les IM de Gardner, ens va cridar molt l’atenció.   

Aquest treball, doncs, ha estat l’oportunitat perfecta per escollir un mètode educatiu que 

ens ha semblat molt interessant i innovador per poder-lo posar a la pràctica i veure si de 

veritat s’obtenen bons resultats en una aula. Un cop entesa i explicada la teoria, és hora de 

posar fil a l’agulla. Ara bé, el moment de començar a plantejar l’experiment no va ser tan 

fàcil com ens pensàvem.  

De bon principi, la teoria pot semblar molt abstracta. Va ser exactament aquest el problema 

al qual vam haver de fer front: la teoria pertany al camp de la psicologia, àmbit en el qual 

no som experts. Així i tot, ens vam adonar que, d’abstracta, no n’era gens. En realitat, el 

que Gardner planteja es pot aplicar a qualsevol classe, independentment de l’edat i del 

nombre d’alumnes.  

Per dur a terme l’experiment, només calia pensar diferents activitats en les quals 

s’estimulessin les diferents intel·ligències. Com que hem escollit demostrar l’efectivitat 

d’aquesta teoria específicament en la docència de l’anglès com a llengua estrangera, és obvi 

que la intel·ligència lingüística serà la predominant. El repte era, però, combinar-la amb els 

sis tipus d’intel·ligència restants.  

Idealment, segons Gardner, s’hauria d’identificar quin tipus d’intel·ligència o intel·ligències 

predominen en la ment de cadascun dels alumnes. A fi de detectar-les, són necessàries tot 

un seguit de proves molt complexes que, malauradament, no hem pogut fer efectives, atès 

que es troben fora del nostre abast.  

És cert que ens hagués agradat haver aconseguit aquesta identificació prèvia a l’experiment. 

No obstant això, hem hagut de fer l’estudi sense tenir aquesta informació. Creiem que el 

que de veritat és rellevant és potenciar totes les intel·ligències per igual, de manera que, 

havent detectat o no quins són els punts forts i dèbils de cada estudiant, puguin 

desenvolupar-se totes al mateix temps. 
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El nostre estudi consistirà a comprovar si la teoria de les IM motiva els alumnes i els ajuda 

aprendre. Per tal d’esbrinar-ho, hem adaptat els continguts de la unitat set del llibre 

Incredible English Kit 1 a aquesta teoria. Aquest llibre està basat en el mètode CLIL, explicat a 

l’apartat 2.4. Per tant, les nostres preguntes de recerca són les següents:  

 

 

 

 

 

 

Quant a les hipòtesis de l’estudi, esperem obtenir una resposta positiva a les dues preguntes 

de recerca. Al nostre parer, resultarà més efectiu, perquè aplicar aquesta teoria ens sembla 

una bona manera d’individualitzar l’ensenyament en una aula i arribar a tots els alumnes per 

un igual. Conseqüentment, el nivell de satisfacció serà elevat, perquè creiem que se sentiran 

a gust a l’aula, tal com ja es va comprovar en els experiments prèviament duts a terme i 

explicats en l’apartat 2.3 (Gardner, 1995). Ateses les circumstàncies d’aquest treball, cal 

considerar aquest experiment com un estudi pilot del que seria un estudi més complex 

sobre aquestes qüestions.  

 

 

 

  

Pregunta 1: Ensenyar anglès potenciant les intel·ligències múltiples resulta més 

efectiu que basar-se en el mètode CLIL?  

Pregunta 2: És alt el nivell de satisfacció en una classe on es treballen totes les 

intel·ligències? 



 

36 
 

3.2. Participants 

En aquest experiment, hi va haver dotze participants, dividits en dos grups. En cada grup, 

hi va haver tres figures diferents: els alumnes, el docent i l’observadora. L’observadora, la 

Júlia Flores, una de les autores d’aquest treball, va presenciar les quatre sessions que 

formen part de l’experiment, per tal de prendre nota per escrit de les reaccions dels 

estudiants en les dues aules. D’aquesta manera, vam poder comptar amb una visió externa i 

menys quantitativa que ens ha estat molt útil a l’hora d’extreure’n conclusions. En canvi, el 

docent va ser diferent en els dos grups. La professora del grup amb la metodologia CLIL 

va ser l’Anna Ortín i el professor del grup que experimentava amb la teoria de les IM va ser 

el Pol Flor, l’altre autor d’aquest treball.  

En els dos grups, els nens es troben en la franja d’edat dels sis als set anys; són estudiants 

de primer de primària. Els components del grup IM van ser la Clara, la Laura, el Marc, el 

Sergi i la Teresa. Els noms de tots els estudiants són ficticis, a fi de protegir el seu 

anonimat. El Marc no va poder assistir a la primera sessió per motius personals,  de manera 

que va contestar el qüestionari 0 abans de la segona sessió i no va respondre el primer 

qüestionari de satisfacció. El grup CLIL està format per l’Alba, la Carla, la Maria i el Víctor. 

La majoria dels estudiants són alumnes del Centre d’Estudis Montseny nascuts a Barcelona, 

tret de dos alumnes de nacionalitat russa que van a l’Escola Brasil (el Sergi i la Teresa).  

Vam escollir alumnes d’aquesta edat, perquè Gardner recomana començar a potenciar totes 

les combinacions d’intel·ligències com més aviat millor i aquest grup era el grup amb 

components més joves al qual teníem accés. De fet, els primers experiments de Gardner 

van ser amb nens d’una edat similar, ja que, en aquesta edat, les condicions cerebrals dels 

nens per adquirir una nova llengua són òptimes.  
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3.3. Procediment i materials 

En aquest apartat, explicarem el procediment detallat de l’estudi, així com els materials que 

es van fer servir al llarg de les tres sessions. Dels dos grups d’estudiants que participen a 

l’experiment, n’hi va haver un, el grup IM, que va treballar exclusivament amb el conjunt 

d’activitats creades per nosaltres mateixos amb l’objectiu de potenciar totes les 

intel·ligències per igual i un altre, el grup CLIL, que va seguir utilitzant el llibre de text que 

han fet servir des de principi de curs, basat en el mètode CLIL. Cal tenir en compte que fa 

sis mesos que tots dos grups han estat utilitzant el mateix llibre i han après els mateixos 

continguts. A l’experiment, per tant, un grup va canviar de metodologia, mentre que l’altre 

no. Així, vam ser capaços de comparar l’efectivitat de cadascun dels mètodes.  

