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INTRODUCCIÓ 
 

Des que sóc petita he vist i he viscut com feien el treball de recerca persones properes a mi. 
De quina manera decidien el tema que volien tractar i com es passaven hores llegint, redactant, fent 
entrevistes, etc. Jo pensava que mai m’arribaria el moment d’haver de fer una recerca, perquè 
considerava que es trobava lluny de mi. Però, els anys passen i he arribat fins aquí, on he hagut de 
decidir el tema i realitzar un treball especial i important. 

En el moment de pensar en quin tema aprofundiré i treballaré al llarg del meu treball, em van sorgir 
moltes idees al cap i cadascuna d’elles, provenia d’una matèria diferent. No obstant això, vaig decidir 
que la millor opció seria endinsar-me en el món de l’educació i de la pedagogia, ja que m’agradaria 
treballar en un futur en aquest àmbit. Així, podria descobrir si, realment, m’agrada i estic disposada 
a seguir la meva vida cap a aquesta direcció. 

Un cop vaig saber quina matèria tractaria en el meu treball, havia de decidir com l’enfocaria. Si 
tractaria amb nens que tinguessin algun trastorn d’aprenentatge o amb estudiants d’altes capacitats. 
Finalment, vaig decidir que em centraria en la gran majoria dels nens que van a un centre a realitzar 
els seus estudis, ja que al llarg de la meva trajectòria acadèmica, m’havia fixat en la gran diversitat 
que hi ha en una classe i amb la tendència de classificar els alumnes en dos grans grups segons si 
són persones considerades “llestes” o no. Aquells estudiants “llestos” són els que tenen facilitat a 
l’hora de percebre i emmagatzemar la informació i, per tant, que treuen notes excel·lents. En canvi, 
els “no llestos” són els que tenen dificultats per aprendre. Això i altres causes (motivació, problemes 
personals, d’autoestima, etc.), provoca que renunciïn a l’oportunitat de conèixer el món que els 
envolta. La societat reafirma aquesta distinció i els alumnes, també, se senten identificats amb un 
dels dos grups. 

Així, em genera molta ràbia i impotència perquè m’agradaria que tots els nens poguessin aprendre 
i desenvolupar-se. No estic d’acord que els alumnes es classifiquin segons el seu grau 
d’intel·ligència i les seves preferències, Per això, vaig decidir que la meva recerca en aquest treball 
seria investigar en què es diferenciaven els nens a l’hora d’aprendre perquè hi hagués aquesta gran 
distinció i aleshores aprofundir què és la intel·ligència. 

Per altra banda, també, vaig decidir aquest enfocament pel meu treball, perquè considero que pot 
ser interessant per a totes les persones, ja que la majoria de la gent ha passat per un institut, té un 
estil d’aprenentatge propi per tal de convertir una simple informació en coneixement significatiu i té 
unes intel·ligències més desenvolupades que unes altres i hauríem de prendre consciència. Per 
tant, es pot fer una reflexió important sobre la diversitat que hi ha en un centre i la manera 
d’ensenyar. 

Encara que aquest tema fos una incògnita per a mi, ja que tenia pocs coneixements respecte els 
diferents estils d’aprenentatge i la teoria de les intel·ligències múltiples, vaig redactar una hipòtesis 
inicial que estava formulada en els termes següents: 

Existeixen vuit intel·ligències múltiples, però no les tenim totes desenvolupades de la mateixa 
manera. Per això, les persones tenim diverses habilitats i facilitats que totes són iguals d’importants. 

A partir d'aquesta hipòtesis principal, en vaig elaborar tres més de secundàries conseqüència 
d'aquesta principal: 
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Així doncs, com que totes són igual d’importants i tenen el mateix valor, l’escola s’ha d’adaptar i 
treballar-les totes per igual sense menysprear o situar per sobre algunes de les intel·ligències. 

Per altra banda, considero que per aconseguir que un nen es desenvolupi i aprengui amb facilitat i 
motivació, s’ha de tenir present de quina manera aprèn, ja que hi ha diferents estils d’aprenentatge. 
A la majoria de les escoles actuals no es té present els diferents estils d’aprenentatge. 

Per tant, l’educació no té l’objectiu de proporcionar activitats que tinguin en compte totes les 
intel·ligències múltiples i no acostuma a presentar-les de manera que s’adaptin als diferents estils 
d’aprenentatge.” 

Així doncs, la meva meta és corroborar o desmentir la hipòtesis principal i les secundàries, descobrir 
si s’adapten a la diversitat o, només, a uns quants. Per arribar-hi, m’he plantejat els objectius 
següents que m’ajuden a anar-m’hi apropant. Els objectius del meu treball de recerca són: 

Objectius transversals i acadèmics inherents a la m eva investigació: 

- Saber fer una bona recerca, ja que és la primera vegada que he de realitzar un treball on 
hagi d’investigar i arribar a una conclusió sobre un tema que, en un principi, tenia uns 
coneixements mínims. 
 

- Ser capaç d’organitzar-me i seguir unes pautes per tal de tenir temps de desenvolupar un 
treball enriquidor i complert. 
 

- Fer un treball on hi regni el respecte i que no hi neixin prejudicis davant dels instituts amb 
els quals he treballat. Per això, per referir-me a cada alumne i a cada nen ho he fet 
anònimament. 
 

- Provocar que la gent que llegeixi el treball reflexioni sobre el mètode que estem seguint, a 
la majoria dels instituts, per tal que un nen aprengui i adquireixi coneixement. 

Objectius específics del treball de recerca: 

- Llegir i informar-me sobre els estils d’aprenentatge, les intel·ligències múltiples i la taxonomia 
de Bloom i, així, adquirir coneixements. Després, redactar tot allò après en el marc teòric de 
forma entenedora i assequible per a tothom. 
 

- Treballar amb quatre nens de diferents instituts de Figueres per tal que m’expliquin quines 
són les seves habilitats, preferències i tendències, quines són les seves aficions i quin és el 
seu punt de vista davant de l’educació.  

 
- Proporcionar un test per conèixer quin estil d’aprenentatge utilitzen i quines intel·ligències 

múltiples tenen més desenvolupades. D’aquesta manera, podré elaborar un perfil coherent 
de l’alumne en funció del seu propi estil d’aprenentatge. 
 

- Realitzar un projecte de treball, on els mateixos nens apuntin durant dues setmanes (no 
consecutives) les activitats que han dut a terme. 
 

- Elaborar una plantilla amb la que pugui analitzar les activitats i saber en quins estils i 
intel·ligències es treballen per tal d’obtenir uns resultats. 
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- Entrevistar diversos pedagogs per conèixer la seva visió davant d’aquest àmbit i descobrir 

com es treballa aquests aspectes, que tracto en el meu treball, als diferents instituts. 
 

- Relacionar tot allò que he llegit i m’han explicat amb els resultats que m’ha proporcionat la 
plantilla, elaborada a partir de la investigació amb els nens seleccionats, per tal d’extreure 
conclusions. 

Tots aquests objectius em poden ajudar a arribar a la meta. Però, per finalitzar-ho de manera eficaç 
i, a la vegada, amb un sentiment d’orgull i de satisfacció cal que segueixi una bona metodologia. 
Les estratègies que he seguit són per aportar la màxima riquesa al treball i obtenir la màxima 
informació. Les eines metodològiques que he utilitzat en el meu treball de recerca són les següents: 

- Entrevistes per conèixer els punts de vista de diferents pedagogs o com treballen els instituts 
que han introduït un mètode peculiar i diferent a la resta.  
 

- Testos per conèixer els nens amb els quals estic tractant i aprofundir en el seu àmbit 
acadèmic. 
 

- Diari de camp dels alumnes per tal de fer un bon seguiment i recalcar allò que m’ha explicat 
i he de tenir en compte per fer el seu perfil. 
 

- Recerca bibliogràfica amb l’objectiu de construir un coneixement sòlid i rigorós i poder-ho 
reflectir en el meu treball. Per això, m’he basat amb llibres de Gardner1, especialitzats amb 
les intel·ligències múltiples, i amb documents, que m’ajudessin a entendre aquell vocabulari 
més difícil. 

Encara que el mètode seguit i els objectius marcats estiguin dirigits en fer un treball de recerca 
complert, sí que puc tenir alguna limitació. En el marc teòric, em puc trobar amb la dificultat 
d’entendre el vocabulari que contenen els llibres que he llegit de Gardner, ja que es dirigeixen a 
persones que tenen un cert coneixement específic en aquest àmbit. Per això, com he dit, he llegit 
molts documents i adaptacions més assequibles per poder entendre allò més complex. Així doncs, 
m’ho he agafat com un repte i he intentat que el meu treball es pogués dirigir a tothom i estigués 
explicat de forma entenedora i, a la vegada, rigorosa. 

A la part pràctica, puc trobar-me amb un inconvenient, com el fet que, només, tracti amb quatre 
instituts de Figueres i que no pugui fer un estudi de les activitats que proporcionen els instituts de 
tota la comarca o de tot Catalunya. Aquesta limitació té a veure amb una qüestió logística (recursos 
propis, mobilitat, etc.) i temporal (mesos per realitzar el treball limitats, a l’estiu no puc treballar amb 
els diferents instituts). El meu treball de recerca és una primera aproximació i anàlisis que potser, 
en un futur, en l’àmbit, puc acabar de desenvolupar i completar.  

Així doncs, el grau de complexitat seria molt elevat i considero que és preferible fer una investigació 
estricta de quatre instituts propers d’on visc jo, que intentar fer un gran estudi poc assequible per a 
mi. En l’elecció dels instituts, també, ho he tingut en compte i, per això, tots són instituts “estàndards” 

                                                           
1Psicòleg americà (1943) conegut per la seva teoria de les intel·ligències múltiples. 
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i “tradicionals”, és a dir, utilitzen un sistema similar, amb les mateixes assignatures, les mateixes 
hores de dedicació... 

A part d’això, considero que amb esforç i dedicació puc arribar al meu gran objectiu i descobrir què 
s’amaga darrere de totes aquelles activitats que realitzen els alumnes i si, realment, s’adapten a les 
diferents maneres d’aprendre que existeixen i si provoquen que es treballin les diverses 
intel·ligències múltiples. 

MARC TEÒRIC 
 

1.- ESTILS D’APRENENTATGE  
 

En el moment en el qual naixem i comencem a formar part d’una societat, automàticament, 
ens endinsem en un camí especial i diferent de la resta dels individus, ja que la finalitat i les 
vivències, que fan que aquest camí agafi una forma característica i concreta, les escollim nosaltres 
un cop ens convertim en éssers madurs i raonables. En aquest moment, ens convertim en persones 
responsables dels nostres actes i, per tant, aquest camí adquireix unes corbes suaus o brusques o 
s’hi troben molts rocs o és completament planer. 

No obstant això, tots els camins es caracteritzen per seguir un procés d’aprenentatge enriquidor. 
Tothom conforme creix i es desenvolupa, percep el seu entorn i obté informació que, després, es 
transforma en coneixement2 útil i significatiu. Això provoca que prenguem consciència de la vida, 
que la curiositat se’ns desperti i que l’emmagatzematge d’informació vagi creixent i creixent fins que 
arribem al final del camí de la nostra vida. Mai deixem d’enriquir el nostre coneixement, encara que 
sigui inconscientment i, per tant, sempre anem a dormir aprenent alguna cosa nova. 

Així doncs, m’agradaria aprofundir en el concepte d’aprenentatge, ja que és un procés que seguim 
fins al final dels nostres dies. Per tal de realitzar una explicació entenedora i complerta, la dividiré 
en diferents parts: 

a) La primera part: vull concretar en quin moment va néixer aquest concepte, qui és el 
responsable que avui dia sigui un punt d’interès en diferents àmbits i a què em refereixo 
quan utilitzo aquest terme. 

b) La segona part: la dedicaré a mostrar els diferents models d’estils d’aprenentatge que ens 
han anat proporcionant els autors especialistes en aquesta temàtica durant aquests anys. 

c) La tercera part: explicaré quin és el model que he utilitzat per realitzar el perfil dels alumnes, 
que m’han ajudat a realitzar el treball, i per analitzar les activitats. Per fer-ho, donaré la meva 
opinió davant dels diferents models d’aprenentatge i justificaré la meva tria. 

Penso que si anem fent les parades següents, podrem adquirir coneixements relacionats amb els 
estils d’aprenentatge i, per tant, aprendrem com aprenem. 

 

                                                           
2Es defineix coneixement com el conjunt de dades, conceptes i pràctiques que obtenim de la realitat i ens 
ajuda a viure amb consciència i sense ignorància. 
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1.1.- D’ON PROVÉ EL CONCEPTE D’ESTILS D’APRENENTATG E? 
 

Abans de definir i explicar en què consisteixen els estils d’aprenentatge, considero 
convenient contextualitzar en quin moment es creu que va sorgir aquest concepte, ja que podrem 
veure quina evolució ha seguit. 

Quan parlem d’estils d’aprenentatge ens referim a un concepte molt abstracte que és difícil de 
concretar en quin moment va aparèixer i es va parlar en els diferents àmbits de la societat. La 
paraula estil prové del llatí stylu que significa “caràcter, peculiaritat, mode i manera de fer les coses”. 
S’utilitza en la vida quotidiana per tal de referint-se a la manera distintiva que una persona utilitza 
per dur a terme una activitat. 

Si girem la vista enrere, podem observar que aquesta necessitat de diferenciar-se de la resta i 
d‘identificar-se la tenim des del principi de la humanitat. Per això, a la literatura grega clàssica, els 
diferents pensadors van utilitzar aquest terme per afirmar que les persones som diferents i, per tant, 
raonem de manera diferent. No obstant això, no va ser fins el segle XIX que el concepte estil va 
començar a ser estudiat i investigat. 

En l’àmbit de la psicologia, es va produir un gran canvi, ja que es va introduir la psicologia cognitiva3. 
El protagonista en l’estudi del comportament humà sempre havia estat el conductisme4 que afirmava 
que el comportament humà només es podia conèixer a partir de la conducta observada. En canvi, 
la psicologia cognitiva va aprofundir en la conducta de l’ésser humà des del punt de vista no 
observable i mental, per tant, l’estudi era molt diferent del que s’havia fet fins llavors.  

Amb aquesta nova branca de la psicologia, van haver d’estudiar i explicar com l’ésser humà 
processa la informació. Per realitzar teories on s’expliqués aquest procés, van utilitzar la metàfora 
de l’ordinador, ja que van trobar semblances entre l’home i el dispositiu. Tots dos havien de 
transformar la informació que provenia de l’entorn, l’havien d’interpretar i havien d’executar una 
resposta efectiva. D’aquesta manera van explicar quin procés seguia l’home per poder donar 
respostes als estímuls rebuts. 

Als anys trenta, Gordon Allport5 va ser qui va donar lloc a la psicologia de la personalitat, ja que va 
ser el primer psicòleg que va publicar un llibre relacionat amb aquesta branca titulat Personality: A 
Psychological Interpretation. En la seva obra s’hi troba la definició de personalitat i afirma que cada 
individu és diferent, especial i amb una manera de ser característica. Per tal de descriure la conducta 

                                                           
3La psicologia cognitiva és la branca de la psicologia que intenta proporcionar una explicació científica de com 
el cervell porta a terme funcions mentals complexes com la visió, la memòria, el llenguatge i el pensament. 
Va sorgir en l’època que els ordinadors van causar un gran impacte en la ciència, per això, els psicòlegs solien 
fer analogies entre els ordinadors i el cervell humà. 
4El conductisme és un corrent de la psicologia que estudiava el comportament humà utilitzant procediments 
estrictament experimentals. 
5Psicòleg nord-americà que es va dedicar a l’estudi de la personalitat. Es considera un dels fundadors de la 
psicologia de les persones. 
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d’una persona va introduir el concepte de tret6. També, va desenvolupar el terme estil per referir-se 
a la individualitat. 

A partir de llavors, Grigorenko i Sternberg7 defineixen tres aproximacions psicològiques en les quals 
es va desenvolupant aquest terme. Al 1940 s’inicia la primera aproximació anomenada cognició. En 
aquesta, els psicòlegs investiguen les diferències individuals en cognició i percepció. Arriben a la 
conclusió que la cognició consisteix a processar la informació per adquirir coneixement, en canvi, la 
percepció és l’element que fa possible la cognició, ja que és el procés d’extracció d’informació i 
d’elaboració de representacions. Després de trenta anys, comença la segona aproximació que se 
centra en la personalitat i, així doncs, donen activitats teòriques d’estils d’aprenentatge perquè els 
mestres les utilitzin en la diversitat d’alumnes a l’aula. La última, que encara continua en les nostres 
vides, s’interessa per l’aprenentatge consistent a identificar i descriure les habilitats i estils que tenen 
les persones. 

D’aquesta manera, actualment, s’ha convertit en una àrea de gran interès en la psicologia aplicada, 
que continua investigant i concretant quins són els estils d’aprenentatge. També, en els àmbits de 
l’educació i l’administració de recursos humans, tant en empreses públiques o privades, ja que volen 
saber com se’ls pot facilitar l’aprenentatge a les persones i, així, millorar el seu rendiment i 
productivitat. 

Un cop hem observat l’evolució dels estils d’aprenentatge i la importància que tenen avui dia en 
diferents àmbits, cal definir aquest concepte. Hi ha moltes definicions que intenten explicar en què 
consisteix però, no obstant, jo he creat una definició a partir d’aquelles que m’han resultat més 
rellevants. 

Quan en el meu treball mencioni els estils d’aprenentatge, em referiré a la manera en què cada 
persona percep, recorda, pensa, descobreix, emmagat zema, transforma i utilitza la 
informació d’una manera única, ja que utilitzem el nostre propi mètode o estratègia per 
aprendre . Cada individu desenvolupa unes preferències per tal d’estructurar els continguts, per 
resoldre els problemes, per seleccionar quins medis de representació vol utilitzar i totes aquestes 
preferències, que, inconscientment, anem desenvolupant són les que van construint el nostre propi 
estil d’aprenentatge. Aquest és estable, però no és definitiu; per això no hem “d’etiquetar”, ja que 
podem desenvolupar altres tècniques que ens facilitin l’aprenentatge. 

Amb aquesta definició, podem arribar a la conclusió que si volem que l’estudiant o la persona 
aprengui fàcilment, ens hauríem d’adaptar a les seves estratègies i mètodes que emprèn per adquirir 
coneixement i no que ell s’hagi d’adaptar a la manera que tenen els docents de transmetre la 
informació. 

1.2.- DIFERENTS MODELS D’ESTILS D’APRENENTATGE 
 

Com hem vist, l’aprenentatge és un concepte que va despertar curiositat a diferents autors 
anys enrere. Per això, en el món de la psicologia i, més concretament, en la neurofisiologia s’han 
dut a terme investigacions que afirmen que els éssers humans no aprenem d’una manera 
determinada, sinó que cada persona té una forma o estil particular per relacionar-se amb el món i, 

                                                           
6Tret fa referència a característiques descriptives de la personalitat, que es consideren com a elements 
constitutius de l'estructura de la personalitat. 
7Psicòlegs que han realitzat investigacions relacionades amb l’estudi de processos mentals, com ara la 
intel·ligència, la creativitat i la saviesa, i amb els estils de pensament. 
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per tant, per aprendre. Per això, diversos autors han intentat aproximar-se i desenvolupar diferents 
models que mostren una classificació de les diferents formes d’aprendre. 

Podem observar la importància dels estils d’aprenentatge perquè se n’han dissenyat setanta-un 
models diferents. Tots ells mostren els diversos perfils que tenen les persones per tal d’aprendre i 
adquirir coneixement. 

En el meu treball explicaré detalladament cinc models que s’han executat des de diversos punts de 
vista, ja que cada un l’ha creat un autor diferent. He escollit aquests models perquè són els que es 
tenen més presents per tal de realitzar la classificació de les diferents estratègies que l’alumnat 
utilitza per adquirir coneixement. 

1.2.1.- Model dels hemisferis cerebrals 
 

Aquest model va sorgir a partir de 
treballs elaborats pel psicòleg Roger W. 
Sperry8, on afirmava que el cervell està dividit 
en dos hemisferis: el dret i l’esquerre. 
Cadascun d’ells s’encarrega de controlar la 
part del cos oposada, és a dir, el dret dirigeix 
la part del cos esquerra i l’esquerra el costat 
dret. 

Aquests hemisferis treballen conjuntament i 
estan connectats per tal que les persones 
tinguem les habilitats per poder processar la 
informació i convertir-la en coneixement. No 
obstant això, no segueixen el mateix curs de 
desenvolupament, sinó que cada persona en 
té un més desenvolupat que l’altre. Això s’explica perquè els éssers humans presenten una 
lateralitat, és a dir, tenen preferència per una banda del seu propi cos. Per tant, provoca que raonem 
diferent i que adquirim unes preferències o tendències específiques per enriquir el nostre 
coneixement. 

Si tenim més desenvolupat l’hemisferi esquerre serem més analítics, és a dir, a partir d’un tot ens 
anirem fixant en els petits detalls. En canvi, si tenim més desenvolupat l’hemisferi dret, serem 
sintètics perquè a partir de les coses particulars anirem construint un tot. 

L’esquerre, també, processa la informació de forma lineal i seqüencial, ja que anirem pas a pas i de 
forma gradual. El dret, en canvi, processa de forma diferent, ja que ho realitza de forma simultània. 
Allò que entendrem i comprendrem més fàcilment, si tenim més activat l’hemisferi esquerre, serà tot 
allò verbal. Si és el dret, serem més eficients amb tot allò visual i espacial. 

Si apliquem aquest model als alumnes, tots aquells que tinguessin l’hemisferi esquerre 
desenvolupat pensarien en paraules i números i, per tant, tindran més facilitat amb les 
matemàtiques, llegir, escriure, l’ortografia, l’oratòria, etc. En canvi, l’estudiant amb el dret més activat 

                                                           
8Va ser un psicòleg, neurobiòleg i professor universitari nord-americà que va realitzar una recerca científica 
que se centra en el cervell. 

Els dos hemisferis i les seves característiques 

Font: https://www.slideshare.net/DavidGateuValls/gimnastic

a-cerebral-resum 
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pensarà en imatges i serà més creatiu i emocional. Per això, adquirirà habilitats relacionades amb 
la música, la plàstica, els càlculs mentals, el cant, la geometria, etc. 

Finalment, hem pogut veure, que els hemisferis es complementen, ja que cadascun d’ells processa 
la informació de manera diferent i no hi ha una manera millor que l’altra de fer-ho. També, hem de 
tenir present que el fet que les persones tinguem un hemisferi més activat no vol dir que no puguem 
tenir habilitats de l’altre hemisferi o que no tenim la possibilitat de desenvolupar aquell hemisferi que 
no tenim tant present quan processem la informació. 

1.2.2.- Model dels quadrants cerebrals  
 

NedHerrmann9 va crear aquest model a 
partir dels seus coneixements sobre com 
funcionava el cervell. Per a ell, el nostre cervell 
era com un globus terrestre amb els seus punts 
cardinals. Així doncs, considerava que el cervell 
estava dividit en quatre parts i cadascuna d’ella 
era una manera diferent d’aprendre, de pensar, 
de crear i de percebre el món. 

A continuació, explicaré amb detall cada quadrant 
per tal de conèixer els diferents perfils de 
persones que ens podem trobar segons 
Herrmann. 

La primera divisió s’anomena cortical esquerra : 
la persona, que s’identifica amb aquest perfil, es caracteritza per tenir un comportament distant, 
competitiu i individualista. En el moment que ha de processar la informació és analític, raona molt, 
és lògic i rigorós i li agrada que la teoria sigui clara i precisa. Si ho traslladem en el camp de 
l’educació, l’alumne anirà a l’escola per aprendre, prendre apunts i avançar temari. Li agradaran 
aquelles classes argumentades i que li puguin demostrar allò que s’explica. Per tal de facilitar-li 
l’aprenentatge, li hauríem de presentar la matèria en forma de teoria, ja que així la comprendrà millor 
i tindrà clar de què es tracta. A partir d’aquí, ja podrà passar a l’acció i experimentar-ho. 

El límbic esquerre  és l’altre quart d’aquesta fracció: tots aquells que pertanyen en aquest grup es 
caracteritzen per ser introvertits, maniàtics i emotius. Les estratègies  que utilitzen per processar la 
informació és la planificació, l’estructuració i definir els procediments. L’estudiant amb aquest perfil 
sabrà agafar apunts de manera clara i neta. Li agradaran les classes organitzades i rutinàries, ja 
que ho podrà tenir tot controlat. També, adquirirà coneixement amb més rapidesa si se li presenta 
la teoria de forma esquematitzada, estructurada, organitzada i que es tingui cura dels petits detalls 
evitant els errors. 

L’altra part d’aquesta divisió és el límbic dret . En aquesta classificació trobarem aquelles persones 
extravertides, espontànies, xerrameques i idealistes. A partir de l’experiència, processa la 
informació, però per aconseguir-ho, també, s’implicarà afectivament, treballarà amb sentiments, 
escoltarà, preguntarà i tindrà la necessitat de compartir el seu coneixement i treballar en equip. 
L’estudiant preferirà anar d’excursió i realitzar jocs, és a dir, s’implicarà i aprendrà més en aquells 

                                                           
9Investigador que va fer una recerca sobre els estils d’aprenentatge i les preferències de les persones. 

Les quatre parts del cervell i les seves funcions 

Font: http://apuntesdidacticos.weebly.com/test-

cuadrantes-cerebrales.html 
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àmbits que no sigui una classe magistral on simplement s’exposi la teoria. Serà molt subjectiu i no 
li agradarà l’assignatura si el professor no és del seu gust. Per comprovar què ha après necessitarà 
dialogar-ho amb la resta d’estudiants. D’aquesta manera és quan es sentirà segur del seu 
coneixement. 

La última part és el cortical dret . Les persones que posseeixen aquest perfil són originals, amb 
humor i independents. Mitjançant la síntesis, la imaginació, la intuïció i la visualització d’imatges 
adquirirà més fàcilment coneixement. L’alumne amb aquestes característiques és despistat, però, a 
la vegada, et pot sorprendre amb projectes originals. Per tal de facilitar-li l’aprenentatge, és 
convenient que faci la recerca i, així, tingui temps de raonar i de seleccionar allò essencial. 

Un cop explicat cadascun d’ells, podem arribar a la conclusió que els perfils tenen orientacions 
completament diferents i molt extremes. No obstant, hem de tenir present que ens podem identificar 
amb més d’un i que la nostra manera d’aprendre i pensar sigui una combinació de diversos. 

 1.2.3.- Model de la programació Neurolingüística  
 

Aquest model proposat per Bandler i 
Grinder10 afirma que per representar-nos la 
informació mentalment ho podem realitzar mitjançant 
tres sistemes: el visual, l’auditiu i el cinestèsic. No els 
utilitzem de la mateixa manera, sinó que 
inconscientment ens acostumem a fer-ho a través 
d’un sistema o combinant-ne dos. Cadascun provoca 
que recordem allò après d’una manera determinada. 

Quan utilitzem el sistema de representació visual  és 
quan recordem mitjançant imatges abstractes, com 
els números o les paraules concretes, com per 
exemple, situacions viscudes. Així doncs, les 
persones tenen l’habilitat d’adquirir molta informació 
ràpidament i d’organitzar-la. També, tindrà facilitat 
planificant, ja que els hi és fàcil visualitzar el futur. 
Per tal que aprenguin millor, els estudiants se’ls ha 
de presentar la matèria amb imatges o llegint. D’aquesta manera, podran establir connexions entre 
les idees i els conceptes. 

En canvi, si recordem una melodia o la veu d’una persona estem utilitzant l’auditiu . Aquest sistema 
es caracteritza perquè funciona de manera seqüencial i ordenada. Les persones que l’utilitzen 
acostumen a aprendre millor amb explicacions orals i quan poden explicar allò que saben a una 
altra persona. Quan estudien, tenen com una gravació a la ment, que reprodueix allò que estant 
aprenent. Si volen memoritzar, ho fan oralment i tenen la dificultat que si no saben una paraula, 
s’entrebanquen i no poden continuar. Per contra, tenen la facilitat d’aprendre idiomes i en el món de 
la música saben tocar diferents instruments, diferenciar fàcilment les notes, saber les lletres de les 
cançons, entre d’altres. 

                                                           
10Són considerats psicòlegs, però són modeladors que van treballar junts per elaborar el model de la 
programació neurolingüística. 

Els tres sistemes per representar la informació  

Font: http://clases-educere.com.mx/metodo-de-

ensenanza 
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Per últim, si processem la informació associant amb els moviments del nostre cos o amb sensacions 
és quan utilitzem el sistema cinestèsic . Les persones que l’emprenen necessiten molt de temps, 
però això no vol dir que no siguin intel·ligents, sinó que el seu aprenentatge requereix un llarg 
període de temps. No obstant, una vegada han adquirit el coneixement, tenen molta memòria i és 
difícil que s’oblidin. Així doncs, quan més aprenen, és quan es poden moure i, per exemple, anar al 
laboratori, fer treballs, etc. Hi ha activitats, com per exemple, totes aquelles que formen l’esport, que 
només es poden aprendre mitjançant aquest sistema d’observació i repetició. 

Com hem vist, cadascun té els seus aspectes positius i d’altres de negatius. Per això, hem de tenir 
present les habilitats per poder aprendre més fàcilment i hem de tenir en compte aquelles dificultats 
per tal d’intentar-les superar, alternant amb les facilitats dels altres sistemes. 

1.2.4.- Model d’estil d’aprenentatge de Felder i Si lverman 
 

El model de Felder i Silverman11 
classifiquen els estils d’aprenentatge tenint en 
compte cinc dimensions depenent de quines 
són les preferències de les persones per tal de 
processar, percebre, entendre, rebre i organitzar 
la nova informació. A cada dimensió hi trobem 
dues alternatives contraposades. 

La primera dimensió se centra en el procés 
mental a través del qual treballen la informació 
per tal que es converteixi en coneixement. La 
nova informació es pot processar de manera 
activa , és a dir, mitjançant activitats com discutir, 
aplicant o explicant-li als altres allò que hem 
après. També, es pot fer de manera reflexiva  
que consisteix a adquirir coneixement gràcies a pensar i reflexionar sobre allò nou. Així doncs, ho 
fan de manera individual. 

La següent intenta respondre la pregunta sobre quina és la manera amb la qual les persones 
perceben més fàcilment la informació. Hi haurà qui serà sensorial  i qui, per tant, preferirà un 
aprenentatge concret, on pugui tenir present les seves experiències i que pugui ser realista i, així, 
vincular allò après amb el món que l’envolta. No obstant, hi ha qui és intuïtiu i aprèn a partir d’allò 
abstracte, és a dir, mitjançant teories i principis generals. Aquestes persones solen ser més 
creatives i innovadores. 

Una altra dimensió consisteix en la forma a través de la qual les persones prefereixen rebre la 
informació. Pot ser que els vagi millor rebre-la de forma visual , mitjançant diagrames, fotografies, 
imatges, animacions, plànols, mapes, esquemes o qualsevol tipus d’informació visual. Estudien 
creant esquemes o mapes conceptuals i, també, utilitzen diferents colors per marcar allò important. 
Per contra, hi ha persones que els és més fàcil si la reben de forma verbal . Així doncs, prefereixen 
paraules escrites o explicacions orals i per estudiar tendeixen a fer resums. 

                                                           
11Són especialistes amb la psicologia educativa i el seu propòsit era proporcionar algunes estratègies 
d’ensenyança i d’aprenentatge. 

Les cinc dimensions i les dues alternatives 

Font: http://tecnoeduhoy.blogspot.com.es/2016/07/mod

elos-de-aprendizaje.html 



                                                                                                                          Deixem volar els nens 

15 

 

Hi ha una altra dimensió que es qüestiona com les persones comprenen millor la informació. Si es 
caracteritzen per ser seqüencials  aprenen de manera lineal, és a dir, ho fan gradualment i solen 
seguir deduccions lògiques i estructurades. En canvi, si tendeixen a ser globals  aprenen de forma 
discontínua i sense establir connexions entre els diferents conceptes. No obstant això, mitjançant la 
il·luminació12tot encaixa i saben resoldre problemes complexes. Un punt dèbil és que no saben 
explicar com ho han fet. 

L’última dimensió intenta explicar com es pot organitzar la informació dins nostre. Hi haurà qui ho fa 
de manera inductiva , per tant, que va d’allò particular (dades, observacions, mesures) a allò general 
(regles, teories, lleis). També, es pot ordenar de manera inversa, així doncs, de manera deductiva  
i preferir deduir quines conseqüències o aplicacions sorgeixen a partir de les generalitzacions. 

Utilitzant totes aquestes dimensions és com els autors del model defineixen l’aprenentatge i les 
diverses maneres de seguir-lo. 

1.2.5.- Model de David Kolb 
 

David Kolb13 abans de proposar un model amb la classificació dels diferents estils 
d’aprenentatge, va explicar la seva teoria anomenada Teoria d’aprenentatge experiencial14. Aquesta 
afirma que les persones aprenem un cop hem reflexionat i li hem donat un significat i una importància 
a les nostres experiències, és a dir, a allò que hem viscut. 

A partir d’aquí, és quan introdueix els estils d’aprenentatge a la teoria i Kolb els defineix com algunas 
capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del aparato 
hereditario, de las experiències vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual. 
[Kolb:1984] 

Per tant, considera que quan aprenem ho fem de forma diferent, segons quines activitats realitzem 
per percebre, com captem la informació, i quines utilitzem per processar, la manera que 
transformem la informació en alguna cosa significativa.  

Basant-se amb aquests dos tipus d’activitats va crear el que s’anomena “cicle del l’aprenentatge”. 
Aquest és un cicle ideal que consisteix que en adquirir coneixement passant per quatre etapes. La 
primera s’anomena experiència concreta i, com el seu nom indica, consisteix en viure alguna 
situació que provoca que tinguem experiència. En l’etapa següent, l’observació reflexiva, les 
persones reflexionen sobre l’experiència viscuda i lliguen allò que vam fer amb els resultats 
obtinguts. La tercera etapa, coneguda com la conceptualització abstracta, se centra a extreure 
conclusions i generalitzacions. Per últim, l’experimentació activa és quan posem en pràctica 
aquelles conclusions obtingudes. 

                                                           
12La il·luminació és el moment en el qual se’ns presenta d’una manera imprevista i sobtada la idea a partir de 
la qual tot agafa sentit. 
13És un teòric educatiu que els seus interessos se centren en l'aprenentatge experiencial, el canvi individual i 
social, desenvolupament professional i l'educació executiva i professional. 
14Font en la qual es desenvolupa aquesta teoria:  
file:///C:/Users/G17072ND/Desktop/marc%20teòric/david%20kolb%20estilos%20de%20aprendizaje.pdf 
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Podem observar, que cada etapa dóna lloc a un resultat diferent que provoca que enriquim el nostre 
coneixement. No obstant, no sempre ens aturem a cada etapa i per això diem que és ideal i és el 
que hauríem de fer per tal de ser eficients i adquirir un aprenentatge sòlid. Les etapes tampoc se 
succeeixen en aquest ordre, ja que, per exemple, podem partir d’idees o reflexions per tal d’extreure 
conclusions. Per això, Kolb ens ho presenta en forma de cercle continu. 

Les persones s’especialitzen en etapes 
concretes, és a dir, podem preferir percebre 
mitjançant experiències concretes o pensant i 
raonant i ens pot agradar més processar la 
informació mitjançant la observació o de forma 
pràctica. Per entendre-ho millor, podem explicar-
ho mitjançant una metàfora. Podem imaginar 
que hi ha dos eixos encreuats en forma de creu, 
on representa la percepció i l’altre la processió. 
El resultat és una divisió en quatre parts, on en 
cada una s’hi troba una etapa que aquesta 
simbolitza un pol. Si nosaltres som més forts en 
un pol serem febles en el pol oposat.  

D’aquesta manera, és com neixen els diversos camins que les persones emprenen per obtenir 
coneixement. Els camins són únics i particulars per a cada persona i depenen de quines 
preferències tinguem per aprendre. 

Tindrem un estil divergent o reflexiu  si combinem l’etapa d’experiència concreta i l’observació 
reflexiva. Ens agradarà observar allò que ha succeït abans d’actuar, tindrem l’habilitat de tenir 
diferents punts de vista davant d’una mateixa circumstància i tindrem un pensament inductiu, anant 
d’allò particular a allò general. Ens caracteritzarem per ser sensibles, imaginatius i orientar-nos cap 
a les persones. Per tal d’aprendre millor preferirem aquelles activitats on s’utilitzi la imaginació i la 
creativitat i totes aquelles de recerca. 

Les persones amb un estil assimilador o teòric  es caracteritzen per percebre mitjançant la 
conceptualització abstracta i processar-ho a través de l’observació reflexiva. També, destaquen per 
comprendre fàcilment la informació i, després, organitzar-la de forma clara, lògica i precisa. Són 
reflexius, teòrics i observadors. Expliquen allò que observen, planifiquen, creen models teòrics i 
desenvolupen hipòtesis. Si treballen de forma estructurada i amb una finalitat precisa, és quan 
adquireixen més fàcilment el coneixement. 

L’altre estil seria el convergent o pragmàtic que consisteix a combinar l’etapa de conceptualització 
abstracta i d’experimentació activa. Qui té aquestes preferències, té l’habilitat d’aplicar i posar en 
pràctica les teories que han après prèviament. Els seus punts forts són definir i resoldre problemes 
i prendre decisions. Si realitzen activitats pràctiques on han de seguir passos seqüencials és quan 
podran posar en pràctica les seves habilitats i aprendre més ràpid i de forma sòlida. 

Per últim, l’estil acomodador o actiu  combina el pol de l’experiència concreta amb el 
d’experimentació activa. Aprenen mitjançant l’experiència i, per això, els agrada provar diferents 
alternatives fins que aconsegueixen els seus objectius, tenen la iniciativa per fer treballs en grup i 
saben adaptar-se fàcilment a les noves situacions. Són persones emocionals i impacients. 

Cicle d'aprenentatge i els diferents estils d’aprenentatge 

Font: https://www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-

de-los-estilos-de-aprendizaje-de-kolb/ 
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Les persones destaquem i preferim un d’aquests quatre estils per tal d’enriquir el nostre 
coneixement. Kolb creu que els alumnes estarien més motivats i aprendrien amb més facilitat si 
se’ls adapten les diferents activitats tenint en compte les seves habilitats i estratègies. 

1.3.- QUINS ESTILS CONTINUARAN A LA PART PRÀCTICA? 
 

Després d’haver-me endinsat en el món dels estils d’aprenentatge i recopilar informació per 
construir un coneixement sòlid i rigorós, ha arribat el moment de ser crítica i d’escollir quin material 
utilitzaré per dur a terme la part pràctica.  

Per tal de crear el perfil dels diferents alumnes i analitzar les activitats que realitzen a classe és 
imprescindible introduir els estils d’aprenentatge. Aplicar aquest concepte m’ajudarà a afirmar o a 
negar la meva hipòtesis de partida per tal de dur a terme aquest treball de recerca. Podré observar 
si realment les activitats s’adapten a la diversitat d’alumnes d’una aula i si s’apliquen les estratègies 
amb el propòsit de donar un cop de mà per aprendre amb més facilitat o per desenvolupar altres 
habilitats que l’alumne li mancaven. 

Així doncs, he de seleccionar quins són els models d’estil d’aprenentatge que considero que 
s’adapten més per aconseguir el meu objectiu. Crec que és convenient que treballi amb dos, ja que 
d’aquesta manera podré observar les diferències que hi ha entre els dos models quan analitzi les 
activitats o assigni l’estil d’aprenentatge de l’alumne. He decidit que els que m’acompanyaran durant 
la part pràctica seran els models de Felder i Silverman i el de David Kolb.  

Considero apropiat treballar amb el prototip de Felder i Silverman perquè penso que és interessant 
analitzar una activitat des de cinc punts de vista diferents. Pots realitzar la classificació amb més 
precisió, ja que pots analitzar en quina fase d’aprenentatge s’adapta l’activitat o si es apropiada per 
les dues maneres de percebre, organitzar, comprendre i rebre la informació. 

També, aquest model és molt adequat per realitzar el perfil de l’alumne, ja que pots concretar en 
cada fase de l’obtenció d’aprenentatge quina és la preferència o alternativa que fa servir. Per 
exemple, en el procés de rebre informació pots saber si tenen més facilitat si se’ls presenta de forma 
visual o verbal.  

Podem pensar que està molt limitat, ja que, només, presenta dues alternatives per a cada àmbit o, 
al contrari, que és massa obert perquè tu mateix has de crear i fer-te una idea de quin estil 
d’aprenentatge té aquell alumne. No obstant això, considero que és un model equilibrat a causa que 
pots construir un perfil que s’adapti completament a l’alumne gràcies a les limitacions que t’ajuden 
a guiar-te i a que tingui sentit l’elecció. 

Per altra banda, considero apropiat utilitzar el model de David Kolb perquè m’agrada que la 
classificació dels diversos estils depengui del fet que tendim a fer per percebre i processar la 
informació i, així, transformar-la en coneixement. També, trobo interessant com ens presenta la 
classificació dels quatre estils, ja que et defineix cada estil de manera molt concreta i precisa. 

Per analitzar les activitats serà molt útil, ja que ho podrem relacionar amb les diferents estratègies. 
En canvi, per crear el perfil de l’alumne serà més complicat perquè ens haurem d’adaptar a la 
classificació que ens mostra i ens defensa el model. Això és perquè, segurament, l’estudiant no 
s’identificarà totalment amb l’estil. No considero que això sigui un problema perquè voldrà dir que 
estic treballant amb dos models completament diferents i serà més fàcil observar les diferències i 
comparar-los. 



                                                                                                                          Deixem volar els nens 

18 

 

En fer l’elecció de dos models per realitzar l’altra part del treball, n’he descartat tres. Crec que si vull 
justificar la meva tria, he d’explicar perquè no em convencen les altres classificacions. 

El model dels hemisferis cerebrals considero que és molt radical, perquè només pots elegir entre 
dues opcions. Sempre he pensat que no tot és blanc o negre, que pot existir un gris. Així doncs, 
crec que en l’elecció d’un estil d’aprenentatge no pots elegir si el teu cervell té més desenvolupada 
la part dreta o la part esquerra, encara que destaquem amb les habilitats associades a algun dels 
dos hemisferis. Per això, considero que la classificació hauria de tenir més alternatives, ja que ens 
podem trobar amb molts d’individus que no sabrien dir amb claredat quin hemisferi predomina en 
les seves activitats, perquè tenen habilitats d’ambdós. 

Un altre prototip que he eliminat és els Quadrants cerebrals de Hermann. Trobo que és interessant 
relacionar l’aprenentatge amb les diferents parts del cervell, però penso que quan especifiques el 
comportament que tindrà la persona o què és allò que li agradarà o amb què no tindrà tanta facilitat 
pot ser més fàcil que t’equivoquis. Vull dir que hi haurà poca gent que s’identificarà amb totes 
aquelles habilitats o adjectius que defineixen un perfil. Crec que per aprendre d’una manera concreta 
no vol dir que hagis de tenir un caràcter o comportament específic, pot influir, però no determinar-
te. 

Per últim, el model de la programació neurolingüística de Bandler i Grinder ha sigut el que m’ha 
resultat més difícil de descartar, ja que comparteixo la idea que existeixen aquests tres sistemes 
per representar la informació. També, parla i proposa maneres per percebre, organitzar i recordar 
la informació i processar-la. No obstant això, he decidit no introduir-lo en les meves pràctiques 
perquè considero que no tothom se centrarà en un sol estil, crec que és molt probable que es 
combinin i que es creï un perfil des dels tres sistemes.  

Per tots aquests motius, he decidit continuar treballant amb el model de Felder i Silverman i amb el 
de David Kolb. Confio que m’ajudaran a aconseguir el meu objectiu de conèixer si quan es creen 
les activitats es té en compte un concepte tant important com són els estils d’aprenentatge que 
posseeixen els alumnes. 

2.- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 
 

Quan mirem al nostre voltant, podem observar, com he dit, que cada persona utilitza unes 
tècniques concretes que coincideixen amb el seu estil d’aprenentatge. Però, també, moltes vegades 
hem intentat classificar si una persona era intel·ligent o si era ximple pel simple fet que a l’escola no 
treia bones notes. 

Així doncs, em qüestiono què entén per intel·ligència la societat, és a dir, en què es basen per tal 
de justificar que una persona és llesta. També, em pregunto qui té la culpa que un nen se senti i 
l’etiquetin com a un ximple. El nen, ja que no ha nascut amb les pautes o estratègies d’aprenentatge 
majoritàriament usades en aquest món, o l’escola que segueix uns estereotips a causa que forma 
part de les institucions creades per la societat en el seu procés d’evolució cultural. O com que 
existeix aquesta diversitat entre les persones i cada individu té més facilitat amb una matèria i més 
dificultats en una altra. 