La unitat a la qual vam haver d’adaptar l’experiment va ser la unitat 7 del llibre mencionat. 

Aquesta unitat tracta, d’una banda, sobre els verbs de moviment i, de l’altra, el verb model 

can per expressar la capacitat. Reiterem que no hem estat nosaltres els qui hem escollit els 

continguts que s’havien de treballar a les sessions, sinó que han estat els que apareixen a la 

unitat que calia fer d’acord amb el currículum establert.  

Tal com acabem de mencionar, l’experiment consta de tres sessions amb cada grup. Les 

dues primers van ser d’una hora i la tercera, només d’un quart d’hora. Pel que fa al grup 

IM, les sessions van tenir lloc els dies 9, 14 i 16 de maig. Respecte al grup CLIL, van ser els 

dies 10, 15 i 17 de maig. A continuació, es concretarà el desenvolupament de cadascuna de 

les sessions en detall.  

A l’inici de la primera sessió, vam demanar als estudiants que responguessin el qüestionari 0 

(veure annex 1), el qual constava de tres exercicis diferents. En el primer, els estudiants 

havien de relacionar el verb d’acció amb la imatge que en representava el significat. En el 

segon, havien d’escollir quina de les respostes contestava correctament cada pregunta. En 

el tercer, havien d’encerclar l’única frase que era certa segons la imatge proporcionada.  

L’objectiu d’aquest qüestionari era saber quins eren els coneixements que tenien abans de la 

sessió sobre el contingut que es tractaria a l’aula i permetre’ns poder comparar l’evolució de 

l’aprenentatge. Eren continguts que no havien aparegut prèviament al llibre que ells havien 

estat treballant des de principi de curs, de manera que, en principi, havien de ser 

desconeguts per a ells (potser no tots, però sí la majoria). No obstant això, com que també 

estudien anglès a l’escola, podia ser que ja coneguessin part del vocabulari i de les 

estructures gramaticals.  
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Un cop respost el qüestionari, comú a tots els estudiants de l’experiment, cadascun dels 

grups va començar amb la metodologia corresponent. Cal recordar que, tot i que la 

metodologia era diferent, els continguts per aprendre eren exactament els mateixos. A 

continuació, explicarem les activitats dutes a terme tant en un grup com en l’altre: en 

primer lloc, les que hem creat nosaltres i, en segon lloc, les del llibre.  
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3.3.1. Sessió 1: intel·ligències múltiples 
 
La taula 1 mostra com es va estructurar la primera sessió del grup IM. L’hem dividida en 

tres columnes diferents, per tal de poder especificar les activitats que es duen a terme,  les 

intel·ligències que hi entren en joc i també la durada.   

ACTIVITAT INTEL·LIGÈNCIA DURADA (60 min) 

Qüestionari  
inicial 

- 10 min 

 
Targetes 

mnemotècniques 

Lingüística 
+ 

Espacial 

10 min 

 
Bingo  

Lingüística   
+  

Matemàtica 

15 min 

  
X Says 

Lingüística 
+ 

Cineticocorporal 

15 min 

 
Cançó Yes, I can! 

Lingüística  
+  

Musical 

5 min 

Qüestionari  
satisfacció 

- 5 min 

Taula 1. Estructura de la primera sessió del grup IM 

Per tal d’introduir el vocabulari, vam utilitzar unes targetes mnemotècniques o flashcards 

(veure annex 2), les quals ens van permetre presentar el vocabulari d’una manera lúdica. 

Aquestes targetes contenien una imatge que representava el significat del mot i també la 

paraula escrita al costat. En aquesta activitat, es potencien les intel·ligències lingüística, ja 

que es treballen paraules noves, i també l’espacial, atès que entra en joc la capacitat de 

reacció d’un individu davant de la figura, el color i la forma. Les paraules de vocabulari de 

la unitat eren les següents: jump, kick a ball, juggle, hop, ride a bike, walk, fly, run, climb a tree i 

throw a frisbee. La figura 1 en mostra un exemple. 

Figura 1.  

L’ús de targetes mnemotècniques ajudaria als estudiants a associar la representació escrita 

amb el significat de cadascuna de les deu paraules noves sense haver de recórrer al català, 

JUMP 
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idioma que no és la llengua materna de tots els alumnes de la classe. L’observadora es va 

adonar que una nena li preguntava a una altra: «Juggle, què és?». L’altra li va respondre: «És 

la foto del pallasso!». Mentre el professor introduïa el vocabulari, es va fer palès que una de 

les alumnes ja coneixia gairebé tot el vocabulari, perquè deia les paraules en veu alta en 

veure les imatges. 

A l’hora d’escollir les imatges per a les flashcards, vam intentar trencar diversos prejudicis de 

la societat catalana actual, com ara el fet de pensar que són sempre els nois els qui juguen a 

futbol. Per això, vam escollir una noia per representar kick a ball. A més, també vam 

intentar potenciar la interculturalitat, com es pot observar a la figura 2.  

KICK A BALL  

 

RIDE A BIKE  

Figura 2.  

Després de presentar el vocabulari, vam dedicar la resta de la classe a activitats que 

potenciaven altres intel·ligències, a part de la lingüística, i que servien per seguir practicant 

el nou vocabulari. En primer lloc, vam jugar al bingo (veure annex 3). El professor deia en 

veu alta les diferents paraules fins que els nens cridaven «bingo». El joc es va repetir tres 

vegades, és per això que havíem creat tres cartons diferents. Durant el Bingo, es van 

mostrar molt emocionats i involucrats. En aquesta activitat, es va treballar la intel·ligència 

logicomatemàtica, atès que es posava en pràctica la capacitat de relació dels estudiants.  