Continuaria formulant-me milions de preguntes més relacionades amb aquest món, ja que em neix 
una gran curiositat respecte la intel·ligència. Jo no sóc l’única que té interès sobre aquest tema, sinó 
que se’n parla i es duen a terme projectes i investigacions en diferents àmbits, com en l’educatiu, 
en psicologia o en filosofia que intenten aportar-hi llum. D’aquesta manera, han pogut arribar a una 
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conclusió i crear la teoria de les intel·ligències múltiples, una aproximació, ja que hem de tenir en 
compte que les teories que neixen de la ciència, sovint, són provisionals i es poden posar en dubte. 

Per tant, seguidament, us explicaré el paradigma de les intel·ligències múltiples mitjançant quatre 
parts.  

a) En la primera, faré una petita biografia de l’autor que la formula teòricament, Gardner, ja que, 
així, coneixerem en quin moment i com va arribar a aquesta conclusió.  

b) Després, explicaré en què consisteix aquesta teoria i què és per a ell la intel·ligència i quines 
n’identifica.  

c) En tercer lloc, donaré el punt de vista de Gardner respecte en què es basa l’ensenyament, 
avui en dia, i com hauria de ser una escola si volem aplicar la teoria de les intel·ligències 
múltiples. 

d) Per últim, explicaré per què els educadors creuen que és necessari introduir aquesta teoria 
en el sistema educatiu i us donaré alguns exemples de com presentar-li i ensenyar-li a 
l’alumne les diferents intel·ligències que hi ha. 

Considero que aquestes parts són essencials, ja que tracta diferents aspectes de la teoria de les 
intel·ligències múltiples i ens poden proporcionar un coneixement sobre elles. 

2.1.- QUI N’ÉS EL RESPONSABLE? 
 

El responsable d’arribar a la conclusió que hi ha més 
d’una d’intel·ligència és Howard Gardner. Abans d’explicar com 
va pensar que no hi ha una única intel·ligència i en què es 
fonamenta per tal que se li hagi donat una oportunitat a la teoria, 
considero apropiat explicar la seva trajectòria per poder-ho 
entendre i comprendre millor. 

Howard Gardner va néixer el 1943 a Scranton, Pennsilvània. Era 
un bon nen jueu que tenia un bon rendiment escolar i que, per 
tant, la qüestió d’intel·ligència no li plantejava cap problema. Ell 
volia estudiar dret i esperava poder ser advocat. Però, un cop va 
acabar els seus estudis a la Universitat de Harvard, va començar 
a interessar-se per la psicologia. Ja sabem que la psicologia té 
diverses branques i ell es va especialitzar en la psicologia 
cognitiva i evolutiva15. La seva decantació es deu al fet que va conèixer Jerome Bruner16 i Jean 
Piaget17.  

A partir d’aquí es va endinsar en un món on investigaven quins processos mentals segueix l’home i 
com aquest es desenvolupa. No obstant això, va topar amb un fenomen que li va cridar l’atenció: 
tots els psicòlegs d’aquest àmbit consideraven que quan teníem el màxim pensament era quan 

                                                           
15Estudia la forma en la qual els éssers humans canvien psicològicament al llarg de la seva vida. 
16Va ser un psicòleg nord-americà que va fer importants contribucions a la psicologia cognitiva i a les teories 
sobre l’aprenentatge en psicologia de l'educació. 
17Psicòleg que va fer aportacions en el camp de la psicologia evolutiva, va realitzar estudis sobre la infància i 
va elaborar la teoria del desenvolupament cognitiu. 

Gardner, l’autor de la teoria de les 

intel·ligències múltiples o IM 

Font: https://ined21.com/una-

tarde-con-howard-gardner/ 
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pensàvem com a científics. Gardner estava en contra d’aquest posicionament i, per això, va estudiar 
com els nens arriben a pensar i a actuar com artistes. Per fer-ho, es va interessar pel funcionament 
del cervell. Es va informar tant i tenia tants coneixements que va passar a ser neuropsicòleg. En 
canvi, amb el projecte que havia iniciat no va progressar gaire, ja que era difícil trobar artistes que 
volguessin ser protagonistes de la seva investigació.  

Així doncs, va començar a estudiar el funcionament del cervell de les persones “normals”18 i dotades, 
és a dir, sense cap trastorn o problemes cerebrals, i, per altra banda, també, va investigar què passa 
quan el cervell té lesions. Ho volia realitzar des del punt de vista artístic, ja que volia conèixer com 
influïen aquestes lesions en les capacitats artístiques de l’humà. Aquesta perspectiva es va ampliar 
i ho va estudiar des de diferents camps i va arribar a la conclusió següent: las personas poseen una 
amplia gama de capacidades y la ventaja de una persona en un área de actuación no predice sin 
más que posea una ventaja comparable en otras áreas [Gardner:2004]. Amb això volia dir que tenir 
unes capacitats específiques no significa que hagis de tenir unes altres que estiguin relacionades. 
Per exemple, tu pots tenir la facilitat d’aprendre idiomes, però no saber-te orientar en un país 
estranger. Són dues capacitats que sembla que haurien d’anar lligades, però no és així, ja que 
aquestes estan distribuïdes de manera irregular. 

També, a causa de l’estudi del cervell amb lesions, va intuir que la ment humana tenia una sèrie 
d’habilitats relativament separades i que mantenien una relació imprevisible i dèbil entre elles. Ell 
ho explicava dient que el cerebro/mente del ser humano ha desarrollado varios órganos o 
dispositivos separados para el procesamiento de información [Gardner:2004].  

Per tant, hem arribat al moment on Gardner es planteja la seva teoria. Per tal que aquesta fos 
consistent i rigorosa va dedicar quatre anys a investigar més aquesta intuïció. Finalment, va poder 
demostrar que era verdadera i va decidir fer-ho públic. Va escriure un llibre on explicava la seva 
teoria. Com que volia que aquesta cridés l’atenció del públic, va estar pensant quin títol seria el més 
apropiat. Ell considera que si l’hagués titulat “Les set facultats de la ment humana” no hagués tingut 
èxit. Per això, va escollir anomenar-lo “intel·ligències múltiples”, “múltiples” per remarcar les 
nombroses capacitats que té l’ésser humà i “intel·ligències” per ressaltar la importància de totes les 
facultats i per trencar amb el significat que havia tingut fins llavors aquesta paraula. 

Considero que Gardner s’ha de sentir orgullós, ja que va estar defensant i combatent amb les 
crítiques durant vint anys, fins que, realment, van pensar que podia ser veritat la teoria que 
proposava. Va passar tant de temps a causa de l’impacte que va provocar la societat i, sobretot, la 
ciència. No obstant això, va aconseguir obrir els ulls a la gent i que es canviés de paradigma en 
aquest àmbit. 

2.2.- QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA? 
 

Ara que coneixem l’autor i sabem per què es va plantejar que existien diferents 
intel·ligències, cal que ens endinsem en la seva teoria per tal que coneguem com la planteja i en 
què consisteix. 

                                                           
18 Aquelles persones que la societat etiqueta com a llestes. 



                                                                                                                          Deixem volar els nens 

21 

 

Considero que és molt important observar com va canviar el significat d’intel·ligència. Abans que es 
proposés la teoria, una persona llesta era la que tenia un quocient intel·lectual19 per sobre de 100, 
per tant, tenia molta facilitat amb les matemàtiques i les llengües. Gardner estava completament en 
contra d’aquest test d’intel·ligència, ja que considerava que aquesta no es pot mesurar, perquè 
depenen de factors com la comprensió de l’enunciat i no sempre mostren la realitat que presenten 
explorar. A més, considerava que era injust que, només, tinguessin en compte aquestes dues 
assignatures. 

Així doncs, Gardner va pensar a canviar-li el significat. Primerament, la va definir com la capacidad 
de resolver problemas o de crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales 
[Gardner:2004]. Amb aquesta definició no va introduir que l’ésser humà té moltes capacitats 
diferents, sinó que afirmava que és la creativitat que té l’home per buscar solucions a problemes 
quotidians o per elaborar nous productes.  

Després d’haver investigat i aprofundit amb les diverses intel·ligències, va proposar un altre 
significat amb el qual s’observés, encara més, que és un concepte abstracte el qual no es pot 
mesurar. La va definir com: un potencial biopsicológico para processar información que se puede 
activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una 
cultura [Gardner:2004]. El fet d’utilitzar “potencial” indica que és una cosa que no es pot veure ni 
comptar i que s’activa en funció de diferents factors com la 
cultura, la situació, les persones, entre d’altres. 

Obtenint aquesta definició, ja havia assolit el seu objectiu 
de demostrar que una persona no és ni llesta ni ximple, ja 
que és un concepte incomptable. No obstant això, en 
diverses conferències, ha utilitzat una metàfora per introduir 
l’existència de diverses intel·ligències perquè fos 
assequible i entenedor per un públic gran de diferents 
edats. Explicava que des de sempre havíem pensat que el 
nostre cervell treballava com un ordinador, si funcionava bé 
era quan a l’escola teníem un alt rendiment i érem 
considerats persones llestes, ja que segurament teníem un 
QI per sobre de 100. Si s’encallava significava que teníem 
dificultats, però, tot i així, podíem seguir bé a l’escola i 
teníem un QI mitjà, de 100. En canvi, si treballava molt 
lentament, era quan érem considerats persones ximples, ja 
que teníem un QI per sota de la mitjana i teníem males 
notes a l’escola. Aquest mite era fals, perquè no teníem un únic ordinador sinó que en tenim molts 
que són independents. N’hi ha alguns que són més lents i d’altres que són molt eficaços, per aquest 
motiu cada individu té unes capacitats i unes habilitats específiques. 

Per conèixer millor la teoria, cal que expliquem les diferents intel·ligències que considera que tothom 
posseeix, però que les tenim desenvolupades en diferents graus. 

                                                           
19Quocient intel·lectual o QI és un valor que resulta de la realització d’un examen en forma de test que serveix 
per a mesurar les habilitats cognitives i la intel·ligència d’una persona a partir d’un criteri numèric i quantitatiu.  

Les diferents intel·ligències múltiples 

Font: https://www.psicoactiva.com/tests/int

eligencias-multiples/test-inteligencias-

multiples.htm 
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Les dos intel·ligències més sobrevalorades en el món de l’ensenyament són la lingüística i la lògico-
matemàtica. Si un estudiant posseeix aquestes dues, és quan tindrà un bon rendiment a l’escola i 
farà uns exàmens excel·lents.  

Tenim la intel·ligència lingüística  quan tenim una sensibilitat especial pel llenguatge verbal i escrit, 
quan tenim facilitat per aprendre idiomes i estructurar els significats i les funcions de les paraules. 
Les persones que la tenen més desenvolupada solen ser els advocats, els oradors, els escriptors i 
els poetes. Cervantes, Shakespeare i Dante són persones conegudes que posseïen amb un gran 
nivell aquesta intel·ligència. 

En canvi, si posseïm la intel·ligència lògico-matemàtica  tindrem l’habilitat de resoldre problemes 
de manera lògica, de fer correctament operacions matemàtiques, de dur a terme investigacions 
científiques i d’utilitzar els números eficaçment. Les persones que tenen aquesta intel·ligència 
desenvolupada serien els matemàtics, els científics i els estadistes com Pitàgores, Arquimedes i 
Blas Pascal. 

Les tres intel·ligències següents destaquen especialment en les belles arts, encara que cada una 
d’elles es pot aplicar d’altres maneres. Gardner creu que aquest grup d’intel·ligències, abans eren 
considerades talents o aficions. Per tant, eren situades a un nivell inferior de les dues anteriors. 

Una d’elles seria la intel·ligència musical , que ens dota habilitats com d’interpretar, compondre i 
apreciar pautes musicals. També, que tinguem la capacitat de percebre i reproduir ritmes, tons i 
timbres, saben expressar la música, la senten. Destaquen els músics i compositors com, per 
exemple, Beethoven, Mozart, Steve Wonder i Stravinsky. 

Una altra, seria la intel·ligència corporal-cinestèsica  que ens proporciona facilitat a l’hora 
d’utilitzar el nostre cos per resoldre problemes o crear nous productes. També, en proporciona la 
capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat. Les professions 
que més es caracteritzen són els ballarins, els actors i els esportistes. Però, aquesta intel·ligència, 
també, és important pels artesans, els cirurgians, els científics dels laboratoris i els mecànics. 
Persones conegudes que la tenien altament desenvolupada serien Martha Graham, Nadia 
Comanechi i Nacho Duato. 

L’última que pertany a aquest grup és la intel·ligència visual-espacial  que consisteix en tenir la 
capacitat de reconèixer i orientar-se en espais grans o petits. També tenen l’habilitat de visualitzar 
les accions abans de realitzar-les. Els navegants, els pilots, els escultors, els cirurgians, jugadors 
d’escacs, artistes gràfics o arquitectes són persones que contenen aquestes habilitats. Picasso, 
Miguel Àngel, Rafael i Salzillo són persones rellevants en aquesta intel·ligència.  

Les altres dues intel·ligències s’anomenen intel·ligències personals. Aquestes són les que van 
provocar més impacte en el moment que Gardner va explicar la teoria perquè la gent no pensava 
que aquestes capacitats tant abstractes poguessin ser un tipus d’intel·ligència. 

El primer tipus és la intel·ligència interpersonal , que es manifesta quan una persona té la capacitat 
d’entendre les intencions, les motivacions i desitjos de les altres persones, és a dir, treballa 
l’empatia. També, té l’habilitat de treballar eficaçment amb les altres persones. Els venedors, els 
mestres, els metges, els líders, els polítics i els actors necessiten tenir desenvolupada aquesta 
intel·ligència. Persones conegudes amb aquestes característiques serien Luther King i Nelson 
Mandela. 



                                                                                                                          Deixem volar els nens 

23 

 

L’altra és la intel·ligència intrapersonal que consisteix en saber controlar-se a un mateix, ser 
conscient de la vida que estem duent a terme i conèixer els nostres desitjos, pors, capacitats i 
emocions íntimes. Aquest tipus de capacitats la tenen molt desenvolupada els psicòlegs, els 
psiquiatres, filòsofs i líders religiosos com, per exemple, la Madre Teresa de Calcuta i Sigmund 
Freud. 

Gardner considera que aquestes intel·ligències les haurien de posseir tothom, ja que són essencials 
per viure i relacionar-se amb les altres persones. Aquestes són les que et donen la clau per tal de 
demostrar el que vals i desenvolupar eficaçment les altres intel·ligències.  

Daniel Goleman20 va anar més enllà i les va agrupar anomenant-les 
intel·ligència emocional . Ell considerava que una part de la ment es 
dedicava a controlar les emocions i, per tant, ens ajudava a tenir una 
motivació per tal d’aconseguir els nostres somnis. Pensava que tenir un QI 
elevat no significava res, ja que aquest depenia de la intel·ligència 
emocional. Moltes vegades, tu pots tenir la capacitat per adquirir 
coneixements, però el teu cos no està preparat a causa de les emocions que 
ens neixen dins nostre i ens bloquegen. Els nens que no saben gestionar 
les seves emocions, tenen més probabilitats de tenir problemes per 
organitzar-se, per prendre decisions i, moltes vegades, poden provocar el 
fracàs escolar. 

Aquestes són les set intel·ligències que, primerament, va proposar Gardner. 
No obstant això, en cada una hi ha diferents subtipus i contenen moltes 
capacitats. Tothom li deia si la llista podia augmentar, si podien existir-ne 
d’altres. Ell, al principi, contestava que un mateix pot reconèixer les 
intel·ligències que posseeix. Finalment, va proposar tres “noves” 
intel·ligències.  

La primera és la intel·ligència naturalista  que consisteix a comprendre el món natural i treballar-
hi eficaçment i a saber reconèixer i identificar les nombroses espècies, la flora i la fauna, del seu 
entorn. També, proporciona la capacitat de categoritzar adequadament els organismes nous o poc 
familiars i relacionar-los amb les altres espècies. Les persones amb aquesta intel·ligència 
desenvolupada serien els biòlegs, els jardiners i els botànics com, per exemple, Marie Curie, Darwin, 
Mendel i Jane Goodall. 

L’altre seria la intel·ligència existencial  que consisteix a tenir la capacitat de situar-se un mateix 
en relacions amb determinades característiques existencials, com el significat de la vida i de la mort, 
el destí final del món físic i del món psicològic i sentir experiències com sentir un amor profund o 
quedar-se bocabadat davant d’una obra d’art. Les persones amb aquesta intel·ligència 
desenvolupada serien els sacerdots, els místics i els directors espirituals com, per exemple, el Dalai 
Lama, el Papa Joan XXIII, Gandhi i Einstein. 

Per últim, hi hauria la intel·ligència espiritual  que consisteix a tenir sensibilitat per allò espiritual i 
un do per allò religiós, místic i transcendental. També, proporciona l’habilitat per comprendre la 
realitat profunda dels fenòmens i veure les coses com són. Si l’experimentes, tens la facilitat de 

                                                           
20 És un psicòleg nord-americà que es va fer famós gràcies a la publicació del seu llibre anomenat 
“intel·ligència emocional”. 

Daniel Goleman, 

desenvolupador del 

concepte d’intel·ligència 

emocional  
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comprendre i superar la ignorància, el patiment i aconseguir la felicitat. Aquesta predomina en els 
filòsofs i els religiosos com, per exemple, Plató, Aristòtil o Nietzsche. 

Aquestes intel·ligències “noves” no estan gaire introduïdes en la teoria proposada per Gardner, ja 
que són diferents a totes les altres perquè van més enllà, sobretot les intel·ligències existencial i 
espiritual. Per això, en els tests per mesurar quin és el nostre desenvolupament de les diferents 
intel·ligències, no tenen en compte aquestes dues, encara que han estat presentades. 

Fins aquí, hem pogut observar què defensa Gardner i com dóna importància a cada una d’elles. Per 
a ell, no n’hi ha de millors ni de pitjors, sinó que cada una proporciona una capacitat diferent i 
especial per tal de comprendre, d’una manera determinada, la vida que se’ns planteja. Per exemple, 
un biòleg observarà el món des d’una perspectiva naturalista, és a dir, quan vagi al bosc es fixarà 
amb els diferents animals i plantes. No obstant això, un artista li donarà més importància als colors 
i a la llum i s’imaginarà com es podria representar en un quadre aquella imatge del bosc. 

Finalment, vull aclarir que tothom té totes les intel·ligències i que es poden treballar i intentar obtenir 
capacitats d’altres àmbits. Així doncs, encara que, només, en tenim tres o quatre de 
desenvolupades, podem lluitar per aconseguir aptituds que no continguin aquestes. No ens hem de 
posar límits i pensar que per posseir unes intel·ligències especifiques hem de realitzar una professió 
específica, ja que, com diu Gardner, moltes activitats són la combinació de diferents talents. Per 
exemple, si vols ser arquitecte i dissenyar una casa cal tenir la intel·ligència lògico-matemàtica per 
tal de treballar amb números i mesurar les distàncies, la visual-espacial per poder visualitzar allò 
que s’ha dissenyat i que es vol construir i la interpersonal per saber relacionar-se amb les altres 
persones i, així, vendre el seu disseny. Per tant, les intel·ligències treballen juntes i totes són 
importants. 

2.3.- COM ES POT INTRODUIR AQUESTA TEORIA ALS CENTR ES EDUCATIUS? 
 

Un cop hem conegut la teoria de les intel·ligències múltiples és fàcil saber que Gardner 
anava en contra de l’escola uniforme que, majoritàriament, tenim avui en dia. No li agrada gens en 
què es basa l’ensenyament, ja que el considera tradicional perquè no ha evolucionat suficient i no 
ha fet un gran canvi.  

Encara està limitat pel test d’intel·ligència que es va crear al 1900. Aquest mesurava com de llest 
eres mitjançant un quocient intel·lectual. Amb ell podien deduir el teu futur, ja que depenent del 
resultat, tindries un bon rendiment acadèmic o fracassaries. Això és a causa que aquest test només 
tenia en compte la intel·ligència lingüística i la lògico-matemàtica i l’escola partia d’aquestes dues.  

Per tant, Gardner considera que s’ha de canviar el model de l’escola, ja que no pot ser que una 
institució del segle XIX tingui professors del segle XX i alumnes del segle XXI. Conseqüentment, 
proposa una escola individualista, és a dir, que tingui en compte les diferents intel·ligències, estils 
d’aprenentatge i tendències i, així, adaptar-se a cada alumne. 

En els seus llibres, Gardner descriu la nova escola i detalla quins especialistes calen per tal que hi 
hagi una millora. Considera que s’ha d’introduir un especialista avaluador a les escoles. Aquest 
hauria d’intentar conèixer les diferents intel·ligències que posseeixen els alumnes. Per saber-ho, cal 
que observin quins jocs trien i què és allò que realitzen amb facilitat. Així, podrà descobrir les 
tendències i preferències que tenen els alumnes i elaborar el perfil de cada estudiant. 
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Un cop els nens es troben a l’institut i han de prendre decisions relacionades amb quines optatives 
elegir, cal un gestor estudiant-currículum. Aquesta figura es dedicaria a orientar l’alumne i explicar-
li què podria fer tenint en compte què s’adapta més a les seves intel·ligències. 

Quan els estudiants s’han d’introduir en el món laboral o als estudis amb els quals s’encaminen amb 
allò que volen fer, és a dir, un cicle o un grau universitari, considera que hem de parlar amb un 
gestor escola-comunitat. La seva feina seria orientar l’individu tenint en compte les seves capacitats 
i detallar-li quines serien les professions més adequades per a ell. És a dir, està col·locant l’estudiant 
dins la societat. 

A més d’introduir aquestes persones, l’escola i l’institut hauria de treballar tenint en compte totes les 
intel·ligències. És a dir, que els nens practiquessin diverses activitats amb les quals haguessin de 
posar en joc totes les seves capacitats. També, caldria que es busquessin recursos per tal que 
treballant amb una intel·ligència poc desenvolupada, s’utilitzés una altra en la qual estem 
especialitzats. Per exemple, si dominem la intel·ligència musical podem aprendre una formula 
matemàtica mitjançant una cançó, ja que, així, ho introduiríem al nostre cervell i ho podríem convertir 
en coneixement. Després, ja ho recordaríem i, només, caldria aplicar-la. Aquest procés no sempre 
és eficaç perquè hi ha vegades que és complicat buscar una tècnica que s’adapti a la nostra 
intel·ligència i estigui directament relacionada amb l’altra que volem treballar. 

D’aquesta manera, Gardner considera que els alumnes poden arribar al màxim rendiment del seu 
potencial intel·lectual i obtenir els coneixements bàsics a partir de resoldre problemes relacionats 
amb la societat i treballant totes les intel·ligències de manera neutral. 

Gardner ha proposat diversos projectes i tècniques amb les quals es posen en pràctica la teoria de 
les intel·ligències múltiples. Un dels projectes que ha presentat s’anomena Aula Specturm 
[Gardner:2004] que està dirigida per a nens de 4 a 7 anys i que intenta que tots se sentin còmodes. 
En una aula d’aquest tipus trobem diferents materials per activar les diverses intel·ligències com, 
per exemple, mostres naturals, jocs de taula, materials artístics i musicals i àrees per fer exercici, 
ballar i construir. Depenent de quins materials prefereixen utilitzar, podem identificar quines són les 
intel·ligències que tenen més desenvolupades els alumnes. Si algun nen evita uns materials 
determinats cal realitzar unes activitats que s’anomenen “de transició”. Per exemple, si un nen no 
vol fer una activitat que consisteix en descriure una imatge, podem animar-lo que faci un dibuix de 
la imatge i que ens expliqui o redacti en què s’ha fixat i què contenia per realitzar un esbós complert. 

L’escola KeySchool d’Indianapolis, també va crear un projecte adaptant-se a aquesta teoria. Els 
alumnes duen a terme les matèries bàsiques, però tots els nens estudien un instrument musical, un 
idioma estranger i fan educació física. Per altra banda, poden anar a una sala on poden dedicar-se 
en als seus propis interessos, seguir el seu propi ritme i anar-hi els dies que vulguin. També, en 
diferents períodes del curs, els nens han de realitzar projectes sobre un tema, però seguint la 
metodologia que ells prefereixin. D’aquesta manera, posen en pràctica totes les intel·ligències. 

Una altra escola, la New City School, de St. Louis, ha volgut treballar les intel·ligències personals. 
Per fer-ho, feien lliçons amb les quals els alumnes comprenien quins eren els seus punts forts i 
dèbils i els dels altres, per conèixer-los millor i posar-se al lloc de la resta de companys. 

Com hem pogut observar, les escoles creuen en la teoria i estan disposades a introduir-la en 
l’ensenyament. No obstant això, cap d’elles ha posat en pràctica l’escola individualista proposada 
per Gardner. Podríem dir que, per ara, és una utopia i que potser amb les noves tecnologies podrà 
arribar a ser real. 
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2.4.- PER QUÈ CAL CONÈIXER LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLT IPLES? 
 

Amb tota la recerca que he realitzat per conèixer la teoria de les intel·ligències múltiples, puc afirmar 
que molts educadors consideren apropiat incorporar les intel·ligències múltiples en  el món de 
l’ensenyament. Així doncs, ens donen diferents motius pels quals creuen adequat conèixer i treballar 
les diferents intel·ligències dels alumnes. Aquests motius són els següents: 

- Si coneixem les capacitats de l’alumne, el podrem acompanyar i orientar al llarg de tot el seu 

procés. 

- Podrem incentivar les intel·ligències que l’alumne té menys desenvolupades, ja que 

coneixerem les seves habilitats i dificultats. Així doncs, podrà rebre una educació completa 

i més personalitzada. 

- Podrem donar ajudes i alternatives a l’hora d’aprendre una intel·ligència poc desenvolupada. 

- Podrem motivar l’alumne i contribuir en la seva autoestima, ja que tindrem en compte totes 

les diferents formes d’entendre i representar el món, les múltiples intel·ligències, totes elles 

importants per al desenvolupament de l’estudiant. 

Un cop estem d’acord que s’han d’introduir al sistema educatiu, ja que, així, hi haurà una millora, 
cal saber quina és la millor forma d’incorporar-les i explicar-les, tant als professors com als nens i a 
les famílies. 

Gardner pensa que si volem demostrar la importància de les intel·ligències als professors, hem de 
començar explicant-los la teoria mitjançant vídeos o xerrades. Després, els educadors de diferents 
escoles es poden unir i crear grups per reflexionar sobre com ho estan aplicant a l’escola i posar en 
comú quines dificultats tenen. També, poden visitar institucions on s’hagi introduït la teoria o anar a 
congressos dedicats a les intel·ligències múltiples. Els diferents centres, que les utilitzin per educar 
als seus alumnes, es poden agrupar i, així, aprendre altres formes o tècniques per introduir-les. Per 
últim, es poden planificar i posar en marxa activitats, pràctiques o programes que es basin amb els 
coneixement profund de la teoria intel·ligències múltiples i dels seus punts de vista educatius.  

Per altra banda hem de tenir en compte que l’alumne ha de conèixer aquesta teoria i saber quines 
són les intel·ligències amb les quals s’identifica. D’aquesta manera serà més conscient del seu 
aprenentatge. La Núria Alart21proposa fer dibuixos a la pissarra segons els diferents gustos: “un 
pastís de les Intel·ligències Múltiples” o bé “una pizza de les IM”; dividides en vuit porcions. Després 
caldria que ho expliquéssim fent servir un vocabulari adequat als alumnes, a través d’algunes 
preguntes per observar els potencials d’aprenentatge de cadascun o exposant exemples de 
famosos per a cada intel·ligència. 

                                                           
21 És una professora de secundària especialista en intel·ligències múltiples. 
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Aquesta seria una manera original de presentar la teoria de les intel·ligències múltiples als nens. 
Ells mateixos podrien observar quines són les seves capacitats i habilitats i què és allò que haurien 
de treballar més, ja que totes són igual d’importants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Preguntes amb les que podem introduir les intel·ligències; 

Font: http://blocs.xtec.cat/desenvolupamentprofessional/tag/intel%C

2%B7ligencies-multiples/ 

Exemples de diferents famosos que destaquen en una intel·ligència; 

Font: http://blocs.xtec.cat/desenvolupamentprofessional/tag/intel%

C2%B7ligencies-multiples/ 
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3.- TAXONOMIA DE BLOOM 
 

Benjamin S. Bloom22 va desenvolupar la “Taxonomia dels objectius educatius” o “Taxonomia 
de Bloom”. Aquesta consisteix en una llista d’habilitats i processos del pensament que poden 
aparèixer en les activitats escolars i, per tant, pot ser utilitzada per l’avaluació.  

La taxonomia estructura en nivells les 
habilitats jeràrquicament, de manera que no es 
pot pretendre assolir les d'ordre superior sense 
tenir dominades les d'ordre inferior. Els sis 
nivells que proposa són: 

1. Coneixement: habilitats de memorització, 
observar i recordar informació (conèixer 
dades, termes, procediments, sistemes de 
classificació). 

2. Comprensió: entendre la informació, 
capacitat de traduir, parafrasejar, interpretar, 
captar el significat, contrastar, ordenar, 
agrupar. 

3. Aplicació: fer ús de la informació, capacitat 
d’adaptar el coneixement d’un entorn a un 
altre, solucionar problemes utilitzant habilitats o coneixements. 

4. Anàlisi: descobrir i distingir les parts d’un tot, trobar patrons, organitzar les parts, reconèixer 
significats ocults. 

5. Síntesi: comparar i discriminar entre diferents idees, entrellaçar les parts en un tot coherent, 
verificar el valor de la informació... 

6. Avaluació: utilitzar idees velles per crear-ne altres noves, jutjar el valor o la utilitat de la informació 
a través d’un conjunt d’estàndards, relacionar coneixements de diferents àrees, predir conclusions 
derivades. 

El seu objectiu és comprendre com aprenen els alumnes i desenvolupen aquest aprenentatge de la 
forma més eficient possible. També, vol assegurar un aprenentatge significatiu i l’adquisició 
d’habilitats que permetin l’ús del coneixement construït.  

Quan posem en pràctica la taxonomia de Bloom en l’educació obtenim millores, ja que l’alumne és 
conscient del seu procés d’aprenentatge i del desenvolupament de les habilitats. També, el 
professor coneix el procés d’aprenentatge de l’estudiant i pot identificar ràpidament els punts dèbils 
i forts de l’alumne en cada nivell d’aprenentatge. 

 

                                                           
22Va ser un psicòleg educatiu nord-americà que va fer contribucions molt importants a l'àrea de l'educació. 

Els sis nivells de la Taxonomia de Bloom; 

Font: https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico

/recurso/infografia-taxonomia-de-bloom-y-clase-

invertida/51107677-88cc-416a-a43c-75edc8c12365 
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PART PRÀCTICA 
 

Aquesta és una part molt especial en el meu treball de recerca perquè aquí puc aplicar tot 
allò que he llegit i redactat per elaborar el marc teòric. D’aquesta manera, em puc adonar si realment 
he après, si he seguit una sèrie de passos per tal de transformar la informació en coneixement i si 
he sigut capaç d’adaptar totes aquelles fonts, que et donen dades i fets al meu estil d’aprenentatge. 

La meva part pràctica té tres protagonistes: els nens, els instituts i els professionals que hi treballen 
i les activitats, ja que per tal que es produeixi un bon ensenyament cal la presència de tots ells. 
L’institut és el centre que proporciona la informació mitjançant les activitats i els alumnes són els 
que capten el contingut, fet que provoca el creixement continu del seu coneixement. Però, de quina 
manera s’ensenya? En què es basa? S’adapta a la varietat dels alumnes, a les diverses maneres 
d’aprendre i a totes les intel·ligències? Les activitats tenen en compte tots els aspectes per tal que 
sigui un ensenyament amb èxit? 

L’objectiu de la meva part pràctica és que totes aquestes preguntes vagin acompanyades de les 
seves respostes. Per aconseguir-ho, l’he dividida en tres parts per intentar obtenir unes explicacions 
clares i demostrables. Aquestes són les següents: 

a) La primera part consisteix a conèixer l’experiència escolar de quatre nens, que estudien 
en diferents centres i que tenen unes característiques diferents entre ells. Així doncs, he 
hagut de quedar amb ells per separat diverses vegades i mantenir converses amb les quals 
pogués conèixer les seves habilitats, les seves preferències i la seva visió davant l’educació. 
Això, m’ha permès poder elaborar un perfil de cada un d’ells, conjuntament amb dos testos 
que han realitzat. 

b) Per realitzar la segona part, he hagut d’elaborar un projecte de treball individualitzat per 
als mateixos nens. La finalitat era que apuntessin les activitats que realitzaven durant dues 
setmanes no consecutives. Un cop em proporcionessin les activitats, les he hagut d’analitzar 
mitjançant unes plantilles elaborades per mi i, així, descobrir què s’amaga darrere de tots 
aquells exercicis, quins són els objectius pedagògics o d’aprenentatge. 

c) En la tercera part, vull aconseguir lligar els apartats anteriors. Per tant, vull observar si hi 
ha una relació entre les activitats i les assignatures preferides dels nens amb la seva manera 
d’aprendre i les seves intel·ligències respectives. 

d) L’última part serà un resum de les quatre entrevistes que he realitzat a professionals de 
l’educació. També, adjuntaré la conclusió que he extret del seu punt de vista i de la seva 
visió davant l’ensenyament 

Penso que elaborant les quatre parts pràctiques podré aportar nous ingredients al meu treball 
i podré determinar si els objectius es compleixen i refutar o verificar la hipòtesi inicial. 

1.- PERFILS 
 

En aquesta part, els protagonistes són els alumnes, més concretament, quatre alumnes de 
primer d’ESO de diferents instituts de Figueres. Cada un d’ells ha estat disposat a donar-me un cop 
de mà per tal de fer possible la incorporació d’un component enriquidor, fonamental i interessant en 
el meu treball. 
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Les seves famílies m’han donat el consentiment per parlar amb ells i poder descobrir quina ha estat 
la seva vida acadèmica, quines són les coses que prefereixen i molts altres aspectes que us 
mostraré a continuació. 

Òbviament, tot serà anònim, no es podrà saber amb quins nens m’he relacionat i en quin institut 
estudien, ja que són menors d’edat i ha d’haver-hi una protecció de dades. També, vull que en el 
meu treball hi regni el respecte i que no hi neixin prejudicis. Per això, us els presentaré com el Nen 
A, Nen B, Nen C i Nen D durant tot el meu treball. 

Per tant, a través de quatre retrobaments al llarg de quatre mesos, he pogut elaborar el seu perfil. 
No obstant això, per aprofundir i investigar quin és el seu l’estil d’aprenentatge predominant i quines 
intel·ligències múltiples té més desenvolupades, vaig escollir dos testos [Veure annex 1]. 

El primer test s’adapta als estils d’aprenentatge que presenta Felderi Silverman. Consta de 
quaranta-quatre preguntes que es poden agrupar en quatre grups, cada grup s’ajusta a una 
dimensió.  

Segurament, us estareu preguntant que si aquest model d’aprenentatge conté cinc dimensions, per 
què he escollit un test que, només, en tingui present quatre. El test el van realitzar l’últim dia que 
ens vam trobar, per tant, ja havia parlat amb ells anteriorment. Pel que em deien, vaig arribar a la 
conclusió que no tenien clar si primer agafaven una visió general del temari o si anaven apartat per 
apartat. Això és a causa que sempre s’adaptaven a com se’ls presentés l’activitat, és a dir, si 
t’expliquen tot el temari i, després, has d’estudiar i vas extreient allò important, ja han provocat que 
siguis una persona deductiva. Així doncs, vaig preferir no introduir-ho en el test, ja que s’hauria de 
fer un estudi més rigorós per tal d’esbrinar si organitzen la informació a la ment de forma deductiva 
o inductiva. 

A més a més, et pots qüestionar per què he decidit treballar amb aquest model i no amb el de David 
Kolb, que, també, està inclòs en aquesta part pràctica. La meva elecció ha estat per tres raons:  

1.- La primera és perquè et permet dissenyar un estil d’aprenentatge adequat a la persona. 

2.- L’altra és perquè es tracta d’un test clar, precís i adequat per als alumnes partícips en el 
meu treball de recerca. 

3.- Per últim, perquè la font de la qual l’he extreta és rigorosa i és una de les quals m’ha 
ajudat a entendre els diferents models d’estil d’aprenentatge i l’he utilitzat per realitzar el 
marc teòric. 

L’altre test ens ajuda a conèixer quines són les intel·ligències que tenen més desenvolupades a 
partir de la puntuació (del 0 al 10) que fa cada alumne de les deu afirmacions que conté cada 
intel·ligència en el seu apartat. El test té en compte vuit intel·ligències múltiples, ja que les altres 
dues, l’espiritual i l’existencial, no estan gaire introduïdes pels professionals. També, crec que els 
nens, potser, no tenen prou coneixement, per una qüestió de maduresa, i introduir-les podria 
provocar un biaix en la conclusió final. 

L’elecció del test, també, ha sigut per tres raons:  

1.- Primer de tot perquè l’ha elaborat la Núria Alart, una educadora especialista en les 
intel·ligències múltiples i la seva reputació i experiència en aquest camp em recomanen l’ús 
en el context del meu treball de recerca. 
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2.- En segon lloc, perquè és un test adaptat pels nens, on les deu afirmacions de cada 
intel·ligència són clares i precises.  

3.- Per últim perquè he pogut anar més enllà dels resultats, ja que al ser un test, on els nens 
han de posar una puntuació, pots descobrir si és una persona clara i directa, si realment es 
coneix i té consciència de quines són les seves habilitats, si valora aquelles activitats que 
realitza fàcilment, entre d’altres. 

Per tant, amb el que m’han explicat, amb el test i amb tot allò que he pogut observar, he pogut 
elaborar el seu perfil per tal de conèixer amb quin tipus de nen he treballat durant aquest temps. 

Per presentar-vos cada alumne, ho faré en diferents apartats, ja que vull concretar les habilitats de 
cada nen, vull que cadascú tingui el mateix protagonisme en el meu treball i vull valorar la seva 
manera d’aprendre i de treballar de la mateixa manera. 

1.1.- NEN A 
 

Des de que era petit mai ha tingut problemes per anar a l’escola, fet que no vol dir que li 
encanti anar a classe, sinó que li agrada retrobar-se amb els seus companys i amics. Per tant, 
podem observar que percep l’escola com a espai de socialització. Tampoc, ha tingut dificultats per 
llegir i escriure. Encara que no se’n recordi gaire, creu que va saber escriure mitjançant fitxes de 
cal·ligrafia i que va aprendre a llegir a partir del mètode sintètic23, és a dir, paraula per paraula. 

Sempre anava a jugar al parc, així es retrobava amb els seus amics, i mirava vídeos amb els quals 
aprenia els colors, els animals. Al llarg de la seva vida, ha fet música, on estudiava llenguatge 
musical i tocava el piano, i ha realitzat anglès com activitats extraescolars. Les continua fent, ja que 
se sent còmode i s’ho passa bé. 

Quan era petit la seva assignatura preferida era l’educació física. En canvi, actualment és la música, 
ja que li agrada tocar els instruments, fer ritmes, etc. 

Si fos professor intentaria explicar amb alegria i amb gràcia, introduiria diferents jocs, posaria música 
en moments concrets i adequats i, sobretot, proposaria activitats amb les quals els nens poguessin 
treballar en grup, ja que creu que pots aprendre dels altres companys i és més divertit.  

Després d’haver-li explicat què són les intel·ligències múltiples i els estils d’aprenentatge i haver fet 
els testos, creu que cada alumne és diferent i que hi ha diverses maneres d’aprendre i de treballar. 

Com he dit, ha realitzat el test[veure annex] i, per tant, puc especificar que el seu estil d’aprenentatge 
es caracteritza per ser un nen actiu, intuïtiu, visual i global. No obstant això, la quarta dimensió no 
la té gaire definida, és a dir, que en el gràfic podem observar que es troba en una posició intermèdia. 
Potser, és una combinació de les dues opcions o que encara no ha descobert quina és la millor 
manera de comprendre i organitzar la informació. 

La intel·ligència que té més desenvolupada és la musical, tot darrere la naturalista, després, hi 
trobem, en un mateix nivell, la intrapersonal, la interpersonal i la visual-espacial, per sota queda la 
cineticocorporal i la lingüística i, per últim, la lògico-metamàtica.  

                                                           
23 És el mètode per ensenyar a llegir que consisteix a començar a entendre petites parts d’un text (paraules, 
frases) per a aconseguir la lectura total. 
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La mitjana24 que presenta el test és un 5,6. Per tant, podem observar que no valora amb una 
puntuació alta aquelles activitats que li agraden i per les quals té més facilitat. 

1.2.- NEN B 
 

Mai ha plorat per anar a l’escola, ja que li agrada anar-hi i trobar-se amb els seus amics. 
Prefereix l’horari que, només, fas classes durant els matins. Considera que l’altre que feia servir a 
l’escola t’agafava molt de temps que ara té lliure.   

No ha tingut dificultat per aprendre a llegir i a escriure, però sí que creu que ha de millorar la seva 
lletra. Li van ensenyar a llegir pel mètode dels sons i, també, recorda que cada dia feia una estona 
de lectura. 

Quan era petit jugava amb peluixos i amb playmobils, que són figures de persones en miniatura que 
treballen o feien alguna tasca dins d’una situació concreta. L’escena que més li agradava era aquella 
que estava ambientada amb els animals, en un avió o en un vaixell. En el seu temps lliure, també, 
ha fet activitats extraescolars com música, on tocava la guitarra, futbol, bàsquet, ball i escacs. 
Actualment, no les realitza, però va a la piscina, juga a tennis de taula i practica l’anglès. 

No sempre li ha agradat realitzar la mateixa assignatura: abans tenia preferència per la matèria de 
tutoria i d’ètica, però en aquests moments prefereix fer educació física. Si hagués de donar un 
consell als professors, creu que haurien d’explicar amb alegria, facilitar resums i intentar posar en 
pràctica allò que expliquen a través de jocs. 

Un cop li vaig explicar en què consistia el meu treball de recerca, em va dir que ell, també, estava 
hi d’acord, ja que creu que tothom aprèn de maneres diverses i que cadascú destaca en 
assignatures diferents. 

Després de fer el test [veure annex], hem pogut construir el seu estil d’aprenentatge: es caracteritza 
per ser una persona activa, intuïtiva, visual i seqüencial. La primera i la segona dimensió no les té 
gaire definides, ja que a l’hora d’aprendre hi ha vegades que utilitza una opció i d’altres que utilitza 
l’altra. Per tant, pot ser que hi hagi una combinació o que encara no hagi descobert quin mètode li 
funciona amb eficàcia. 

Respecte la teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència que té més desenvolupada és la 
lògico-matemàtica, seguidament la interpersonal, després, es troben, en un mateix nivell, la 
naturalista i la cinèticocorporal, queda una mica per sota la lingüística i la visual-espacial. La que 
hauria de treballar una mica més és la musical. 

La nota que ha posat per mitjana és un 4,8. En aquest cas, té molt clar per quines activitats té més 
facilitat, ja que les valora amb una nota molt alta i quines li costen més, que les puntua amb una 
puntuació baixa. No sol posar notes intermèdies. 

 

 

                                                           
24S’ha calculat a partir de totes les notes amb les qual el nen ha valorat cada una de les afirmacions que 
s’agrupaven per intel·ligències. 
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1.3.- NEN C 
 

Sempre li ha agradat anar a l’escola, té curiositat i vol adquirir coneixements. No va tenir 
problemes per aprendre a llegir i a escriure. Recorda que li van ensenyar a llegir pel mètode dels 
sons. 

Sempre jugava amb les nines, li agradava fer de mestre i explicar teoria i fer que els alumnes fessin 
exercicis. A les tardes, durant tots aquests anys, ha fet ballet, natació, bàsquet, francès, 
mecanografia, robòtica, anglès, dansa tradicional i sardanes. 

Les seves assignatures preferides eren anglès i medi, en canvi, actualment, prefereix la música. El 
Nen C creu que és perquè a l’institut ha canviat de professora i ella ho enfoca d’una manera que li 
agrada i li desperta curiositat. 

Si fos professor intentaria explicar allò que se li vol transmetre a l’alumne, utilitzant paraules clares 
i precises, és a dir, una explicació concreta i ajustada. Un cop li vaig explicar les diferents teories 
que he treballat en aquest treball, em va dir que, també, pensava que cadascú era diferent i tenia 
unes habilitats que el caracteritzaven. 