Els alumnes es podien asseure on ells volguessin, on se sentissin més còmodes a la classe, 

sempre que hi hagués una distància de separació entre ells prou gran perquè no poguessin 

veure el cartró de l’altre. A l’última ronda, vam repartir el mateix model a tots a la vegada, a 

fi d’avaluar discretament quins estudiants havien adquirit les paraules i quins no. El Sergi va 

ser l’únic que no va cridar «bingo». Aquesta informació era molt valuosa per al professor, el 

qual la va tenir en compte durant la resta de la classe per assegurar-se que tots marxaven de 

l’aula amb el vocabulari après.  
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Posteriorment, es va jugar al joc X Says, més conegut potser com Simon Says. En aquesta 

activitat, es va treballar la intel·ligència cineticocorporal, ja que els alumnes havien 

d’utilitzar el cos i moure’s per l’aula. La vam anomenar així, perquè, primer, era el professor 

qui donava les ordres i, després, ho feien els nens. Les ordres simplement eren utilitzar les 

paraules de vocabulari que sortien a les flashcards. En lloc de dir «Simon says», es deia el 

nom de la persona que donava les ordres (per exemple, «Clara says ‘jump’»). Una manera 

molt efectiva d’assegurar-se que tothom aprenia el vocabulari era escollir els estudiants que 

havien tingut més dificultats jugant al bingo perquè donessin les ordres. És per això que, 

després del professor, va ser el Sergi el primer que va dir què havia de fer la resta. La Laura 

va ser l’estudiant a qui més li va costar dirigir la resta de la classe, perquè no se sentia segura 

llegint les paraules. 

Abans de finalitzar la sessió, per estimular la intel·ligència musical, els vam mostrar el vídeo 

de la cançó Yes, I Can! (veure annex 4) amb la intenció d’introduir les estructures 

gramaticals que es treballarien amb més aprofundiment a la sessió següent. Així mateix, a la 

cançó també hi apareixien algunes de les paraules que s’havien treballat al llarg de la classe, 

així com d’altres de noves.  

Per acabar, vam dedicar els darrers cinc minuts per avaluar el nivell de satisfacció dels 

alumnes a través d’un qüestionari (veure annex 5) i veure així si s’ho havien passat bé, a 

part d’aprendre. Aquest qüestionari només el van respondre els alumnes d’aquest grup. 

Vam prendre aquesta decisió, atès que no volíem qüestionar, en cap moment, la feina dels 

professors habituals dels dos grups. Simplement, ens interessava saber si els alumnes 

s’havien sentit bé durant la sessió i si les activitats els motivaven. És cert que desconeixem 

el nivell de satisfacció inicial dels dos grups, però cal tenir en compte que, teòricament, el 

nivell de l’altre grup no canvia, perquè tant la professora com la metodologia han estat les 

mateixes.  
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3.3.2. Sessió 1: mètode CLIL 
 
La taula 2 mostra com es va estructurar la primera sessió del grup CLIL. L’hem dividida en 

tres columnes diferents, per tal de poder especificar les activitats que es duen a terme, les 

destreses que s’hi treballen i també la durada.  

ACTIVITAT DESTRESA DURADA (60 min) 

Qüestionari  
inicial 

 10 min 

 
AB pàg. 63 ex. 3 

 
Comprensió escrita 

 
15 min 

 
AB pàg. 66 ex. 3 

 

 
Expressió escrita  
Expressió oral 

 
15 min 

 
AB pàg. 66 ex. 4 

 
Expressió escrita 

 
20 min 

Taula 2. Estructura de la segona sessió del grup CLIL 

Per començar, els alumnes van haver de respondre el qüestionari 0. Seguidament, van fer 

l’exercici 3 de la pàgina 63 de l’Activity Book (AB en el quadre). Aquest exercici, així 

com la resta que es mencionen en aquest apartat, estan recollits a l’annex 6. Aquesta 

activitat, en la qual els estudiants havien de relacionar els verbs de moviments amb la 

imatge que feia referència al significat de cada paraula, va servir per presentar el 

vocabulari. En lloc de deixar que els estudiants completessin l’exercici sols, la professora 

els va anar preguntant un per un si sabien les diferents paraules i entre tots se’n van sortir 

molt bé. Com que els costava bastant llegir les paraules en veu alta i pronunciar-les 

correctament, la professora els anava demanant que repetissin la manera com ella les 

pronunciava.  

Posteriorment, va escriure a la pissarra una pregunta amb el verb de moviment. 

Concretament, la de l’exemple de l’exercici 3 de la pàgina 66: «Can you ride a bike?». Els 

estudiants van contestar tots «Yes, I do» fins que la professora els va dir que la resposta 

havia de ser «Yes, I can». Els ho va preguntar de nou i aquest cop sí que van respondre 

com calia. A més, els va explicar que si la resposta era en negatiu, calia dir «No, I can’t». 

Tot seguit, els va demanar que fessin l’exercici 3, en què, primer, havien d’escriure les 

preguntes «Can you...?» i, després, preguntar-ho a un dels companys. 

Finalment, van procedir a la realització de l’exercici 4 de la mateixa pàgina, el qual 

consistia a dibuixar-se a ells mateixos duent a terme una acció del vocabulari que podien 
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fer i una que no. Mentre que a l’exercici anterior s’havien d’escriure les preguntes, en 

aquest calia escriure una frase afirmativa i una negativa sota del dibuix.  
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3.3.3. Sessió 2: intel·ligències múltiples 
 
La taula 3 mostra com es va estructurar la segona sessió del grup IM.  

ACTIVITAT INTEL·LIGÈNCIA DURADA (60 min) 

 
Cançó Yes, I can! 

Lingüística 
+ 

Musical 

10 min 

 
Quadre Can you...? 

Lingüística   
+  

Intrapersonal 
+ 

Interpersonal 
 

15 min 

  
Joc de moviment 

Lingüística 
+ 

Cineticocorporal 
+ 

Espacial 
+  

Interpersonal 
 

10 min 

Activitat inspirada en 
l’aula Spectrum 

Totes 20 min 

Qüestionari de satisfacció - 5 min 
Taula 3. Estructura de la segona sessió del grup IM 

Per començar amb la segona sessió, vam reprendre la cançó (veure annex 4) que ja havíem 

presentat al final de la sessió anterior, en la qual només s’havia visualitzat el vídeo un cop. 

En aquesta classe, en canvi, no només el vam mirar, sinó que també en vam cantar la lletra. 

Així, es pretenia que interioritzessin les estructures gramaticals de les frases amb el verb 

modal can potenciant la intel·ligència musical. Per tant, l’objectiu d’aquesta classe era que 

sabessin fer tant preguntes com respostes utilitzant aquest verb.  

Com a enllaç entre la cançó i l’activitat següent, el professor va preguntar als alumnes «Can 

you ...?» i va seguir la pregunta amb uns dels verbs de moviment apresos a la classe 

anterior, per tal d’ajudar els alumnes a assimilar els continguts. Aquesta classe, doncs, va 

servir també per repassar el vocabulari de la unitat. Seguidament, es va entregar als alumnes 

el quadre en el qual havien de completar els buits (veure annex 7). Tal com es pot observar, 

hi ha dues columnes diferents: una que fa referència a ells mateixos i una altra a un dels 

seus companys de classe. Primer, van haver d’omplir la seva columna i, després, el 

professor els va dividir per parelles, un assegut davant de l’altre, per tal que preguntessin al 

company si podia fer les diverses accions o no i completessin la segona columna en blanc. 
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En aquest exercici, les intel·ligències que entraven en joc eren, a més de la lingüística, la 

intrapersonal (columna dos) i la interpersonal (columna tres).  

Mentre els alumnes feien aquest exercici, l’observadora va aprofitar per preparar el joc 

següent, el qual consistia en un joc de moviment per la classe, que treballaven les 

intel·ligències lingüística, cineticocorporal, espacial i interpersonal. Es va jugar en grups (un 

de dues persones i l’altra de tres). A cada equip se li va atorgar un color diferent: a uns, el 

blau i, als altres, el groc. L’observadora va col·locar vint fitxes, distribuïdes pel terra de la 

classe, en les quals hi havia escrita una paraula del vocabulari, o bé en blau o bé en groc. Els 

estudiants s’havien de moure d’una fitxa a l’altra duent a terme l’acció escrita en la fitxa que 

acabaven d’agafar. Guanyaria l’equip que agafés les deu fitxes abans. Era essencial que els 

alumnes prenguessin decisions en equip i treballessin conjuntament durant tota l’estona. En 

cas contrari, eren eliminats del joc. Cal destacar que tots dos grups van realitzar totes les 

accions correctament.  

 
L’activitat final estava basada en l’aula Spectrum, explicada a l’apartat 2.3.1. Aquesta aula 

està dividida en diverses zones on s’estimulen diferents combinacions d’intel·ligències. 

Nosaltres vam decidir dividir-la en quatre espais diferents:  

• Joc de memòria (veure annex 8). El joc consistia a fer ús de la memòria per 

relacionar la imatge i la paraula entre un grup de fitxes posades boca avall. En 

aquesta àrea, es treballaven les intel·ligències lingüística, matemàtica i espacial, atès 

que havien de relacionar el dibuix amb la paraula recordant la posició de cada fitxa.  

• Activitat Draw yourself (veure annex 9). En aquest exercici, s’estimulaven les 

intel·ligències lingüística, perquè havien d’escriure una frase utilitzant I can...; la 

intrapersonal, ja que s’havien de dibuixar a ells mateixos duent a terme una acció 

del vocabulari que podien fer i una que no, i la espacial, perquè entraven en joc 

factors com la línia, la figura, la forma i el color, entre d’altres. 

• Sèrie (veure annex 10). Hi havia una sèrie d’imatges i havien d’escollir la que 

completés la sèrie i escriure la paraula del vocabulari a la qual feia referència. En 

aquesta activitat, es potenciaven les intel·ligències lingüística i matemàtica. La 

primera, a l’hora d’escriure la paraula; la segona, per completar la sèrie amb 

l’element adequat.  
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• Cançó Yes, I Can! En aquesta àrea es va treballar de nou la intel·ligència musical. 

Els estudiants tenien la possibilitat d’escoltar la cançó treballada i cantar-ne la lletra.  

Vam oferir als estudiants d’anar a la zona que més els venia de gust. Tot i tenir llibertat al 

cent per cent a l’hora d’escollir, cap persona se’n va anar sola, sinó que van fer grups entre 

ells i van decidir a on anirien. D’una banda, la Clara i la Laura se’n van anar a dibuixar i van 

fer aquesta activitat fins al final. Un aspecte interessant que ens agradaria destacar és que la 

Clara, mentre dibuixava, també anava cantant la cançó que sonava de fons. De l’altra, el 

Marc, el Sergi i la Teresa, primer, van jugar al joc de memòria i, després, van començar a fer 

la sèrie, tot i que no van tenir temps d’acabar-la.  

Igual que en la primera sessió, durant els últims cinc minuts, havien de respondre de nou el 

qüestionari de satisfacció. Vam decidir que contestessin el qüestionari al final de les dues 

sessions perquè, com ja hem comentat en l’apartat 3.1., una de les nostres hipòtesis és que 

el nivell de satisfacció, igual que el d’aprenentatge, siguin elevats. Tanmateix, crèiem 

necessari que ho contestessin a les dues sessions perquè les dues sessions eren bastant 

diferents i volíem tenir la certesa que estaven satisfets amb les dues.  
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3.3.4. Sessió 2: mètode CLIL 
 
La taula 4 mostra com es va estructurar la segona sessió del grup CLIL. 
 