El seu estil d’aprenentatge, que està definit pel test [veure annex]  que va realitzar, es caracteritza 
per ser una persona activa, sensorial, verbal i seqüencial. Menys la segona dimensió, totes les altres 
no les té del tot definides. Com he dit, pot ser que tingui les dues habilitats o que encara no hagi 
descobert quina és la millor forma d’aprendre per ella. 

Tenint en compte les intel·ligències múltiples, destaca en la intel·ligència musical i en la lingüística. 
Tot darrere es troba la lògico-matemàtica i, després, la visual-espacial. Seguidament, ocupen la 
mateixa posició la intel·ligència intrapersonal, la interpersonal i la corporal-cinestèsica i, per últim, 
es troba la naturalista. 

La nota mitjana que ha puntuat és un 6,5. Així doncs, podem interpretar que valora molt bé aquelles 
activitats i habilitats que sap realitzar amb facilitat. 

1.4.- NEN D 
 

Des de la guarderia fins a primer de primària, no volia anar a l’escola. Això és perquè li va 
costar molt aprendre a escriure i llegir i, durant aquells anys, al col·legi, només practicaven aquests 
dos àmbits. A partir de segon de primària va fer un canvi important, ja que li va agradar anar a 
l’escola, possiblement, perquè va superar les dificultats que tenia. 

Quan era petit jugava amb peces de construcció de ferro. Se’n recorda que construïa les atraccions 
que veia a les fires amb molta facilitat. Les activitats extraescolars, que ha anat fent, han estat tenis, 
tenis de taula, escacs, circ, natació i anglès. 

La seva assignatura preferida, fins que va començar l’ESO, ha estat les matemàtiques. No obstant 
això, en començar l’institut ha passat a ser la tecnologia. El Nen D creu que és perquè no li agrada 
la professora que explica les matemàtiques i perquè, anteriorment, no havia fet tecnologia i, en 
descobrir-la, li va encantar. 

Si fos professor, intentaria ser una persona que desprengués alegria, ja que considera que és 
primordial fer que els alumnes aprenguin amb una bona actitud i que s’ho passin bé. Quan ha 



                                                                                                                          Deixem volar els nens 

34 

 

conegut les diferents teories que li he explicat, ha afirmat que cadascú té les seves capacitats, ja 
que, potser, algú memoritza amb molta facilitat o, en canvi, té més dificultats. 

En fer el test [veure annex], he pogut dissenyar el seu estil d’aprenentatge i es caracteritza per ser 
actiu, sensorial, visual i seqüencial. Ho té ben definit, podria ser que hagués descobert quina és la 
millor manera per aprendre per a ell. 

Les intel·ligències múltiples que té més desenvolupades són la lògico-matemàtica i la visual-
espacial. Al darrere hi trobem, quasi en un mateix nivell, la naturalista i la interpersonal. Després, 
ocupa el mateix lloc la lingüística i la musical i les que es troben en un nivell, una mica, més baix 
són la intrapersonal i la cinèticocorporal. 

La seva puntuació mitjana és un 6,9. Per tant, podem dir que valora les seves capacitats i 
preferències i té clar allò que fàcilment ho sap realitzar. 

1.5.- L’ELECCIÓ 
 

Un cop he realitzat cada perfil, ens podem fixar que sempre he seguit la mateixa estructura, 
ja que quan tenia la conversa amb ells seguia una sèrie de preguntes [Veure annex 2]. Pot ser n’hi 
ha algunes que, igual que als nens, us criden l’atenció i us pregunteu per què les he introduït. 

Una és: Quines eren les joguines que preferies de petit? Quan els feia la pregunta, em miraven amb 
cara de curiositat, no entenien per què els la preguntava si estàvem parlant de l’escola. Això és 
perquè, com deia Gardner, els nens quan són petits i escullen unes joguines abans que unes altres, 
potser, que tingui relació amb quines intel·ligències múltiples tenen desenvolupades. El Nen D és 
un exemple claríssim, ja que jugava amb peces de construcció i domina la intel·ligència lògico-
matemàtica i visual-espacial. També, podem entendre per què la seva assignatura preferida és la 
tecnologia, ja que en fer-ne es practiquen aquestes dues intel·ligències. 

L’altra és: Sempre t’ha agradat la mateixa assignatura? Els nens, en pensar-s’ho, se sorprenien, ja 
que tots ells preferien una altra en aquests moments. Es podria explicar mitjançant la teoria de 
Gardner i afirmar que el desenvolupament de les intel·ligències no és fix, sinó que pot ser que, en 
treballar-les, hi hagi alguna que arribi a dominar per sobre de les altres. 

Així doncs, el perfil té un sentit i les preguntes tenen relació amb els estils d’aprenentatge i amb la 
teoria de les intel·ligències múltiples. 

2.- RESULTATS DE LES PLANTILLES 
 

En aquest apartat, cedim el protagonisme a totes aquelles activitats que l’institut proporciona 
als nens per tal que consolidin allò que se’ls explica. 

Per aconseguir les activitats dels diferents instituts, m’han ajudat els mateixos alumnes. El que han 
hagut de fer ha estat anotar tot allò que realitzaven a classe a les diferents hores durant les 
setmanes del 24 d’abril i del 29 de maig. Per facilitar-los la feina i que fos més clar i precís, els vaig 
donar un projecte de treball [Veure annex 3]. Al final del dia, si podien, havien de respondre una 
sèrie de preguntes per fer una petita avaluació. Quan acabaven d’apuntar tots els exercicis, ens 
trobàvem algun dia per tal de comentar la setmana i, així, que m’expliquessin com els hi havia anat. 
També, aprofitava per fer fotografies amb la càmera d’allò que havien realitzat o sinó m’ho portaven 
fotocopiat.  
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Un cop he aconseguit tot el material que han utilitzat per aprendre, l’he incorporat en el meu treball, 
és a dir, he enganxat les imatges de les activitats i les he explicat una per una [Veure annex 4]. 
Després, les he organitzat per nen, per dia i per hora, cada una té un color per tal de saber a quina 
assignatura pertany i les he numerat perquè fàcilment es pugui identificar aquell exercici amb el qual 
he treballat.  

Seguidament, he realitzat quatre plantilles, dues que tenen en compte els estils d’aprenentatge, una 
segueix el model de David Kolb i l’altra segueix el de Felder i Silverman, una altra que té present 
les intel·ligències múltiples i l’última que es basa amb la taxonomia de Bloom [Veure annex 5]. Cada 
una d’elles té una sèrie de preguntes que s’agrupen en una característica específica: si l’activitat 
satisfà la pregunta, he marcat una creueta a la casella que hi correspon, si no s’hi adapta l’he deixat 
en blanc. D’aquesta manera, he pogut realitzar un buidatge de totes aquelles activitats que estan 
numerades, un total de 162, i, així, analitzar-les.  

Després d’haver revisat cada plantilla i intentar ser el màxim objectiva i rigorosa, ha arribat el 
moment d’explicar què mostren les graelles. Així doncs, en aquesta part em centraré a explicar allò 
que observo. 

Penso que aquesta és la millor manera de tenir una visió de la taula i de les dades que ens aporta. 

2.1.- PLANTILLA 1: ESTILS D’APRENENTATGE, DAVID KOL B 
 

La taula següent mostra en quin grau tenen en compte els diferents estils d’aprenentatge 
dintre de les activitats.  

Estils 
d’aprenentatge 

Institut A  Institut B  Institut C  Institut D  Mitjana 
% R25 %26 R % R % R % 

Divergent 48 26,6 55 26,2 54 29,2 45 19,2 25,4 
Assimilador 54 30,0 51 24,3 56 30,3 61 26,0 27,6 
Pragmàtic 79 43,8 82 39,0 68 36,8 89 37,9 39,4 

Actiu 44 24,4 60 28,6 55 29,7 37 15,7 24,6 
 

Si observem, directament, la plantilla d’anàlisi, és 
difícil identificar quin és l’estil que hi predomina quan 
s’explica o es treballa una matèria, ja que una 
activitat pot adaptar-se als diferents estils. 

No obstant això, un cop realitzat el recompte, el 
pragmàtic és l’estil que predomina a tots els instituts 
amb un percentatge mitjà de 39,4%. Després, amb 
un 27,6% s’adapta a l’assimilador, a continuació, 
s’adapta al divergent amb el 25,4%.Per últim apareix 
l’actiu amb un percentatge, més baix, d’un 24,6%.  

Així doncs, podem afirmar que el pragmàtic és el que 
destaca més i que els altres es troben en un 

                                                           
25Recompte de totes aquelles caselles marcades dins d’un estil d’aprenentatge. 
26Percentatge de creuetes marcades dins d’un estil d’aprenentatge. 
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nivell més similar. Això és perquè aquests tres estils es treballen més o menys depenent de cada 
institut. 

Per exemple, l’institut del Nen A s’adapta a l’estil assimilador un 30,0%, al divergent un 26,6% i 
l’actiu un 24,4%. En canvi, l’institut B treballa l’assimilador un 24,3%, el divergent un 26,2% i l’actiu 
un 28,6%. Les activitats que proporciona l’institut C té present un 30,3% l’assimilador, un 29,2% el 
divergent i un 29,7% l’actiu. Per contra, l’institut D treballa l’assimilador un 26,0%, el divergent un 
19,2% i l’actiu un 15,7%. D’aquesta manera, podem entendre perquè obtenim la mitjana anterior, 
on els percentatges són tan semblants. 
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2.2.- PLANTILLA 2: ESTILS D’APRENENTATGE, FELDER i SILVERMAN 
 

La graella mostra quin percentatge es té present en cada dimensió que proposa l’exercici. 
També podem observar quina de les dues maneres, que es pot realitzar cada dimensió, s’adapta 
més als instituts. 

Estils 
d’aprenentatge 

Institut A Institut B Institut C Institut D Mitjana 
% R27 %28 R % R % R % 

1a dimensió           
Actiu  42 38,9 39 30,9 45 40,5 54 28,3 37,15 
Reflexiu  27 25,0 31 24,6 30 27,0 32 22,7 24,8 
∑ 69 31,9 70 27,8 75 33,8 86 30,5 31,0 
2a dimensió           
Sensorials  13 12 23 18,3 17 15,3 21 14,9 15,11 
Intuïtiu  19 17,6 15 11,9 17 15,3 19 13,5 14,6 
∑ 32 14,8 38 15,1 34 15,3 40 14,2 14,8 
3a dimensió           
Visual  20 18,5 31 24,6 22 19,8 35 24,8 21,9 
Verbal  32 29,6 33 26,2 33 29,7 37 26,2 27,9 
∑ 52 24,0 64 25,4 55 24,8 72 25,5 24,9 
4a dimensió           
Seqüencial  39 36,1 43 34,1 31 27,9 35 24,8 30,7 
Global  27 25,0 5 4,0 11 9,9 4 2,8 10,4 
∑ 66 30,5 48 19,0 42 18,9 39 13,8 20,6 
5a dimensió           
Inductiu  20 18,5 22 17,5 19 17,1 18 12,8 16,5 
Deductiu  32 29,6 28 22,2 19 17,1 24 17,0 21,5 
∑ 52 24,0 50 19,8 38 17,1 42 14,9 19,0 

 

En aquesta plantilla és més 
fàcil observar quina dimensió 
té més protagonisme en les 
activitats i quina menys o 
quina opció destaca per sobre 
de l’altra. Però, és adequat 
treballar amb percentatges, ja 
que, potser, ens podem trobar 
amb alguna sorpresa. 

Generalment, a tots els 
instituts es treballa més la 
primera dimensió amb un 
percentatge mitjà del 31,0%. 
Seguidament, es treballa la 
tercera dimensió, amb un 24,9% i, després, la quarta dimensió amb un 20,6%, s’adapta una mica 
menys a la cinquena dimensió amb un 19,0%. Per últim, trobem la segona dimensió amb un 14,8%. 

                                                           
27Recompte de les caselles marcades a les diferents opcions de cada dimensió i el total d’aquesta. 
28Percentatge de caselles marcades en cada una de les opcions de cada dimensió i el total d’aquesta. 

Gràfic que mostra els resultats generals. Font: Pròpia 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Resultats generals



                                                                                                                          Deixem volar els nens 

38 

 

Si analitzem cada institut, podem veure que, tots quatre proporcionen activitats més adequades per 
aquelles persones actives, ja que s’hi adapten un 37,2%,que per aquelles reflexives, amb un 
percentatge del 24,8%. Així doncs, afirmem que la decantació és observable i considerable.  

Per contra, la segona dimensió equilibra més la dedicació de les dues maneres de percebre la 
informació, ja que hi dediquen el 15,1% als sensorials i el 14,6% als intuïtius. Cal destacar que a l’ 
institut A, en canvi, té més present les persones intuïtives amb un diferència del 5,6%. També, els 
alumnes de l’institut C realitzen activitats on, amb un 15,3%, satisfà, de la mateixa manera, les dues 
maneres de percebre.  

Si ens endinsem a la tercera dimensió, observem que els exercicis se centren més amb allò verbal, 
amb un 27,9% que amb el visual, amb un 21,9%. Amb aquesta preferència, tots els instituts hi 
coincideixen.  

A la dimensió següent, també, tots els instituts tenen més present a aquelles persones seqüencials. 
Hi ha molta diferència respecte l’estil global, ja que en aquest hi dediquen un 10,4%, en canvi, als 
seqüencials un 30,7%. Així doncs, podem afirmar que la majoria de les activitats, que tenen present 
la quarta dimensió, proposen comprendre la informació de manera seqüencial. 

L’última dimensió afavoreix més aquelles persones que intenten extreure explicacions, després 
d’haver conegut el conjunt, ja que hi dediquen un 21,5%. Els quatre instituts comparteixen aquesta 
preferència. No obstant, entre la forma d’organitzar la informació de manera deductiva o intuïtiva, hi 
ha una diferència de, només, el 5%. 
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2.3.- PLANTILLA 3: INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 
 

Aquesta taula mostra en quin percentatge estan introduïdes les intel·ligències múltiples en 
els exercicis desenvolupats a l’aula pels alumnes subjectes a l’anàlisi de cas. 

Intel·ligències 
múltiples 

Institut A  Institut B  Institut C Institut D  Mitjana 
% R29 %30 R % R % R % 

Lingüística 41 28,5 46 27,4 33 22,3 56 29,8 27,0 

Lògico -
matemàtica 15 10,4 20 11,9 13 8,8 25 13,3 11,1 

Musical 7 4,9 4 2,4 2 1,4 10 5,3 3,5 

Corporal-
cinestèsica 10 6,9 19 11,3 18 12,2 14 7,4 9,5 

Visual-
espacial 22 15,3 32 19 28 18,9 29 15,4 17,2 

Naturalista 5 3,5 17 10,1 9 6,1 14 7,4 6,8 

Interpersonal 37 25,7 54 32,1 48 32,4 37 19,7 27,5 

Intrapersonal 9 6,3 8 4,8 18 12,2 3 1,6 6,2 

                                                           
29Recompte de caselles marcades a cada una de les intel·ligències múltiples. 
30Percentatge de caselles marcades a cada una de les intel·ligències múltiples. 
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En aquest àmbit, podem dir que hi ha dues intel·ligències que predominen als instituts: la 
interpersonal i la lingüística. A l’institut B i C proporcionen activitats que tenen més present la 
intel·ligència interpersonal. En canvi, l’institut A i D 
treballen més la lingüística.  

En tercer lloc, trobem la visual-espacial amb un 
percentatge de 17,2%. El nen B és el que ha 
realitzat més exercicis on es desenvolupava 
aquesta intel·ligència.  

Per contra, l’institut D és el que treballa més la 
intel·ligència lògico-matemàtica, la que es troba en 
tercera posició amb un percentatge d’11,1%. 

A continuació, es troba la corporal-cinestèsica 
amb un 9,5%. L’institut C és el que la té més 
present, ja que supera les activitats que s’adapten 
a la intel·ligència que ocupa el quart lloc. 

La sisena posició l’ocupa la intel·ligència 
naturalista amb un percentatge del 6,8%. L’institut 
B és el que més la té en compte i el D hi dedica un 7,4% com a la intel·ligència corporal-cinestèsica. 

En penúltim lloc es troba la intrapersonal amb un percentatge del 6,2%. Podem observar que 
l’institut C la treballa molt més que els altres instituts amb una dedicació del 12,2%. 

L’última posició l’ocupa la musical. Aquest lloc que té assignat aquesta intel·ligència és igual per a 
tots els instituts. 
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2.4.- PLANTILLA 4: TAXONOMIA DE BLOOM 
 

Aquesta taula mostra quin és el nivell de la Taxonomia de Bloom que s’adapta més a les 
activitats. 

Taxonomia 
de Bloom 

Institut A  Institut B  Institut C  Institut D  Mitjana 
% R31 %32 R % R % R % 

Coneixement 75 69,4 98 77,9 82 73,9 111 78,7 75,0 

Comprensió 12 11,1 22 17,5 24 21,6 22 15,6 16,5 
Aplicació 29 26,9 42 33,3 39 35,1 46 32,6 32,0 

Anàlisi 24 22,2 26 20,6 27 24,3 11 7,8 18,7 
Avaluació 24 22,2 14 11,1 27 24,3 10 7,1 16,2 

Crear 31 28,7 24 19,0 30 27,0 29 20,6 23,8 

 

La major part de les activitats de tots els instituts s’orienten per tal que el nen adquireixi coneixement. 
Per tant, el primer nivell de la taxonomia de Bloom és el que està cobert amb eficàcia. 

Els estudiants aconsegueixen l’aplicació en el 32,0% de les activitats. L’institut C és el que ho posa 
més en pràctica i, en canvi, l’A té més present la creativitat. Aquesta es treballa als instituts amb 
una mitjana del 23,8%, però, per contra, els nens de l’institut A creen en un percentatge del 28,7%. 
L’institut B és el que la té menys en compte a l’hora de realitzar les diferents activitats de la seva 
programació.  

                                                           
31Recompte de creuetes marcades a cada nivell. 
32Percentatge de creuetes marcades a cada nivell. 
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En quart lloc, trobem l’anàlisi amb un percentatge 
del 18,7%. L’institut D és el que menys té en 
compte aquest nivell, ja que hi dedica, només, un 
7,8%. 

La comprensió i l’avaluació s’integra en les 
activitats en un percentatge molt similar. Això és 
perquè cada institut li presta més atenció a un 
nivell més que l’altre. L’institut A i l’institut C 
treballen més l’avaluació. En canvi, el C i el D 
tenen més present la comprensió que l’avaluació. 

Per tant, podem afirmar que els instituts dediquen 
una atenció diferent a cada categoria. Això és cert 
deixant de banda el nivell de coneixement que es 
troba, amb molta diferència, per damunt de la 
resta. 
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3.-RELACIONS 
 

Fins ara, hem pogut conèixer profundament un aspecte de cada un dels protagonistes de la 
meva part pràctica. Per això, en aquesta part vull tenir-los present a tots ells, per tal d’observar 
quines relacions s’amaguen més enllà d’aquelles evidents i quines s’observen  quan es posa en 
pràctica l’ensenyança.  

Per una banda, per fer-ho, buscaré quina relació tenen les assignatures preferides de cada nen amb 
les intel·ligències que hi destaquen més. Per altra banda, observaré si hi ha algun lligam entre les 
activitats preferides i les que s’han de millorar, segons la perspectiva de cada nen, amb les 
intel·ligències múltiples que tenen més desenvolupades i l’estil d’aprenentatge que prefereixen. 

Penso que per fer una bona anàlisi, treballaré i em centraré en cada nen individualment. Així doncs, 
dividiré l’explicació en quatre parts. 

3.1.- NEN A 
 

Després d’haver-me trobat unes quantes vegades amb aquest nen, m’ha explicat que la seva 
assignatura preferida és la música, ja que li agrada tocar el piano, reproduir sons, etc. Aquesta 
matèria s’especialitza a desenvolupar i treballar la intel·ligència musical. Un cop realitzat el test de 
les intel·ligències[veure annex], ha obtingut un nivell d’alta habilitat en l’àmbit de la música. Així 
doncs, [Veure annex 1] coincideixen les seves preferències amb les seves habilitats. 

Un cop va fer el balanç de les dues setmanes en les quals va apuntar les diferents activitats que 
havia realitzat, em va comentar quina activitat li havia agradat més. Aquesta és l’activitat 133 que 
consisteix a realitzar un treball en grup en anglès. Es caracteritza per adaptar-se a un estil 

                                                           
33Per seguir les activitats podem consultar l’annex 4. 
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d’aprenentatge actiu, sensorial, visual i verbal, ja que conté imatges i has de redactar, i per ser 
seqüencial o global, a causa que pots escollir com vols organitzar el treball. Se centra en el 
desenvolupament de la intel·ligència lingüística i interpersonal. L’activitat s’adapta a la manera 
d’aprendre del Nen A, menys en la manera de percebre la informació, ja que és una persona 
intuïtiva. En canvi, no s’adapta amb les seves habilitats, ja que la lingüística la té desenvolupada en 
un nivell inferior que les altres intel·ligències. 

Per contra, l’activitat 2, en la qual havia de realitzar un dictat, va ser la que li va agradar menys. 
Aquesta s’adapta a l’aprenentatge de les persones tan actives com reflexives i verbals i treballa la 
intel·ligència lingüística. No s’adapta gaire a les preferències i les habilitats del Nen A, ja que es 
caracteritza per ser una persona visual i no destaca en les llengües. Em va dir que li hagués agradat 
si l’activitat consistís a buscar les faltes que tenen les paraules del text. Aquí podem observar que 
està traslladant l’activitat en un àmbit més visual. 

3.2.- NEN B 
 

Quan vaig conversar amb el Nen B, em va dir que l’assignatura que més li agradava era 
l’educació física. Aquesta té l’objectiu treballar la intel·ligència corporal-cinestèsica i la interpersonal. 
Coincideix relativament amb les seves habilitats, ja que la interpersonal la té força desenvolupada, 
però la corporal-cinestèsica es troba en un nivell inferior. 

L’activitat 34 és la que més li ha agradat dins de totes aquelles que ha realitzat durant aquestes 
dues setmanes. Consistia a mirar un documental sobre Kilian Jornet. Per una banda, es caracteritza 
per adaptar-se a l’aprenentatge d’aquelles persones reflexives, sensorials i tant visuals com verbals. 
Per altra banda, desenvolupa la intel·ligència visual-espacial. S’adapta a l’estil d’aprenentatge del 
Nen B perquè encara que els resultats l’hagin classificat com una persona activa, no el té gaire 
definit i, pot ser, que encara no sàpiga quina  opció se li adapta més a ell o si necessita una 
combinació de les dues opcions. També, té la intel·ligència intrapersonal força desenvolupada que 
consisteix, com la intuïció, a reflexionar i pensar en allò que ens mostren. No obstant això, no 
coincideixen les seves habilitats amb les seves preferències, ja que la intel·ligència visual-espacial 
la té desenvolupada en un nivell més baix que les altres. 