ACTIVITAT DESTRESA DURADA (60 min) 

CB pàg. 55  Expressió oral 
Comprensió oral 

15 min 

 
AB pàg. 62 ex. 1 

 

 
Comprensió oral 

 
10 min 

 
AB pàg. 98  

 

 
Comprensió escrita 

 
15 min 

 
AB pàg. 69 ex. 1 

 

 
Expressió escrita 

 
20 min 

Taula 4. Estructura de la segona sessió del grup CLIL 

Totes les activitats mencionades en aquest apartat estan recollides a l’annex 11. Aquesta 

sessió es va començar amb la pàgina 55 del Class Book (CB en el quadre). La diferència 

entre aquest llibre i l’Activity Book és que el primer pretén presentar els continguts de la 

unitat, mentre que el segon està destinat a la pràctica. En aquesta pàgina, apareixen les 

deu paraules del vocabulari i una imatge que les representa. L’activitat consistia a escoltar 

un petit diàleg en el qual es mencionen les accions i els estudiants, a mesura que les 

escoltaven, havia d’assenyalar-les i repetir. D’aquesta manera, també practicaven la 

pronunciació. Després, van escoltar la cançó d’un dels exercicis d’aquesta pàgina dos 

cops. El primer cop, simplement la van escoltar, mentre que, el segon cop, també van fer 

mímica representant les accions de la lletra de la cançó. Cal esmentar que en cap moment 

la van cantar.  

A continuació, van fer una altra activitat per seguir practicant la comprensió oral, en aquest 

cas, l’exercici 1 de la pàgina 62 de l’Activity Book. En aquest exercici hi apareixen vuit 

imatges i els estudiants havien d’ordenar-les segons l’ordre en el qual es mencionaven a 

l’àudio. Per tal que completessin totes les opcions, ho van escoltar dos cops i, després, ho 

van corregir tots plegats. 

Seguidament, la professora els va demanar que anessin a la pàgina 98 del mateix llibre, on 

els estudiants havien d’enganxar els adhesius que representaven les diferents paraules del 

vocabulari de la unitat just al costat d’on sortís la paraula escrita que descrivia la imatge. 

Aquesta activitat els va resultar molt divertida i se’ls veia molt contents mentre la feien. 
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Finalment, van acabar la sessió amb l’exercici 1 de la pàgina 69 de l’AB, el qual els va 

resultar molt complicat. En aquest exercici, apareixien vuit de les paraules treballades en 

la unitat escrites en una columna. Als dos costats de la columna, apareixia la silueta de les 

paraules i els estudiants havien de reconèixer-la per tal d’escriure-hi la paraula a l’interior. 

A l’hora de corregir, a més de dir la paraula, els alumnes també havien de representar 

l’acció fent mímica.  
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3.3.5. Sessió 3  
 
Hem anomenat aquest subapartat així (sense especificar el model que es treballa) perquè, en 

aquesta classe, els estudiants d’ambdós grups van haver de contestar el qüestionari final 

(veure annex 12), activitat a la qual es van dedicar els primers deu o quinze minuts de la 

sessió. Per tant, són només aquests minuts inicials els que formaran part de l’experiment. 

Posteriorment, els alumnes van seguir treballant de la mateixa manera que ho feien abans 

de començar l’estudi.  

Vam decidir que el contestessin al principi de la sessió següent, i no al final de la segona, 

perquè ens interessava que passessin uns dies i així poguéssim analitzar quin percentatge 

dels continguts apresos havien retingut. Igual que el qüestionari 0, el qüestionari final era 

idèntic per als dos grups. Ara bé, cal esmentar que, com que el grup de les intel·ligències 

múltiples havia estat utilitzant les mateixes imatges al llarg de les dues sessions, vam preferir 

canviar les fotos d’aquest qüestionari per tal de no afavorir cap grup.  

El qüestionari final constava de tres exercicis. El primer es basava exclusivament a avaluar 

el vocabulari après. El segon i el tercer, en canvi, examinaven tant el vocabulari com les 

estructures gramaticals.  
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3.4. Resultats 

En aquest apartat, exposarem els resultats de l’estudi que vam dur a terme per tal de 

comparar l’evolució dels dos grups al llarg de les dues sessions. Per començar, ens fixarem 

en l’exercici 1 del qüestionari 0, per saber el nombre de paraules que sabien els alumnes en 

el punt de partida de l’estudi. Quant al grup IM (veure figura 3), la majoria dels estudiants 

sabien menys de la meitat de paraules i la mitjana de la classe se situa en un 4,2 sobre 10. 

Tal com es pot observar en el figura, hi ha una nena, la Teresa, que ja sabia 9 de les 10 

paraules que es treballaven en la unitat.  

 

 
Figura 3. Resultats exercici 1 (qüestionari 0 grup IM) 
 
 

Quant al grup CLIL (veure figura 4), el nivell inicial era més baix, ja que la mitjana és d’un 

2,8 sobre 10. De nou, tornem a tenir un estudiant, en aquest cas el Víctor, que se situa 

considerablement per sobre de la mitjana dels companys. En general, podem veure que a 

tots dos grups els estudiants no són coneixedors de les paraules. Per tant, l’estudi ha estat 

l’oportunitat perfecta per comparar l’efectivitat dels mètodes.  
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Figura 4. Resultats exercici 1 (qüestionari 0 grup CLIL)  
 
 

Després de les dues sessions, tots els estudiants, tant en un grup com en l’altre, van 

millorar, de manera que el nombre de mots que sabien al final era superior al que sabien en 

començar l’experiment. Tot i així, en el grup IM, els resultats van ser molt més satisfactoris, 

ja que la mitjana final va ser d’un 10 sobre 10 (veure figura 5). En el grup CLIL, en canvi, la 

mitjana (d’un 4,8 sobre 10), tot i haver augmentat 2 punts, resta discreta i ni tan sols arriba 

a l’aprovat (veure figura 6). 

 

 
Figura 5. Comparació dels resultats exercici 1 (grup IM) 
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Figura 6. Comparació dels resultats exercici 1 (grup CLIL)  
 
Tot seguit, analitzarem les dades del dos darrers exercicis dels qüestionaris, en els quals cal 

recordar que s’avaluava la gramàtica juntament amb el vocabulari. Un dels aspectes que ens 

agradaria remarcar és que en tots dos grups hi ha estudiants que parteixen de zero. És a dir, 

els coneixements que tenien sobre l’aspecte gramatical treballat eren nuls. En el grup IM 

(veure figura 7), ni la Clara ni el Marc van contestar cap pregunta correctament. La mitjana 

va ser 3,2 sobre 10, un altre cop sent la Teresa qui va pujar la mitjana.  

 
Figura 7. Resultats exercicis 2 i 3 (qüestionari 0 grup IM) 
 

En el grup CLIL (veure figura 8), la mitjana del qual va ser 4 sobre 10, els coneixements 

gramaticals són més elevats que els del grup IM, resultats totalment contraris als obtinguts 

en la part de vocabulari. Mentre que en el grup IM, hi havia dos estudiants que no van 
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Comparació resultats exercicis 2 i 3 grup IM 
 

contestar cap pregunta correctament, en aquest grup només va ser la Carla qui no en va fer 

cap de bé. Cal subratllar que no és el Víctor qui torna a obtenir els millors resultats, sinó 

que és l’Alba qui ho aconsegueix. 

 

 
Figura 8. Resultats exercicis 2 i 3 (qüestionari 0 grup CLIL)  
 

A l’inici de la tercera classe, en el segon i tercer exercicis del qüestionari final, hi va haver 

un augment de coneixements en tots dos grups. Tanmateix, el grup IM va millorar molt 

més que el grup CLIL, tal com havia passat en l’exercici 1. Mentre que la mitjana del grup 

IM va passar d’un 3,2 a un 6,8 (veure figura 9), la del grup CLIL només va augmentar un 

0,8 (veure figura 10), de manera que van arribar al 4,8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comparació dels resultats exercicis 2 i 3 (grup IM) 
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Figura 10. Comparació dels resultats exercicis 2 i 3 (grup CLIL) 
 

Un cop analitzada l’evolució dels dos grups pel que fa a l’aprenentatge dels continguts de la 

unitat, es pot observar que els estudiants del grup IM han obtingut millors resultats que els 

del grup CLIL. Els estudiants del grup IM han adquirit els coneixements d’una manera 

molt més satisfactòria que el grup CLIL. A continuació, podem observar un figura en el 

qual s’evidencia que la progressió del grup IM és molt més accentuada que la del grup 

CLIL (veure figura 11): 

 
Figura 11. Progressió dels dos grups durant l’estudi 
Per tal d’obtenir aquest gràfic, hem calculat la mitjana entre la nota inicial de totes les parts 

del qüestionari 0 i la del qüestionari final. L’objectiu era poder veure d’una manera encara 

més visual que l’evolució del grup IM (d’un 3,7 a un 8,4) ha estat notablement superior a la 
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del grup CLIL (d’un 3,4 a un 4,8). Malgrat que en el punt de partida els dos grups només es 

diferenciaven en tres dècimes, en el punt final la diferència ha estat de 3,3 punts. El primer 

ha augmentat 4,7 punts, mentre que el segon només 1,4 punts.  

És cert que hi ha molts factors que podrien influir en els resultats de l’estudi, com ara que 

tant els professors i els alumnes eren diferents, però nosaltres atribuïm la diferència entre 

un grup i l’altre a l’eficàcia de la teoria de Gardner. D’aquesta manera, podem respondre 

afirmativament la primera de les nostres preguntes de recerca: «Ensenyar anglès potenciant 

les intel·ligències múltiples resulta més efectiu que basar-se en el mètode CLIL?». 

Pel que fa a la segona pregunta, «És alt el nivell de satisfacció en una classe on es treballen 

totes les intel·ligències?», analitzarem els qüestionaris de satisfacció que els estudiants del 

grup IM van respondre al final de les dues sessions. En relació amb el primer qüestionari 

(veure figura 12), dels quatre assistents a la classe (el Marc no va assistir a la primera sessió), 

tres van respondre a les dues preguntes «Molt millor» i l’alumne restant va respondre 

«Millor». Ens agradaria destacar que el temps que va dedicar aquest grup a contestar el 

qüestionari de satisfacció (en total, deu minuts), l’altre grup el va invertir a seguir treballant 

amb els conceptes de la unitat. Tot i que als resultats no s’ha vist reflectit aquest temps 

extra amb el qual ha comptat el CLIL, cal tenir en compte que aquesta avantatge no fa més 

que declinar la balança a favor de la metodologia IM.  

 

Figura 12. Resultats qüestionari satisfacció 1 

Quant al segon qüestionari (veure figura 13), que va ser respost pels cinc estudiants, només 

un va encerclar l’opció «Millor». La resta van seleccionar «Molt millor». Així doncs, en tots 

Qüestionari de satisfacció 1

Molt millor Millor Igual Pitjor Molt pitjor
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dos qüestionaris, el nivell de satisfacció va ser molt elevat. Això, sens dubte, es va veure 

reflectit al llarg de les dues sessions, atès que es van mostrar altament implicats en el 

desenvolupament de tots els exercicis. Per tant, també podem respondre afirmativament la 

segona pregunta de recerca, de manera que es confirmen les nostres dues hipòtesis. Amb 

aquest figura, donem per acabada l’exposició dels resultats de l’estudi. 