Creu que s’hauria de millorar l’activitat 14 en la qual havien de realitzar una sèrie d’exercicis per tal 
de repassar per l’examen de català. S’ajusta a aquelles persones actives, verbals i seqüencials i 
treballa la intel·ligència lingüística. No s’adapta a l’aprenentatge del Nen B, ja que es caracteritza 
per ser visual. Tampoc a les seves habilitats, ja que les llengües és un àmbit que hauria de treballar 
més. Preferiria que aquesta activitat s’hagués realitzat en grups o a través de jocs. Per tant, vol fer-
ho des d’una perspectiva més interpersonal, una intel·ligència que sí que domina. 

3.3.- NEN C 
 

Quan vam parlar de les seves preferències, em va comentar que la matèria que més li 
agradava era la música. L’assignatura treballa la intel·ligència musical, ja que es basa a estudiar els 
instruments, reproduir sons i ritmes, etc. Els resultats del text mostren que té una gran habilitat amb 
la música. 

De tots els exercicis que ha fet durant aquestes dues setmanes, el que més li ha agradat és l’activitat 
32. Aquesta consistia a realitzar uns exercicis en el quals havies de classificar els instruments 
segons les seves característiques. Així doncs, pertany a l’assignatura de música. S’ajusta a l’estil 
d’aprenentatge d’aquelles persones actives, sensorials i tant visuals com verbals i proporciona el 
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desenvolupament de la intel·ligència musical especialment, però, també, la visual-espacial, ja que 
conté imatges. S’adapta totalment al Nen C, ja que el seu estil predomina aquestes característiques 
i, també, treballa en un àmbit, la música, on, com hem dit anteriorment, té molta facilitat. 

L’activitat 1 no li ha agradat gaire fer-la. Aquesta consistia a fer una recerca i buscar un mag que 
representarien en el seu espectacle de màgia. S’adapta a aquelles persones actives, intuïtives, 
visuals o verbals i globals. També, potencia la intel·ligència lingüística i interpersonal. No s’adapta 
gaire, ja que és una persona sensorial i seqüencial. Observant les seves habilitats, coincideix 
relativament poc amb les intel·ligències que treballa l’activitat, ja que encara que sigui una persona 
molt bona en l’àmbit lingüístic, flaqueja en la intel·ligència interpersonal. Creu que li hagués agradat 
més si haguessin dedicat menys estona en fer la recerca. 

3.3.- NEN D 
 

Quan ens vam trobar, em va poder explicar que la seva assignatura preferida era la 
tecnologia, ja que des que és petit li agrada la construcció d’edificis i té molta habilitat en aquest 
àmbit. Aquesta matèria treballa la intel·ligència lògico-matemàtica i visual-espacial. Per tant, si que 
coincideix amb les seves dues intel·ligències que té més desenvolupades. 

L’activitat 3 és la que més li ha agradat. Aquesta consisteix a reflexionar sobre quines decisions 
havien après al llarg de la seva vida. Està preparada per aquelles persones tant actives com 
reflexives i sensorials. S’enfoca a treballar la intel·ligència intrapersonal. En l’àmbit dels estils 
d’aprenentatge, s’adapten al perfil del Nen D, ja que conté aquestes característiques en la forma 
d’aprendre. En canvi, en l’àmbit de les intel·ligències múltiples, provoca que treballi la intrapersonal 
que és una de les que té desenvolupada en un nivell més baix respecte de les altres. 

Canviaria l’activitat 43, on els han explicat l’estadística. Concorda amb aquelles persones actives i 
verbals i treballa la intel·ligència lògico-matemàtica i lingüística. El Nen D és una persona més visual, 
per tant, no s’adapta al màxim a la seva manera d’aprendre. Per contra, s’ajusta completament a 
les seves habilitats, ja que aquestes dues intel·ligències les té força desenvolupades. Pensa que li 
hagués agradat més si hagués fet una explicació millor o els hagués deixat temps lliure fent una 
recerca a Internet sobre l’estadística. Podem observar que està adaptant l’activitat per aquelles 
persones més visuals. 

4.- ENTREVISTES 
 

Un cop vaig llegir, vaig redactar el marc teòric i vaig elaborar les tres parts pràctiques, que 
anteriorment he explicat en detall, he tingut l’oportunitat de contrastar tot allò que havia treballat 
durant el meu treball de recerca amb professionals dins del món de l’educació. Així doncs, aquest 
apartat el dedicaré a resumir allò que m’han explicat i a mostrar aquelles conclusions que he obtingut 
gràcies a la conversa que he mantingut amb cadascun d’ells.. 
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4.1.- LLUM SALVO 
 

Resum entrevista 34 

La Llum Salvo va estudiar magisteri i, més tard, pedagogia. Actualment és psicopedagoga i 
orientadora de l’institut Narcís Monturiol de Figueres. 

Sempre ha treballat amb nens i considera que és fàcil observar la diversitat que hi ha. Ella fa classes 
de matemàtiques a alumnes que tenen dificultats i li sorprèn les diverses maneres que els nens 
utilitzen per resoldre un exercici de forma correcta. Creu que amb aquest exemple es pot afirmar 
que existeixen els diferents estils d’aprenentatge. 

Considera que molts alumnes abandonen alguns continguts perquè en algun moment s’han perdut, 
és a dir, no ho han entès. Per això, és interessant que els mestres intentin explicar-ho de maneres 
diferents i utilitzant mètodes diversos. D’aquesta manera, els estudiants passarien la barrera de la 
dificultat i començarien a gaudir realitzant allò que, en un principi, no havien entès. 

La millor manera perquè l’alumne es senti còmode i aprengui és treballant amb projectes, ja que és 
quan treballes totes les assignatures a la vegada. Per tant, és una aproximació a la manera que 
permet resoldre els problemes de la realitat, perquè no hi trobaràs una classificació de matèries, 
sinó que tot està interrelacionat. 

Ella té l’esperança que, de mica en mica, hi hagi un progrés i un canvi de mentalitat, sobretot, per 
part dels professors. D’aquesta manera, creu que recuperaríem una part del sector que tendeix a 
abandonar. 

Conclusions  

Conversant amb la Llum, he pogut observar que, moltes vegades, perdem els alumnes a 
causa que no hi ha un canvi en la manera d’explicar o realitzar un exercici. Cal que els professors 
intentin proporcionar diferents eines als alumnes per treballar o realitzar el mateix temari o lliçó. 
D’aquesta manera, els estudiants podran observar quina és la tàctica o el mètode que li va millor 
per desenvolupar el problema, la redacció. 

També, ha fet que valori la creativitat. Totes les persones hem de ser creatives perquè és el que 
ens farà ressaltar i diferenciar de la resta. Per això, cal que a l’institut s’avaluï aquest aspecte tan 
important, encara que, a vegades, puguem tenir dificultats, ja que és un concepte molt abstracte i 
subjectiu. 

Per últim, m’ha donat esperances perquè hi hagi, d’aquí poc, una educació més moderna, on a 
l’institut s’hi trobi el món, és a dir, que es treballi a partir de realitats quotidianes, interdisciplinàries i 
plenes de vida. 

La frase que m’agrada més és: Ningú no discuteix els avenços tecnològics en medicina, perquè tu 
si estàs malalt i t’apliquen una tècnica nova, o et poses bé o empitjores. És molt fàcil saber-ho. En 
canvi, en l’àmbit  d’educació, tot és a molt més a llarg termini, per veure si el mètode ha funcionat o 
no.  

                                                           
34Si voleu consultar l’entrevista completa veure l’annex 6. 
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4.2.- JORDI PINO 

Resum entrevista 35 

 En Jordi Pino va estudiar psicologia. Malgrat això, com que anava a la facultat d’educació i 
ciències polítiques, va tenir l’oportunitat de fer optatives més pedagògiques. Actualment, és el 
psicopedagog de l’institut Cendrassos de Figueres. 

Sempre ha pensat que els nens porten un estil d’aprenentatge, però, moltes vegades, no el tenen, 
ja que no l’han descobert i no saben quin és. Per això, utilitzen les tècniques que els pares i els 
professors els proporcionen per treballar, però, a vegades, aquestes no són adequades per la seva 
manera d’aprendre i, per això, no obtenen uns bons resultats. 

Creu que el que està per sobre de la intel·ligència és la motivació. Si estimulem els alumnes i tenen 
inquietud per conèixer el món, podran arribar lluny. En canvi, aquelles persones que tenen molts 
coneixements, però no els saben desenvolupar o no volen enriquir-los, no progressaran. 

Finalment, considera que ens trobem en un impàs educatiu canviant. 

Conclusions 

 Després de fer l’entrevista amb en Jordi Pino, he arribat a la conclusió que cal que els 
professors no es basin tant en la seva manera d’aprendre i proporcionin diferents estratègies per 
ensenyar. 

També, cal un canvi educatiu, ja que es necessita que es treballi de forma competencial, és a dir, 
que els nens adquireixin els mínims coneixements, i que s’utilitzi un mètode interdisciplinari, on no 
hi hagi separacions per assignatures i tot estigui relacionat. 

Així doncs, s’ha de fer el canvi, no l’hem fet, però estem canviat. 

La frase que destacaria és: Cada professor ensenya en funció de com aprèn ell. 
 

4.3.- ALBERT PONS 
 

Resum entrevista 36 

L’Albert Pons ha estudiat Filosofia i Història i treballa a l’institut de Sils com a professor de 
socials. Ell sempre havia pensat que per ser professor calia saber molt d’una matèria, però quan es 
va introduir en aquest centre, es va adonar que el que calia era saber ensenyar i dedicar-se als 
alumnes. Això és, perquè el professor ha de ser un referent per als alumnes i els ha d’ajudar a guiar-
los i proporcionar-los eines per tal que es converteixin en un bons ciutadans. 

Aquest institut té quatre objectius i principis: 

- No creure en uns nivells mínims, és a dir, l’alumne ha de progressar i aprendre des d’allà on 
es troba. Per això, fan unes proves de nivell als alumnes per conèixer la seva formació i, a 
partir d’això, se’ls proporciona a cada estudiant unes activitats específiques en funció del 
seu grau de coneixement. 
 

- Intentar adaptar-se a l’heterogeneïtat. A la societat hi ha molta diversitat i, per tant, a les 
escoles també. Per això, creuen que cal aprofitar aquesta heterogeneïtat perquè els alumnes 
aprenguin entre ells. Per tant, no estan d’acord que se separin per nivells. També, pensen 
que cal que s’adaptin a cada alumne i proporcionar un ensenyament personalitzat. 

                                                           
35Si voleu consultar l’entrevista completa veure l’annex 7. 
36Si voleu consultar l’entrevista completa veure l’annex 8. 
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- Educar en valors, és a dir, consideren que els alumnes de l’institut es troben en un període 

de transició i cal que els ensenyem a ser ciutadans, competencials, autònoms i 
responsables. Són les nostres generacions futures i, d’aquesta manera, els hem de 
proporcionar un ensenyament per tal que formin una societat en bones condicions, que 
tinguin uns objectius i principis i que arribin lluny. 
 

- Avaluar en funció de l’esforç i el progrés que faci l’alumne. Pensen que s’ha d’avaluar 
positivament, tant aquells nens que en saben molt i tenen un bon rendiment com aquells 
estudiants que treballen eficaçment i avancen en el seu nivell. També s’ha d’avaluar 
negativament aquells alumnes que no tenen ambició i que no volen millorar i aprendre. 

Per complir aquests objectius divideixen l’horari en assignatures instrumentals (naturals, castellà, 
català, història), on els nens treballen les diferents competències a partir del seu nivell, i en projectes, 
on realitzen un aprenentatge cooperatiu, interrelacionen les diferents matèries i aprenen a 
organitzar-se, a tenir responsabilitats, llibertats, etc. Per tal d’apropar-se més els seus propòsits, 
realitzen activitats com el bon dia, tallers, happenings, grups de serveis i projectes singular. 

Creu que els instituts amb un model tradicional, el qual es divideixen les matèries en diferents hores 
i no es realitzen projectes, hauria de marcar-se objectius i no basar-se en formar persones que vagin 
a la universitat. Cal eliminar el refrany de “Qui val, val, i qui no val, no val”. 

L’institut de Sils ha hagut d’eliminar molts prejudicis i generar confiança als pares i als nens, ja que 
és un mètode peculiar i diferent de la resta. No obstant això, ha arribat fins aquí amb èxit gràcies a 
un bon equip directiu. A més a més, els professors del centre dediquen tot el mes de juliol a fer 
millores i eliminar allò que no els hi acaba d’agradar. Intenten augmentar els resultats bons i 
continuar progressant. 

Conclusions 

Gràcies a l’entrevista, he pogut conèixer altres maneres d’ensenyar, un altre sistema amb el 
qual els nens obtinguin coneixement. M’ha mostrat un enfocament de l’educació que no en tenia 
constància, ja que sempre tenia al cap la típica classe on els alumnes escolten i prenen apunts de 
l’explicació que proporciona els professors. En canvi, ell m’ha explicat una manera d’ensenyar 
completament diferent, on els nens són els actius, són els que s’espavilen per aprendre, són els 
escoltats, són els protagonistes i són els que s’estan formant com a persones. 

Per tant, he pogut imaginar-me el nou paradigma educatiu, on el món està dins l’institut, els 
professors es converteixen en referents de l’alumne i el seu objectiu és acompanyar-los en el seu 
creixement com a persones i els alumnes prenen consciència del món on viuen, aprenen a ser 
ciutadans que vulguin un bé comú i una millora en la societat. 

L’Albert Pons m’ha obert els ulls, ha fet que em creixés una curiositat molt gran davant d’aquest 
món i ha provocat que tingui esperances en què en un futur l’educació segueixi el seu objectiu de 
formar persones. 

La frase que remarcaria seria: L’institut és una etapa vital de la teva vida i si aquesta no és bona, 
pot delimitar la teva autoestima, el teu entusiasme, és a dir, et pot tallar les ales pel dia de demà. 

 



                                                                                                                          Deixem volar els nens 

49 

 

4.4.- MARIA OJUEL 
 

Resum entrevista 37 

La Maria Ojuel és professora d’educació secundària i de batxillerat i la seva especialitat és la 
Geografia i la Història. Ara combina la docència amb la formació de professors: És responsable i 
coordinadora de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’ensenyament, xarxa en la 
que, actualment, participen uns dos-cents centres de tot Catalunya38 

Ella observa a la classe l’existència de diferents estils d’aprenentatge, però creu que els aprenents 
no en són conscient. Per això, seria convenient que hi haguessin espais de reflexió, en els qual els 
nens s’adonessin de quina manera és més fàcil aprendre. De tota manera, aquest temps no es 
concedeix, perquè els professors prefereixen acabar el temari. Pensa que ens hauríem de 
qüestionar què és més important la qualitat o la quantitat. 

Considera que tots els nens tenen un talent, però, a vegades, se’ls hi ha de desvetllar. Per això, cal 
que es treballin de diferents maneres que tinguin en compte totes les habilitats. Per contra, creu que 
els instituts tenen un sistema massa acadèmic i que no dóna la importància suficient a aquelles 
activitats artístiques i corporals. Per això, pensa que seria apropiat canviar l’horari. 

Quan treballava fent classes, preparava projectes perquè els realitzessin els alumnes. Tots aquests 
no estaven gaire marcats, sinó que l’únic objectiu que tenia era que es potenciés el treball 
cooperatiu, la recerca, l’extracció de conclusions, entre d’altres. Per tant, intentava deixar llibertat 
als alumnes perquè desenvolupessin aquestes capacitats.  

Actualment, quan treballa amb els professors, els explica que el seus objectius haurien de ser: donar 
protagonisme als nens, acompanyar-los, guiar-los, proporcionar estratègies, formular preguntes. Si 
el professor agafa aquesta actitud, creu que anirem cap a una concepció de l’aprenentatge més 
individualitzada, on s’utilitzin camins diferents per arribar als nivells d’aprenentatge mínims.  

Conclusions 

La Maria Ojuel ha fet que observi que en el món de l’educació hi ha d’haver una llibertat. Si 
els professors els donen tot organitzat i pautat i activitats repetitives i de reproducció estem limitant 
les capacitats dels estudiants. Els alumnes han de tenir el seu temps per pensar en les tècniques 
que els van millor per aprendre, per conscienciar-se de les seves habilitats, perquè desenvolupi la 
seva creativitat i perquè construeixi ell sol el coneixement. 

També, he pogut conèixer com estan formant, actualment, els professors. L’objectiu és ensenyar 
els alumnes a tenir autonomia, que tinguin inquietud per conèixer i que construeixin amb unes bones 
bases el coneixement. 

La frase que destacaria és: Els alumnes no són un recipient que pots omplir i omplir de continguts. 

 

                                                           
37Si voleu consultar l’entrevista completa veure l’annex 9. 
38La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus 
centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per 
competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. 
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CONCLUSIONS 
 

Després d’haver estat gairebé un any treballant per complir els meus objectius: llegint, 
aprenent, fent una recerca, analitzant, etc. ha arribat el moment d’extreure unes conclusions i 
contrastar la meva hipòtesi inicial amb tot allò que he conegut i he après. 

Primer de tot, em centraré en la part teòrica, ja que considero que, un cop m’he informat i he construït 
un coneixement rigorós en aquest àmbit, he d’explicar per què he pres algunes decisions i he de 
ser crítica i donar la meva sincera opinió.  

A mesura que he anat llegint, m’he adonat que molts dels documents presentaven les intel·ligències 
múltiples com un estil d’aprenentatge. Ara mateix, després d’haver llegit llibres del psicòleg Gardner, 
puc conèixer les diferències que hi ha entre aquests dos conceptes. L’estil d’aprenentatge es basa 
en l’estratègia o el mètode que utilitza la persona per tal de conèixer. En canvi, les intel·ligències 
múltiples són aquells àmbits (lingüístic, matemàtic, musical, psicològic) que una persona domina i 
controla, ja que té una certa curiositat i facilitat. Per això, al llarg del meu treball ho he presentat com 
dos apartats diferents que l’única relació que tenen entre si és que conjuntament formen un perfil 
complert de l’alumne. 

Gardner ens explica un model d’escola individualista, en la qual s’introdueix el món de les 
intel·ligències múltiples. Aquest centre ideal es diferenciava dels altres perquè incorporava un 
especialista avaluador, un gestor estudiant-currículum i un gestor escola-comunitat. Estic d’acord 
que el nen conegui la teoria de les intel·ligències múltiples i que sàpiga quina intel·ligència té més 
desenvolupada, per això, he explicat diverses maneres de fer conèixer la teoria. No obstant això, 
considero que per escollir quines optatives fer o quina carrera estudiar no ha d’estar guiat per quina 
intel·ligència tens més facilitat, sinó que ho has d’escollir tu seguint el teu propi criteri. Et pot servir 
d’ajuda, però no de decisió, ja que quan prenem decisions és quan reflexionem, madurem i creixem 
com a persones. 

La part pràctica és la que m’ha ajudat a acostar-me més a la meta, ja que he pogut analitzar molts 
aspectes fonamentals a l’hora de decidir si la meva hipòtesi inicial era certa o no. Abans d’afirmar-
la o refusar-la, vull extreure les conclusions de les diverses plantilles per tenir una visió d’allò que 
trobem a l’institut. 

Si observo les plantilles amb les quals analitzava les activitats, he de dir que m’ha sorprès que 
s’adaptessin amb, més o menys, igualtat als diferents estils d’aprenentatge. És cert que si ens fixem 
amb el model de David Kolb, destaca l’estil pragmàtic. Això és perquè la major part de les activitats 
es realitzen per tal que l’alumne apliqui i practiqui allò que s’ha explicat a classe o que ha vist. El 
mateix passa amb el prototip de Felder i Silverman, ja que el que es té més en compte és l’estil actiu 
que es caracteritza, també, per posar en pràctica allò que se’ls ha explicat. Per això, la primera 
dimensió és la que es té més present, perquè els professors quan posen exercicis volen que els 
seus alumnes treballin aquella informació, que han explicat, per tal que es converteixi en 
coneixement. 

Quan vaig decidir analitzar les activitats utilitzant aquests dos models, ho vaig fer amb el propòsit 
de poder contrastar els diferents estils que ens presenten. Així doncs, puc afirmar que són prototips 
que estan enfocats de forma molt diferent, ja que el de David Kolb es basa en que totes les persones 
necessiten tenir experiència per tal de conèixer, en canvi, el de Felder i Silverman parteix d’un cicle 
d’aprenentatge ideal que provoca que la informació es converteixi en coneixement. 
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No obstant això, he pogut relacionar algunes de les dues alternatives que proposen les diferents 
dimensions amb un estil d’aprenentatge que presenta Kolb. L’estil divergent considero que es 
caracteritza per ser una persona visual, ja que necessita imatges de suport i fer recerca, 
l’assimilador pot tenir relació amb la forma seqüencial, ja que necessita claredat, precisió i lògica, el 
pragmàtic es pot caracteritzar amb l’actiu, ja que, com he dit, té la necessitat de practicar i l’actiu es 
pot relacionar amb el sensorial, perquè aprèn quan es té present el món que els envolta.  

Si observem les plantilles que analitzaven les activitats segons quina intel·ligència múltiple 
s’adaptava més, és fàcil veure que n’hi ha que es treballen amb més freqüència que d’altres. 
Segurament, heu pogut observar que la intel·ligència que es té més present és la interpersonal. 
Primerament, el resultat em va sorprendre, ja que pel que explicava Gardner, m’esperava que la les 
intel·ligències més treballades fossin la lingüística, que es troba a molt poca diferència, i la lògico-
matemàtica, que es troba en un tercer lloc. Un cop vaig repassar els resultats i les activitats, em 
vaig adonar que els nens durant aquelles dues setmanes havien fet moltes activitats en grup en les 
quals realitzaven treballs. No obstant això, vaig arribar a la conclusió que, segurament, l’objectiu de 
totes aquestes activitats no era que es treballés la percepció, l’empatia i l’ètica, ja que no han 
realitzat assemblees, mediació escolar, valoració de les diferències ni resolució de conflictes. Sinó 
que, només, es tingués en compte la interacció entre ells i l’aprenentatge cooperatiu39.  