 

Figura 13. Resultats qüestionari satisfacció 2 

 

  

Qüestionari de satisfacció 2

Molt millor Millor Igual Pitjor Molt pitjor
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3.5. Discussió 
 
A continuació, procedirem a fer una valoració sobre els resultats obtinguts i una discussió 

sobre la viabilitat de l’aplicació de la teoria de les IM en el camp de l’ensenyament de 

llengües estrangeres. Primer, en tornarem a resumir els resultats. En segon lloc, 

comentarem les limitacions d’aquest estudi, així com les futures línies d’investigació amb 

què ens agradaria seguir. En tercer i darrer lloc, valorarem si amb aquesta teoria es poden 

treballar tots els aspectes necessaris per aprendre una llengua i si resulta adequada per a 

totes les edats. 

A l’estudi, vam ensenyar els mateixos continguts a dos grups diferents. Fins i tot alguns 

exercicis eren similars, com ara l’exercici en el qual s’havien de dibuixar a ells mateixos o el 

de preguntar al company quines accions podia fer o no. Ara bé, com que se seguien 

metodologies diferents, la manera d’enfocar les activitats no era la mateixa. L’objectiu de la 

classe de les IM era potenciar tota la gamma d’intel·ligències, així com el màxim nombre de 

combinacions possible, mentre que, en el grup CLIL, la finalitat era treballar totes les 

destreses per igual. És inqüestionable que en una classe IM es treballen destreses, de la 

mateixa manera que en una classe CLIL es treballen també diverses intel·ligències. La 

diferència rau, però, a l’hora de preparar la classe.  

Gràcies a les dades que hem recollit durant l’estudi, podem constatar que la primera manera 

de preparar una classe ha estat més efectiva que la segona, ja que els resultats han estat molt 

més positius. Tal com ja hem comentat en l’apartat anterior, «Resultats», el grup IM va 

evolucionar molt més que el grup CLIL: el primer va passar d’obtenir 3,7 punts a la prova 

inicial a obtenir-ne 8,4 en la final, mentre que el segon, d’un 3,4 a un 4,8. Podem concloure, 

doncs, que potenciar les intel·ligències múltiples és afavorir una progressió més 

satisfactòria en el procés d’aprenentatge dels alumnes.  

Ara bé, cal tenir en compte que aquest estudi només es pot considerar una prova pilot, 

ateses les circumstàncies de l’experiment. Les limitacions han estat les següents: 

primerament, la durada, ja que els estudiants només han tingut contacte amb la 

metodologia IM al voltant de dues hores. Idealment, la durada mínima hauria de ser d’un 

any, així també hi hauria temps suficient per poder identificar les intel·ligències més 

desenvolupades de cada estudiant. Segonament, el nombre d’alumnes per aula, atès que, 

entre els dos grups, només vam tenir accés a nou alumnes; és a dir, una mostra molt poc 

representativa. Tercerament, la poca diversitat d’edat dels estudiants (tots tenien sis o set 

anys), ja que, per tal de valorar l’efectivitat de la teoria de les IM en l’ensenyament de 
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l’anglès com a llengua estrangera en un context escolar, caldria disposar d’alumnes de totes 

les edats compreses en el període d’educació obligatòria.  

Si tinguéssim la possibilitat de seguir fent recerca sobre aquesta qüestió, la nostra prioritat 

seria, per tant, suprimir les limitacions que acabem de comentar. Les preguntes de recerca 

no les canviaríem en un futur experiment, ja que cal seguir amb la línia d’estudi que hem 

iniciat en aquest treball fins a obtenir uns resultats que ens permetin confirmar o refutar 

l’efectivitat de la teoria de les IM de manera més contundent. L’experiment que hem dut a 

terme ha estat amb només nou alumnes de primer de primària, però a nosaltres ens hauria 

agradat fer-lo amb més alumnes de tots els cursos i amb una durada de, com a mínim, un 

any.  

Això ens hauria permès demostrar si la teoria de les IM és aplicable a tota la diversitat 

d’edats i de continguts d’una escola. Independentment de l’edat dels estudiants i de la 

dificultat dels continguts, creiem que ensenyar anglès estimulant el ventall d’intel·ligències 

és totalment possible. Només requereix ganes, imaginació, implicació i esforç per part del 

docent. Pensem, per exemple, en el cas d’ensenyar un concepte més abstracte, com ara les 

estructures condicionals. Trobar activitats que estimulin la gamma d’intel·ligències 

múltiples pot resultar un repte per al professor, però segueix sent possible.  

Per tal d’il·lustrar-ho, hem ideat una sèrie d’exercicis diferents. Quant a la intel·ligència 

musical, es podria escoltar una cançó a l’aula en què s’utilitzessin els condicionals i parar la 

projecció del vídeo cada cop que surti una frase amb aquesta estructura. L’objectiu seria 

que els estudiants haguessin de completar la cançó, inventant-se la lletra que vulguin, i 

utilitzar els temps verbals adequats. Pel que fa a la intel·ligència espacial, es podria posar en 

pràctica una activitat en què els estudiants haguessin de crear frases mirant un mapa de la 

ciutat (per exemple: «If we turn left, we’ll arrive to the bus station»). 
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4. CONCLUSIONS 
 
Sembla mentida que, després de tants mesos, hagi arribat el moment de concloure el 

treball. Al llarg de totes aquestes pàgines, hem intentat explicar en què es basa la teoria de 

les intel·ligències múltiples de Howard Gardner (apartat 2.2) i n’hem posat a prova 

l’efectivitat i la viabilitat en una classe d’anglès (apartat 3). Els resultats de l’experiment han 

estat molt satisfactoris, de manera que s’han complert els objectius inicials del treball: 

trobar un mètode que motivi els alumnes i que satisfaci les necessitats individuals de cada 

estudiant.  

La manera com hem aconseguit aquests propòsits ha estat potenciant el major nombre de 

combinacions d’intel·ligències possibles, per tal d’arribar a tots els alumnes per igual i, 

alhora, motivar-los al màxim. És cert que l’estudi que hem dut a terme era només una 

prova pilot. Tanmateix, els resultats obtinguts, ens han encoratjat a seguir creient 

fermament en l’aplicació d’aquest mètode a l’aula. L’evolució dels estudiants del grup IM va 

ser, al nostre parer, tot un èxit. Poc hem parlat, però, de la seva actitud dins de l’aula durant 

les dues sessions que van formar part de l’estudi. No oblidarem mai les ganes, l’alegria i la 

determinació amb què van seguir l’estructura de la classe. Tant de bo tots els alumnes es 

mostressin sempre així d’implicats. 

Els estudiants que han format part d’aquest petit experiment es trobaven en la franja d’edat 

dels sis als set anys. Cursen el primer any de cicle inicial de l’escola primària. Per tant, es 

troben a cavall entre l’escola infantil, on recordem que Gardner ja va proposar el model 

d’escola Spectrum, i l’escola primària, on es va aplicar el mètode basat en l’elaboració de 

projectes i el contacte dels alumnes amb el món professional gràcies als diversos tallers.  

Malgrat que no té res a veure ensenyar estudiants de P3, de primer de primària o de sisè, 

sempre es pot ensenyar per projectes (apartat 2.3.2.). Igualment, sigui quina sigui l’edat dels 

estudiants, també es poden preparar classes en les quals s’ofereixi a l’alumnat una sèrie 

d’activitats o exercicis i que siguin ells qui decideixin quin és el que més els crida l’atenció 

(idea basada en l’aula Spectrum, apartat 2.3.1.). És essencial, segons Gardner, que els 

alumnes se sentin còmodes i motivats a l’escola.  

A més, com més àmplia sigui l’oferta, més disciplines arribaran a conèixer. La nostra 

societat demana professionals competents que siguin capaços de relacionar les diferents 

disciplines existents. D’aquesta manera, també es potencien les diverses combinacions 

d’intel·ligències en tot moment. Cal que l’escola i el món laboral no es percebin com dues 
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entitats totalment aïllades, sinó interconnectades. Per això, la incorporació de tallers, 

proposats en el model educatiu de Gardner de l’escola primària Key School (apartat 2.3.2.), 

és idònia per connectar-los amb la realitat i preparar-los per al dia de demà.  

Fins ara, ens hem centrat exclusivament en l’escola infantil i primària. Ara bé, seria possible 

posar a la pràctica tot el que hem comentat a l’escola secundària, on predominen les classes 

magistrals i els llibres de text? Per suposat. Es pot fer exactament el mateix. L’única 

diferència seria la complexitat i el nivell de dificultat de la matèria. Per tant, l’edat no és un 

impediment. Tant els tallers professionals com l’ensenyament per projectes i la diversitat 

d’exercicis de l’Aula Spectrum són aplicables en aules on els alumnes tinguin d’onze a setze 

anys. A més, per a aquesta franja d’edat, Gardner proposa un èmfasi especial en les 

disciplines artístiques (apartat 2.3.4.). 

Amb un model educatiu com aquest, s’aconsegueix estimular, així, tot el ventall 

d’intel·ligències proposat per Gardner. En lloc de potenciar exclusivament la lingüística i la 

logicomatemàtica —les quals són el centre del model educatiu actual no només pel que fa 

als continguts sinó també a l’avaluació—, les intel·ligències musical, espacial, 

cineticocorporal, interpersonal i intrapersonal també entren joc (apartat 2.2). Tenint en 

compte les divergències existents entre els diferents individus, és totalment injust ensenyar 

a tothom de la mateixa manera.  

En definitiva, sigui quina sigui l’edat dels estudiants, sigui quin sigui el nombre d’alumnes 

per aula, classes en les quals es posi en pràctica la teoria de les intel·ligències múltiples són 

totalment viables. Que no ens diguin que no és factible. Que no ens ho intentin justificar 

amb excuses. Amb ganes, esforç i sacrifici, sempre és possible. Tal com va dir Howard 

Gardner (2004), o es poden ignorar les diferències, com si totes les nostres ments fossin 

iguals, o es pot idear un sistema educatiu que tregui el màxim profit d’aquestes diferències. 
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6. ANNEXOS 
Annex 1: Qüestionari 0 
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Annex 2: Targetes mnemotècniques 
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Annex 3: Bingo 
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Annex 4: Cançó Yes, I can! 
 

Little bird, little bird 

Can you clap? 

No, I can't 

No, I can't 

I can't clap 

 

Little bird, little bird 

Can you fly? 

Yes, I can 

Yes, I can 

I can fly 

 

Elephant, elephant 

Can you fly? 

No, I can't 

No, I can't 

I can't fly 

 

Elephant, elephant 

Can you stomp? 

Yes, I can 

Yes, I can 

I can stomp 

 

Little fish, little fish 

Can you stomp? 

No, I can't 

No, I can't 

I can't stomp 

 

Little fish, little fish 

Can you swim? 

Yes, I can 

Yes, I can 

I can swim 

 

Gorilla, gorilla 

Can you swim? 

No, I can't 

No, I can't 

I can't swim 

 

Gorilla, gorilla 

Can you climb? 

Yes, I can 

Yes, I can 

I can climb 

 

Buffalo, buffalo 

Can you climb? 

No, I can't 

No, I can't 

I can't climb 

 

Buffalo, buffalo 

Can you run? 

Yes, I can 

Yes, I can 

I can run 

 

Boys and girls, boys and 

girls 

Can you sing? 

Yes, we can 

Yes, we can 

We can sing 

 

Boys and girls, boys and 

girls 

Can you dance? 

Yes, we can 

Yes, we can 

We can dance 

We can sing, we can 

dance 

Yes, we can 

We can sing, we can 

dance 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can 

Yes, we can

Cançó extreta de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo   

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
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Annex 5: Qüestionari de satisfacció 
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Annex 6: Activitats de la primera sessió CLIL 
 



 

70 
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Annex 7: Quadre Can you...? 
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Annex 8: Joc de memòria 
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Annex 9: Activitat Draw yourself  
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Annex 10: Sèrie 
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 Annex 11: Activitats de la segona sessió CLIL 
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Annex 12: Qüestionari final 
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