El número d’activitats, que l’alumne realitza, per desenvolupar cada una de les altres intel·ligències 
és lògic. Com em va explicar la Llum Salvo, si ens fixem en l’horari que segueixen els estudiants és 
normal que la lingüística es tingui molt en compte, ja que hi dediquen unes dotze hores setmanals 
en fer català, castellà, anglès, francès, etc. En canvi, només, es dediquen dues hores a fer música. 
Així doncs, podem observar que hi ha una relació entre l’horari i el grau de dedicació per a cada 
intel·ligència. 

L’última plantilla és la que tenia en compte la taxonomia de Bloom, on podem veure que les activitats 
pretenen que la persona memoritzi els diferents conceptes, a causa que totes es resolen mitjançant 
la mecànica o l’explicació. També la major part de les activitats es dirigeixen per tal que l’alumne 
apliqui allò que ha après. Podem observar que succeeix al mateix que en l’anàlisi dels estils 
d’aprenentatges. 

També, crec que la creativitat ha tingut un resultat més elevat, que el que li pertocaria, per la mateixa 
causa que la intel·ligència interpersonal. Si els treballs que es realitzessin, es proposessin pel fet 
que el professor vol que l’alumne fos creatiu estaria d’acord que en els instituts es treballa aquest 
aspecte. No obstant això, tal com em va dir la Llum, la creativitat és un aspecte molt difícil d’avaluar 
i que porta molta feia. Per això, moltes vegades els professors intenten evitar aquest tipus d’activitat, 
encara que sigui molt important per l’aprenentatge de l’alumne. Simplement, volen que assoleixin el 
coneixement.  

En l’apartat on relaciono les activitats preferides dels nens amb les seves intel·ligències més 
desenvolupades, podem observar que la majoria de vegades coincideix que l’activitat s’adapta a 
aquell àmbit que se sent còmode i té més facilitat. No obstant això, com diu la Maria Ojuel, els nens 

                                                           
39És un enfocament metodològic per a l'aprenentatge de qualsevol contingut en un context escolar. Parteix de 
la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l'aprenentatge, i no pas un entrebanc. 
A través de diversos mètodes i tècniques es practica el treball en equip, un context en el qual l'aprenent 
sempre ha de ser actiu. 
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aprenen amb el cor i, pot ser que activitats que tractin temes amb els quals els nens hi tenen 
dificultats, els agradin, ja que és una qüestió de si gaudeixes i et sents reconegut quan la realitzes. 

Després d’haver anat més enllà dels resultats, em centraré en refusar o verificar la meva hipòtesis 
inicial. Ho faré en quatre parts, ja que l’he dividida en una hipòtesi principal i tres de secundàries. 

La hipòtesis inicial és correcta, ja que a partir de l’estudi de cas he pogut observar que cada nen té 
unes intel·ligències més desenvolupades que unes altres. Cadascú té unes preferències i unes 
habilitats que són igual d’importants, pel simple fet que provoquen que l’alumne se senti còmode i 
gaudeixi de l’aprenentatge. Per això, totes haurien de tenir el mateix valor. 

També, hem pogut observar que, no totes es treballen per igual. La plantilla de les intel·ligències 
múltiples afirma que les activitats no les desenvolupen totes en un mateix grau, sinó que n’hi ha que 
se situen al damunt, com la intel·ligència lingüística, i d’altres que se situen en un nivell inferior, com 
la intel·ligència musical  o intrapersonal. Per altra banda, l’entrevista amb la Llum Salvo m’ha donat 
suport a aquesta conclusió, ja que està d’acord amb la diferència de dedicació entre unes 
intel·ligències i unes altres.  

Si tenim present els estils individuals d’aprenentatge, també, podem afirmar, gràcies a les plantilles, 
que no totes les activitats s’adapten a tots els estils, sinó que tenen la tendència a treballar d’una 
manera més pragmàtica i d’aplicació dels conceptes. La Maria Ojuel, també, està d’acord que 
existeixen aquests estils d’aprenentatge i que per poder-los desenvolupar i que els alumnes 
prenguin consciència cal que els proporcionem temps perquè puguin crear les seves pròpies 
estratègies per adquirir fàcilment coneixement.  

Així doncs, podem verificar que l’educació no s’adapta a la diversitat que existeix entre els nens, ni 
ensenya d’una manera individual i personalitzada. Caldria que, com diu l’Albert Pons, aprofitéssim 
aquesta diversitat, ja que, d’aquesta manera, els alumnes podrien aprendre dels altres, de les 
diferents tècniques i estratègies que tenen els diversos alumnes.  

És cert que després d’haver parlat amb en Jordi Pino, puc observar que s’està produint un canvi en 
l’educació i que es comença a adaptar, cada vegada més a la diversitat dels alumnes. Pel simple 
fet que es comença a treballar per competències, és a dir, fixant aquells objectius i continguts que 
s’han d’aprendre en aquella assignatura, o perquè els professors d’institut, actualment, han de fer 
un màster quan, abans, només, havien de fer un curs que es realitzava una tarda per setmana. Això, 
és un símbol que és molt més important com ensenyar que saber-ne molt d’alguna assignatura.  

L’Albert Pons també m’ha explicat que en certs instituts s’està introduint un sistema diferent amb el 
qual proporcionen una educació personalitzada. Com per exemple, l’institut de Sils, un centre obert, 
inclusiu i innovador, on ell i tots els professors que en formen part volen que els seus alumnes acabin 
sent ciutadans, ja que és la generació del futur i han de saber viure en societat. Per fer-ho, presenten 
una tècnica que consisteix a adaptar les activitats segons el nivell del nen per tal que, mica en mica, 
avancin i millorin les seves habilitats. Així doncs, el que valoren és el progrés i l’esforç. 

Per tant, podem afirmar que a la llarga introduirem un nou paradigma educatiu, al qual la majoria 
dels centres educatius de Catalunya, que es troben en un context i situació sociocultural similar, 
s’adaptin als alumnes i a la diversitat i que no sigui al revés, on els alumnes s’hagin d’adaptar a 
l’ensenyament que els proporcionen. 
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El treball de recerca, a part d’ajudar-me a corroborar la meva hipòtesis, m’ha aportat altres coses. 
Com per exemple, m’ha demostrat que és possible que davant d’un àmbit del qual tenia un 
coneixement mínim, pugui arribar a ser crítica i donar la meva opinió amb arguments sòlids. He 
pogut perdre la vergonya davant de tots aquells pedagogs, professors i nens amb els quals he hagut 
de conversar per tal de realitzar el treball i fer possible la part pràctica. També, m’ha ensenyat a 
adaptar-me a les circumstàncies, ja que, per exemple, encara que m’hagués posat en contacte i 
m’hagués agradat conversar amb la Núria Alart no ha estat possible dur a terme l’entrevista.  

La meva curiositat davant d’aquest tema ha anat creixent tant, que si continués la recerca l’enfocaria 
cap al concepte de les competències perquè l’he anat coneixent a mesura que entrevistava els 
diferents especialistes en l’educació. A més, en tot aquest treball m’he centrat amb l’alumne i les 
activitats i, per tant, investigaria com es plantegen les assignatures i l’avaluació, ja que és una altra 
part del procés d’ensenyament que, també, em crida l’atenció. 

També, si tingués l’oportunitat de seguir treballant en aquesta recerca i, per tant, tingués més temps, 
aplicaria estudis de cas a més alumnes, ja que podria extreure conclusions més precises, i intentaria 
que els instituts, on pertanyessin els estudiants, es trobessin en diferents àmbits geogràfics, 
socioculturals i econòmics, perquè els podria comparar entre ells i mostrar un punt de vista més 
ampli i la diversitat que existeix en aquest món. 

Finalment, gràcies al treball m’he pogut adonar com m’agrada aquest món i, per fi, escollir què vull 
fer en un futur. Poder treballar amb els diferents nens i parlar amb els pedagogs i professors, m’ha 
ajudat a decidir cap a on dirigiré el meu camí professional. 
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PROPOSTES DE MILLORA 
 

Un dels objectius del meu treball de recerca era que les persones poguessin fer una reflexió 
davant del mètode que està duent a terme l’educació. Segurament, heu pogut observar que les 
activitats es proposen per tal de treballar allò que s’ha estat explicant a classe. Per tant, no tenen 
l’objectiu d’adaptar-se als diferents estils d’aprenentatge i desenvolupar les intel·ligències. 

Si tenim en compte els diferents estils d’aprenentatge en les activitats, és més fàcil que els alumnes 
sàpiguen adaptar l’exercici en funció a la seva manera d’aprendre. Si ets una persona visual, pots 
convertir el llibre de text en esquemes per tal que puguis estudiar millor la matèria.  

No obstant això, per tal d’arribar a aquest moment, en el que no cal que les activitats s’adaptin a tu, 
fa falta que el nen conegui diferents maneres d’aprendre per tal de conèixer quin és el camí 
d’aprenentatge que ha de seguir. Per això, els professors poden posar en pràctica diferents 
estratègies amb la finalitat que els nens puguin observar amb quines activitats es senten més 
còmodes. Les estratègies que  proposo són les següents: 

ESTRATÈGIES 

Nom En què consisteix 
Estils 

d’aprenentatge que 
afavoreix 

Exemples 

Exposició  

Es tracta d’exposar 
informació d’una manera 
organitzada als alumnes. La 
pot dur a terme el professor 
per presentar la matèria o 
l’alumne per explicar algun 
treball que ha realitzat 
prèviament i amb el que ha 
extret conclusions. 

El pragmàtic perquè 
pot posar en 
pràctica allò que ha 
après. 

 

Presentar o explicar 
una teoria, exemples 
que es troben a la 
realitat, opinions, etc. 

Pluja d’idees o 
“brainstorming”  

Consisteix a apuntar totes les 
idees, alternatives o 
respostes que ens sorgeixin, 
que estan relacionades amb 
un tema o que ens poden 
ajudar a solucionar un 
problema. Normalment, es fa 
en equip i, per tant, millora la 
interacció en el grup. També, 
provoca que hi hagi 
participació i que es treballi la 
creativitat. 

L’actiu, ja que 
poden aconseguir 
diverses 
alternatives per tal 
d’aconseguir el seu 
objectiu i solucionar 
un problema o 
prendre una decisió. 

 

Es pot utilitzar per 
escollir el títol d’un 
treball en grup, per 
començar una lliçó 
nova i, així, els nens 
demostrin què en 
saben. 

Aprenentatge 
basat en 

problemes  

Per realitzar-la, els alumnes 
s’hauran de posar en grups 
petits per fer activitats on 
s’hagin de solucionar 
problemes que podem trobar 
en la realitat. D’aquesta 
manera, els estudiants 
podran desenvolupar 
habilitats per analitzar i  
sintetitzar la informació i, 
també, poden millorar 

El pragmàtic, ja que 
es posa en pràctica 
allò que has après 
prèviament i l’actiu, 
perquè treballa amb 
exemples reals. 

Es pot utilitzar per 
explicar un problema 
matemàtic o físic que 
s’adapti a la realitat. 
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l’argumentació, ja que han 
d’explicar raonadament per 
què és millor la solució 
seleccionada. 

Joc de rols  

L’objectiu és resoldre els 
problemes des de diferents 
punts de vista, ja que cada 
alumne es trobarà en una 
situació diferent davant del 
problema. Així doncs, es pot 
potenciar la creativitat, 
l’empatia i el respecte. 

Afavoreix a tots els 
estils: l’actiu, el 
reflexiu, el teòric i el 
pragmàtic, ja que 
l’alumne la pot 
adoptar de manera 
que encaixi amb la 
seva personalitat. 

Pot ser una realitat 
imaginària com: Qui 
hauria de sortir de l’illa 
desèrtica si, només, 
en pot sortir un: el 
professor, el metge o 
el tecnòleg?  

Discussió  

Després d’haver fet una 
recerca sobre un tema 
conflictiu, s’ha recopilat la 
informació necessària per 
poder posar-ho en comú. Els 
alumnes s’adonaran que 
cada persona tindrà un punt 
de vista que, segurament, és 
a causa de l’instrument que 
ha utilitzat per fer la 
investigació o pels 
coneixements previs que 
tenia. Així doncs, donarà lloc 
a un debat en el qual poden 
donar la seva opinió al 
respecte i conèixer què en 
pensa l’altra gent. 

El reflexiu, ja que 
poden elaborar una 
recerca i reflexionar 
de les diferents 
opinions, i l’actiu 
perquè podran 
escoltar diferents 
opinions. 

 

Debats de 
transgènics, de 
política, dels robots en 
relació dels humans, 
etc. 

Projecte  

Consisteix a fer un projecte 
per tal de treballar o 
aprofundir amb un tema. 
Aquest pot ser individual, amb 
parelles o en grup. Si és en 
grup cal que cada persona, 
que en formi part, tingui un 
estil d’aprenentatge diferent. 
També d’aquesta manera, els 
alumnes poden aprendre de 
les diverses maneres 
d’aprendre i de realitzar les 
tasques. 

El reflexiu, perquè 
poden buscar 
aquella informació 
essencial, els 
teòrics, ja que 
poden ordenar 
lògicament la 
informació, 
pragmàtic, podrà 
posar en pràctica 
allò après, i l’actiu, a 
causa que sap 
treballar en grup i  
combatre fàcilment 
les diferents 
dificultats que es 
pugui trobar 

Realitzar un treball 
abans de començar la 
lliçó, per aprofundir en 
un apartat que s’està 
treballant, de les 
aficions que té 
l’alumne. 

Mètode dels 
casos  

Consisteix a explicar la 
matèria mitjançant un 
exemple. Així, traslladaríem 
allò acadèmic al món real, 
fent-ho més significatiu pels 
alumnes. 

Els teòrics, perquè 
és una forma 
original per tal 
d’introduir la teoria, 
als reflexius, perquè 
l’exemple els hi 
proporciona 
precisió, i als actius, 

Es pot utilitzar tan a 
les assignatures 
lingüístiques com a les 
científiques. 
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ja que poden 
explicar alguna 
experiència i aplicar 
allò que aprenen. 

Blog, wikis i 
Google docs 

Es tracta de compartir 
informació mitjançant 
aquestes eines. És una 
metodologia innovadora i 
interessant que permet 
escriure sobre diferents 
temes o que sigui més fàcil 
realitzar treballs. 

Tots els estils 
d’aprenentatge 
perquè cadascú ho 
adaptarà d’acord a 
les seves habilitats. 

 

Es pot realitzar un blog 
de l’institut o de la 
classe, on s’expliquin 
notícies, es proposin 
millores. 

Estadística 

Consisteix a interpretar una 
gràfica estadística on es 
mostri les diferents dades 
d’una investigació. 
Desenvoluparien l’habilitat 
d’extreure la informació i 
d’analitzar. 

El pragmàtic perquè 
veurien una manera 
de com es pot 
aplicar allò que 
prèviament s’ha 
estudiat i recopilat la 
informació.  

Es poden realitzar 
climogrames, 
problemes 
matemàtics que 
treballin l’eix X i Y, 
visualitzar la població. 

Mapes 
conceptuals 

Pots visualitzar la informació 
de manera gràfica i observar 
la relació que existeix entre 
els diferents conceptes. 

Afavoreix sobretot 
als visuals, però pot 
ser útil per tots els 
diferents estils, ja 
que tothom pot 
elaborar el seu propi 
mapa conceptual 
aplicant allò que 
saben que els 
facilita 
l’aprenentatge. 

Es pot utilitzar en totes 
les assignatures per 
tal que et serveixi per 
estudiar i organitzar 
les idees. 

 

Aquestes serien les estratègies més comunes que poden facilitar l’ensenyament als alumnes. 
Encara que cada una sigui més adient per un estil d’aprenentatge concret, són útils per a tothom, ja 
que poden desenvolupar altres habilitats o treballar mitjançant altres mètodes per tal d’adquirir 
coneixement. 

Així doncs, recomanaria posar en pràctica aquestes estratègies amb l’objectiu de realitzar activitats 
diferents amb les quals els alumnes puguin conèixer quin és l’estil d’aprenentatge que més s’adapta 
a cada un d’ells. Per fer-ho de forma correcta, caldria que els nens fessin una avaluació de cada 
estratègia i, així, quan les haguessin realitzat totes, poguessin relacionar les diferents avaluacions i 
conèixer l’estil d’aprenentatge que els caracteritza. També, continuaria fent aquelles estratègies que 
més han agradat amb la finalitat de que els estudiants enriqueixin el seu coneixement d’una manera 
divertida. 

A més a més hem pogut observar que les activitats no s’adapten a les diverses intel·ligències 
múltiples, ja que es tenen molt present unes i n’hi ha d’altres que no es treballen tant. Així doncs, 
proposo diferents activitats per tal de desenvolupar i potenciar cada intel·ligència. 
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Activitats  Estratègies didàctiques  

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA 

Debats en grups petits i grans, llibres, plantilles 
de treball, manuals, activitats d’escriptura 
creativa, jocs amb paraules, presentacions 
orals dels alumnes, narració oral de contes o 
històries, llibres gravats o CDs, fer un diari 
personal, lectura individualitzada o a tota la 
classe, memoritzar fets lingüístics, utilització 
dels processadors de textos, publicacions (per 
exemple, crear un diari de la classe), 
conferències i xerrades. 

Publicació : té com a objectiu que allò que 
escriguin els alumnes arribi a les altres 
persones i es converteixi d’aquesta manera en 
una eina per transmetre idees. Les publicacions 
es poden fer de moltes maneres: des de fer 
fotocòpies d’algun escrit i distribuir-lo a la resta 
de la classe o  crear una revista de l’aula. Seria 
convenient que un cop els escrits dels diferents 
alumnes arribin als altres, es facin debats o 
reflexions sobre aquelles coses que han 
expressat, i així, els alumnes senten que allò 
que diuen importa a la resta. 

INTEL·LIGÈNCIA LÒGICO-MATEMÀTICA 

Problemes matemàtics a la pissarra, 
demostracions científiques, exercicis de 
resolució de problemes lògics, classificacions i 
categoritzacions, creació de codis, jocs i 
trencaclosques lògics, càlculs i quantificacions, 
llenguatge de programació informàtics, jocs 
d’ordinador, presentació lògica i seqüencial de 
temes, enigmes, mots encreuats, recerca de 
paraules, operacions matemàtiques i utilitzar 
l’estadística. 

 

Interrogació socràtica : consisteix que el 
professor/a instrueix tot fent preguntes als 
alumnes sobre els seus punts de vista. Els 
alumnes comparteixen les seves hipòtesis 
sobre un tema determinat, i el professor guia la 
“comprovació” d’aquestes hipòtesis, tot cercant 
claredat, exactitud, coherència lògica i 
pertinença mitjançant preguntes intel·ligents. 
La finalitat és ajudar a perfeccionar les habilitats 
de pensament crític dels alumnes per tal que no 
formin les seves opinions deixant-se portar per 
únicament per les emocions del moment. 

INTEL·LIGÈNCIA VISUAL-ESPACIAL 

Visualització de quadres, gràfics, diagrames i 
mapes, fotografia, powerpoint,  vídeos, 
diapositives i pel·lícules, trencaclosques 
visuals, jocs de construcció tridimensionals, 
apreciació de les arts plàstiques, narració 
imaginativa de contes, pintar, dibuixar, fer 
collage o altres arts visuals, símbols gràfics,  
activitats de reconeixement i percepció visual, 
experiències de reconeixement d’imatges, 
dissenyar i realitzar esquemes i maquetes. 

 

Senyals amb colors : consisteix a utilitzar de 
manera creativa el color a la classe com a una 
eina d’aprenentatge. Els alumnes haurien de 
disposar de llapis de colors per codificar per 
colors el material que estan estudiant, per a les 
classificacions, fins i tot en ortografia (tot 
destacant per exemple, en vermell, les paraules 
que comencen amb “h”), per marcar aquelles 
idees que no li han quedat clares o per destacar 
les idees més importants d’un text. 

INTEL·LIGÈNCIA CORPORAL-CINESTÈSICA 

Moviments creatius, excursions, teatre de 
l’aula, jocs competitius i corporatius, exercicis 

Pensament manual : consisteix a incorporar la 
manipulació d’objectes o la creació manual a 
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de presa de consciència del cos, activitats 
artesanals, mapes corporals, cuina, 
horticultura, jardineria, manipulació d’objectes, 
activitats d’educació física, utilitzar el llenguatge 
corporal/manual per comunicar-se, 
experiències i materials tàctils, exercicis de 
relaxament físic, activitats artístiques (com el 
ball), dramatitzacions, coreografies i fer jocs de 
mímica. 

l’ensenyament. Es pot utilitzar de moltes 
maneres, des de les pràctiques de laboratori 
que complementen les classes de ciències 
experimentals i tecnologia, fins la utilització de 
jocs matemàtics en què els alumnes han de 
manipular objectes. També, en l’àmbit lingüístic 
els alumnes poden construir paraules amb 
fitxes que continguin les diferents lletres. Es 
poden utilitzar per construir paraules que portin 
una “v”, fins paraules planes que s’accentuen. 

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL 

Conceptes musicals, cantar, xiular, escoltar 
música gravada, tocar algun instrument, ritmes, 
cançons, utilitzar música de fons, relacionar 
cançons conegudes amb conceptes, expressar 
la música, crear melodies noves per aplicar a 
conceptes, programes musicals d’ordinador, 
jocs rítmics, explicar què et transmet una cançó 
i assistir a concerts. 

Música per a la supermemòria : consisteix a 
rebre la informació del professor/a amb un fons 
musical, ja que fa uns anys, els investigadors 
de l’educació a l’ Europa oriental van descobrir 
que els alumnes poden memoritzar millor. Es va 
descobrir que les peces de música més 
efectives eren aquelles del barroc i tenien 
compàs de 4/4 (per exemple: el Cànon en Re 
de Pachelbel).  

INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL 

Grups cooperatius, interacció entre persones, 
mediació de conflictes, ensenyar a companys, 
jocs de taula, tutories entre alumnes de 
diferents edats, sessions de plujad’idees en 
grup, compartir amb els companys, participació 
en activitats de la comunitat, clubs acadèmics, 
programes interactius d’ordinador, festes o 
reunions socials amb un context 
d’aprenentatge, escultures vivents, realització 
de powerpoints en grup i intercanvis d’idees i 
opinions. 

Concursos: 
Consisteix a convertir l’aula puntualment en una 
mena d’espai televisiu on es realitza un concurs 
estil “Lletres i números”, o simplement per 
demostrar els coneixements que s’han adquirit. 
S’ha d’organitzar amb l’objectiu que els 
alumnes es  relacionin, participin i mostrin 
respecte als altres companys, se sentin 
còmodes i tinguin més confiança i  s’estimuli la 
competitivitat positiva i no la negativa. 

INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL 

Estudi independent, moments adaptats als 
sentiments, instrucció al propi ritme, projectes i 
jocs individualitzats, espais privats per a 
l’estudi, períodes de reflexió d’un o més minuts, 
temps per triar, activitats d’autoreflexió, 
activitats d’autoestima, portar un diari personal, 
realitzar autoavaluacions, elaborar 
autobiografies o autoretrats i activitats amb les 
quals els alumnes puguin compartir històries 
personals. 

Sessions per definir objectius : Consisteix a 
desenvolupar la capacitat de proposar fites 
realistes, gràcies al coneixement que tenen 
sobre si mateixos. Els professors poden ajudar 
els seus alumnes que es fixin fites realistes. 
Aquestes fites poden ser a curt termini o a llarg 
termini. Els objectius poden estar relacionats 
amb resultats acadèmics, amb l’aprenentatge o 
amb l’ocupació que volen triar. És important que 
els alumnes defineixin fites en les quals ells 
hagin de fer quelcom per aconseguir-les, és a 
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dir, s’ha de fugir de la idea que les coses 
arribaran per art de màgia, d’aquesta manera 
inculquem als alumnes la idea sobre la 
importància que té el propi treball per 
aconseguir allò que ens proposem. Tots els 
seus objectius els poden apuntar en un diari 
personal per tal que al final d’any puguin fer un 
balanç. 

INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA 

 
Treballar a l’aire lliure, fer una sortida al camp o 
algun lloc per tal de tractar amb els diferents 
animals, fer un herbari, fer estudis de camp, fer 
observacions a l’aire lliure, investigar els 
fenòmens de la natura, estudiar els processos 
dels éssers vius, fer experiments, treballar al 
laboratori i fer col·leccions de temàtiques 
relacionades amb la natura (com de minerals). 
 

Comprovació d’hipòtesis: Consisteix que, 
després d’haver fet una explicació sobre un 
tema, se’ls presenti una activitat que hagin de 
trobar la resposta en el món que els envolta. 
Per exemple, si el problema és: l’individu 1 surt 
20 segons abans que l’altre a una velocitat de 5 
passes en 10 segons i l’individu 2 surt, després, 
amb una velocitat de 10 passes en 10 segons, 
en quin temps es trobaran? D’aquesta manera 
els nens ho poden comprovar en el pati i un cop 
tinguin la solució se’ls pot ensenyar la fórmula. 
D’aquesta manera, poden gaudir de l’aire lliure 
i relacionar el món en què vivim amb l’educació. 

 

Les activitats esmentades es poden utilitzar per desenvolupar les diverses intel·ligències, ja que tots 
els nens les haurien de treballar totes perquè són igual d’importants. La majoria de les activitats 
estan més preparades i es poden posar, més fàcilment, en pràctica a un àmbit o assignatura 
concreta. No obstant això, les estratègies descrites es poden posar en pràctica a les diferents 
matèries, ja que es poden adaptar a diverses temàtiques. D’aquesta manera es poden treballar les 
diferents intel·ligències a totes les assignatures. 

Penso que si es tenen present aquestes activitats i estratègies per adaptant-se als diferents estils 
d’aprenentatge i a les diverses intel·ligències, podrem apropar-nos a l’objectiu d’adoptar un 
ensenyament interdisciplinari. També, l’alumne podrà rebre una educació complerta, és a dir, tots 
tindran la oportunitat de conèixer les diferents tècniques per aprendre i podran desenvolupar 
habilitats que pertanyin als diversos camps: musical, personal, matemàtic, natural, etc. 
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ANNEX 1: 

TESTOS 

En la part pràctica, com heu pogut veure, he realitzat el perfil de cada un dels nens que 
m’han ajudat a realitzar el treball. Per completar-lo, he descrit quines intel·ligències tenien més 
desenvolupades i quin era l’estil d’aprenentatge que l’identificava. 

Per tal de conèixer les seves preferències davant l’educació, els hi vaig facilitar els testos que us 
mostraré a continuació. El primer, ens dóna una aproximació sobre quin estil d’aprenentatge ens 
predomina i, el segon sobre quines intel·ligències múltiples tenim més treballades. 

Després, us mostro les respostes de cada nen per tal que pugueu observar d’on he tret les dades 
que us explico en els perfils. 

Aquests testos, els hi he enviat als pares dels nens perquè poguessin utilitzar-la i tenir-la en compte 
quan el seu fill estudiï o adquireixi coneixements. Vaig pensar en proporcionar una petita explicació, 
perquè els pares i els fills poguessin extreure més suc dels resultats. Aquesta, també, està 
adjuntada al final de l’annex.  
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TEST ESTIL D’APRENENTATGE 

Model de Felder y Silverman (en castellà) 

INSTRUCCIONES   

• Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por favor 
seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. • Si tanto "a" y "b" parecen aplicarse a 
usted, seleccione aquella que se aplique más frecuentemente.   

1. Entiendo mejor algo  

a) si lo práctico.    b) si pienso en ello.   

2. Me considero  

a) realista.   b) innovador/creativo 

3. Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más  probable que lo haga sobre la base de  

a) una imagen.   b) palabras.   

4. Tengo tendencia a   

a) entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura completa.  

b) entender la estructura completa pero no ver claramente los detalles.   

5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda  

a) hablar de ello.  b) pensar en ello.   

6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso   

a) que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida.  

b) que trate con ideas y teorías.   

7. Prefiero obtener información nueva de  

a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas. b) instrucciones escritas o información verbal.   

8. Una vez que entiendo   

a) todas las partes, entiendo el total. b) el total de algo, entiendo como encajan sus partes.   

9. En un grupo de estudio que trabaja con un materi al difícil, es más probable que  

a) participe y contribuya con ideas.  b) no participe y  solo escuche.   

10. Es más fácil para mí  

a) aprender hechos.  b) aprender teoría.   

11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es m ás probable que  
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a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas.  

b) me concentre en el texto escrito.   

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas  

a) voy paso a paso y llego a la solución.  

b) sé la solución, pero no sé cómo lo he hecho, es decir, los pasos que he seguido.   

13. En las clases a las que he asistido  

a) sé cómo son muchos de los estudiantes.   

b) no sé cómo son muchos estudiantes.   

14. Cuando leo un libro, prefiero  

a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo.  

b) que sea creativo i que me dé nuevas ideas en que pensar.   

15. Me gustan los maestros  

a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. b) que toman mucho tiempo para explicar.    

16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela  

a) pienso en las distintas acciones y trato de acomodarlas para configurar los temas.  

b) me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que regresar y 
encontrar las acciones que forman parte.   

17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea , es más probable que  

a) comience a trabajar en su solución inmediatamente.  

b) primero trate de entender completamente el problema.   

18. Prefiero la idea de  

a) certeza.  b) teoría.   

19. Recuerdo mejor  

a) lo que veo.  b) lo que oigo.    

20. Es más importante para mí que un profesor  

a) explique paso a paso.  

b) explique de forma general y lo relacione con otros temas.   

21. Prefiero estudiar  

a) en un grupo de estudio.  b) solo.   
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22. Me considero  

a) cuidadoso en los detalles de mí trabajo.  

b) creativo en la forma en la que hago mi trabajo.   

23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos luga res, prefiero  

a) un mapa.  b) instrucciones escritas.   

24. Aprendo  

a) a un paso constante. 

b) haciendo pausas.  

25. Prefiero primero  

a) hacer algo y ver qué sucede.  b) pensar cómo voy a hacer algo.   

26. Cuando leo por diversión, me gustan los escrito res que  

a) dicen claramente lo que desean dar a entender.  

b) dicen las cosas en forma creativa e interesante.   

27. Cuando veo un esquema en clase, es más probable  que recuerde  

a) la imagen.  b) lo que el profesor dijo acerca de él.   

28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información  

a) me concentro en los detalles b) trato de entender el todo antes de ir a los detalles.   

29. Recuerdo más fácilmente  

a) algo que he hecho.  b) algo en lo que he pensado mucho.   

30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero  

a) dominar una forma de hacerlo.  b) intentar nuevas formas de hacerlo.   

31. Cuando alguien me enseña datos, prefiero  

a) gráficas.  b) resúmenes con texto.  

32. Cuando escribo un trabajo, es más probable que   

a) lo haga (piense o escriba) desde el principio y avance.  

b) lo haga (piense o escriba)   en diferentes partes y luego las ordene.  

33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de gru po, primero quiero  

a) realizar una "tormenta de ideas" donde cada uno contribuye con ideas.  
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b) realizar la "tormenta de ideas" en forma personal y luego juntarme con el grupo para comparar 
las ideas.   

34. Considero que es mejor ser 

a) sensible.  b) imaginativo.   

35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más prob able que recuerde  

a) cómo es su apariencia.  b) lo que dicen de sí mismos.   

36. Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero  

a) mantenerme concentrado en ese tema, aprendiendo lo más que pueda de él.  

b) hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados.   

37. Me considero  

a) abierto.  b) reservado.   

38. Prefiero cursos que dan más importancia a  

a) material concreto (hechos, datos).  

b) material abstracto (conceptos, teorías).   

39. Para divertirme, prefiero  

a) ver televisión.  b) leer un libro.   

40. Algunos profesores inician sus clases haciendo un esquema de lo que enseñarán. Esos 
esquemas son  

a) no son útiles para mí.  b) muy útiles para mí.   

41. La idea de hacer una tarea en grupo  

a) me parece bien.  b) no me parece bien.   

42. Cuando hago grandes cálculos  

a) tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo.  

b) me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo.   

43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado  

a) fácilmente y con bastante exactitud.    b) con dificultad y sin mucho detalle. 

44. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más prob able que yo  

a) piense en los pasos para la solución de los problemas.  

b) piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio rango de 
campos.   



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

TEST INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 

Puntuació de 0 (cap facilitat) a 10 (màxima facilitat) 

 

 
1. INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL 

 
Punts 

1. Escric un diari personal on explico les coses que em passen.  

2. Tinc una bona autoestima.  

3. M’agrada treballar sol/a  

4. Quan tinc problemes me’ls resolc jo sol/a.  

5. Conec les meves capacitats.  

6. A l’escola tinc problemes per no participar en les activitats.  

7. Sé quan puc arreglar-me sol/a i quan necessito ajuda.  

8. Sé allò que m’agradaria fer quan sigui gran.  

9. Sé expressar els meus sentiments amb claredat.  

10. Passo temps sol/a, meditant, reflexionant o pensant coses.  

TOTAL:   

 

 
 

2. INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL 
 
Punts 

1. M’agrada treballar en equip.  

2. Tinc habilitat per saber com se senten els altres.  

3. Em sento còmode amb molta gent.  

4. Conversar amb amics i amigues em diverteix  

5. Prefereixo els esports col·lectius  

6. M’agrada sortir  

7. Em considero un líder  

8. Dono consells als companys o amistats que tenen problemes  

9. Gaudeixo ensenyant a una altra persona les coses que sé fer  

10. Demano tot allò que necessito de forma directa i verbal.  

TOTAL:   

 

 
3. INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL  Punts  

1. Recordo i puc cantar, taral·lejar o xiular la música que escolto.  

2. Reconec la música que he escoltat anteriorment.  

3. Puc adonar-me quan una nota o cançó està desafinada.  

4. Puc composar melodies sense saber música.  

5. Tinc oïda harmònic (capto els acords corresponents a una melodia)  

6. Diferencio els tons de veu de la gent i allò que transmeten.  

7. Sovint copejo la taula fent ritmes  

8. Sempre estic escoltant música, ràdio, CD, cassette.  

9. M’agrada cantar  

10. Toco un instrument musical  

TOTAL:   
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4. INTEL·LIGÈNCIA CINETICOCORPORAL  Punts  
1. M’agrada l’esport o les activitats físiques.  

2. Gesticulo quan parlo  

3. Necessito tocar les coses per saber-ne més d’elles.  

4. M’agrada córrer, saltar i moure’m en els moments lliures  

5. Ballo bé i amb gràcia.  

6. A vegades tinc problemes a l’escola perquè no puc estar quiet/a  

7. Puc imitar algú fàcilment.  

8. M’agrada fer treballs amb fang o plastilina.  

9. Tinc habilitat manual per a muntar i desmuntar objectes, aparells,...  

10. Em recordo més de les coses quan les escric.  

TOTAL:   

 
 
 
 

5. INTEL·LIGÈNCIA VISUALESPACIAL  Punts  
1. Dibuixo o pinto en forma creativa.  

2. Represento conceptes amb diagrames i gràfics.  

3. Distingeixo els matisos dels colors i puc reproduir-los.  

4. M’agrada fer trencaclosques, laberints i altres jocs visuals.  

5. Quan tanco els ulls percebo imatges visuals clares.  

6. Utilitzo imatges internes per a trobar solucions creatives.  

7. Tinc bona orientació i recordo els llocs que veig.  

8. Dibuixo i desxifro els mapes amb facilitat.  

9. Prefereixo els llibres que tenen moltes il·lustracions.  

10. M’agrada el cinema i els vídeos.  

TOTAL:   

 
 
 
 

 
6. INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA 

 
Punts 

1. M’agrada escoltar la ràdio.  

2. Escric correctament.  

3. M’agrada escoltar històries.  

4. M’agrada llegir  

5. Em sento còmode parlant en públic.  

6. Utilitzo i gaudeixo el bon humor, els acudits i els jocs de paraules.  

7. Tinc facilitat per aprendre idiomes.  

8. Puc convèncer la meva família per a fer coses.  

9. Sovint tinc problemes a l’escola per xerrar massa.  

10. Puc descriure imatges i escenes amb precisió.  

TOTAL:   
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7. INTEL·LIGÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA 

 
Punts 

1. Les matemàtiques són les matèries que més m’agraden  

2. Resolc diferents tipus de problemes de forma lògica.  

3. Puc fer càlculs mentals amb facilitat.  

4. M’agrada planificar.  

5. Resolc endevinalles i problemes numèrics.  

6. M’agrada treballar o jugar amb números.  

7. M’agrada fer experiments.  

8. M’agrada classificar les coses per categories.  

9. M’interessa saber com funciones les coses.  

10. M’agraden els jocs de lògica i estratègia (escacs, jocs d’ordinador  

TOTAL:   

 
 

 
8. INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA  

 
Punts  

1. M’agrada anar d’excursió, estar a l’aire lliure.  

2. M’encanta tenir animals a casa.  

3. M’agrada jugar al carrer.  

4. Sé els noms de moltes plantes i animals.  

5. A casa tenim una animal i m’agrada cuidar-lo.  

6. La classe de naturals és una de les meves preferides.  

7. M’agrada cuinar.  

8. M’agrada visitar els zoos, aquaris.  

9. M’agrada ocupar-me de les plantes.  

10. Tinc alguna col·lecció relacionada amb animals.  

TOTAL:   
 

Pinta els teus resultats: 
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EXPLICACIÓ PER A PARES I FILLS 

Breu explicació dels estils d’aprenentatge: 

Podem definir els estils d’aprenentatge com la manera en què cada persona percep, recorda, pensa, 
descobreix, emmagatzema, transforma i utilitza la informació d’una manera única, ja que utilitzem 
el nostre propi mètode o estratègia per aprendre.  

Cada individu desenvolupa unes preferències per tal d’estructurar els continguts, per resoldre els 
problemes, per seleccionar quins medis de representació volen utilitzar... Totes aquestes 
preferències, que inconscientment anem desenvolupant, són les que van construint el nostre propi 
estil d’aprenentatge. Aquest és estable, però no és definitiu, per això, conforme anem creixent 
podem desenvolupar altres tècniques que ens facilitin l’aprenentatge. 

Com que és un concepte molt abstracte i és difícil d’identificar, concretar i classificar  les diferents 
maneres d’aprendre, s’han elaborat diversos models d’aprenentatge. En el meu treball de recerca 
he explicat amb detall cinc d’aquests models, ja que són els més coneguts i rellevants. No obstant, 
he hagut de triar un per tal de que els vostres fills/es realitzessin el test i, així, pogués elaborar un 
perfil ANÒNIM. 

El que més em va agradar i considero que fa una classificació dels diferents estils lògica i rigorosa 
és el model de Felder i Silverman.  Aquest elabora una classificació tenint en compte cinc 
dimensions depenent de quines són les preferències de les persones per tal de processar, percebre, 
entendre, rebre i organitzar la nova informació. A cada dimensió hi trobem dues alternatives 
contraposades. 

Primera dimensió : es centre en el procés mental a través del qual la informació es converteix en 
coneixement. Ho podem fer de manera activa , és a dir, mitjançant activitats com discutir, aplicant o 
explicant-li als altres allò que hem après, o de manera reflexiva , aquesta consisteix en adquirir 
coneixement gràcies a pensar i reflexionar sobre allò nou, així doncs, de forma individual. 

Segona dimensió: intenta identificar quina és la forma que les persones  perceben més fàcilment 
la informació. Hi hauran que seran sensorials  i que, per tant, preferiran un aprenentatge concret, 
on puguin tenir present les seves experiències i que puguin ser realistes i, així, vincular allò après 
amb el món que els envolta. No obstant, n’hi ha que són intuïtius , així doncs, aprenen a partir d’allò 
abstracte, és a dir, mitjançant teories i principis generals. Aquestes persones solen ser més 
creatives i innovadores. 

Tercera dimensió:  consisteix en quina és la forma que les persones prefereixen per tal de rebre la 
informació. Pot ser que els hi vagi millor rebre-ho de forma visual , mitjançant diagrames, fotografies, 
imatges, animacions, plànols, mapes, esquemes o qualsevol tipus d’informació visual. Per contra, 
hi ha persones que se’ls hi és més fàcil si ho reben de forma verbal . Així doncs, prefereixen paraules 
escrites o explicacions orals.  

Quarta dimensió:  es centra en com les persones comprenen millor la informació. Si es 
caracteritzen per ser seqüencials  aprenen de manera lineal, així doncs, ho fan gradualment i solen 
seguir deduccions lògiques i estructurades. En canvi, si tendeixen a ser globals  aprenen de forma 
discontínua i sense establir connexions entre els diferents conceptes. No obstant, mitjançant “la 
il·luminació” tot encaixa i saben resoldre problemes complexes. Un punt dèbil és que no saben 
explicar com ho han fet. 
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Cinquena dimensió:  intenta explicar com es pot organitzar la informació. Hi hauran que ho fan de 
forma inductiva , per tant, que va d’allò particular (dades, observacions, mesures...) a allò general 
(regles, teories, lleis...). També, es pot ordenar de manera inversa, així doncs, de manera deductiva  
i preferir deduir quines conseqüències o aplicacions sorgeixen a partir de les generalitzacions. 

La última dimensió no està inclosa en el test, ja que està mol lligada amb la quarta dimensió. 
Consideren que si ets seqüencial seràs inductiu i si ets global seràs deductiu. 

Breu explicació intel·ligències múltiples 

Sempre s’ha pensat que el nostre cervell treballava com un ordinador, si funcionava bé era quan en 
l’escola teníem un alt rendiment i érem considerats persones llestes. Si s’encallava significava que 
teníem dificultats, però tot i així podíem seguir bé a l’escola. En canvi, si treballava molt lentament, 
era quan érem considerats persones ximples, ja que teníem males notes a l’escola.  

No obstant, la teoria de les intel·ligències múltiples nega que tinguem un únic ordinador, creu que 
en tenim vuit que són independents. N’hi ha alguns que són més lents i d’altres que són molt 
eficaços, per aquest motiu cada individu té unes capacitats i unes habilitats específiques. Aquestes 
són les diferents intel·ligències que existeixen: 

Intel·ligència lingüística:  sensibilitat especial pel llenguatge verbal i escrit, facilitat per aprendre 
idiomes i per estructurar els significats i les funcions de les paraules. Les persones que la tenen 
més desenvolupada solen ser els advocats, els oradors, els escriptors i els poetes.. 

Intel·ligència lògico-matemàtica:  habilitat per resoldre problemes de manera lògica, per fer 
correctament operacions matemàtiques, per dur a terme investigacions científiques i per utilitzar els 
números eficaçment. Les persones que tenen aquesta intel·ligència desenvolupada serien els 
matemàtics i els científics. 

Intel·ligència musical:  habilitat per interpretar, compondre i apreciar pautes musicals, capacitat per 
percebre i reproduir ritmes, tons i timbres i per expressar la música. Hi destaquen els músics i 
compositors. 

Intel·ligència corporal-cinestèsica:  facilitat a l’hora d’utilitzar el nostre cos per resoldre problemes 
o crear nous productes, capacitat per controlar els moviments corporals i per manipular objectes 
amb habilitat. Les professions que més es caracteritzen són els ballarins, els actors i els esportistes. 
Però, aquesta intel·ligència, també, és important pels artesans, els cirurgians, els científics dels 
laboratoris i els mecànics.  

Intel·ligència visual-espacial:  capacitat per reconèixer i orientar-se en espais grans o en petits i 
per visualitzar les accions abans de realitzar-les. Els navegants, els pilots, els escultors, els 
cirurgians, jugadors d’escacs, artistes gràfics o arquitectes són persones que contenen aquestes 
habilitats. . 

Intel·ligència interpersonal: capacitat d’entendre les intencions, les motivacions i desitjos de les 
altres persones i per treballar eficaçment amb les altres persones. Els venedors, els mestres, els 
metges, els líders, els polítics i els actors necessiten tenir desenvolupada aquesta intel·ligència.  

Intel·ligència intrapersonal:  habilitat per controlar-se a un mateix, ser conscient de la vida que 
estem duent a terme i conèixer els nostres desitjos, pors, capacitats i emocions íntimes. Aquest 
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tipus de capacitats la tenen molt desenvolupada els psicòlegs, els psiquiatres, filòsofs i líders 
religiosos.  

Intel·ligència naturalista:  capacitat per comprendre el món natural i treballar en ell eficaçment i per 
saber reconèixer i identificar les nombroses espècies, la flora i la fauna, del seu entorn. Les persones 
amb aquesta intel·ligència desenvolupada serien els biòlegs i els jardiners. 

TESTOS 

Abans de que observeu els resultats, vull que sapigueu que els testos no són factibles 100% i que, 
normalment, es fan proves més llargues, on s’observa el comportament i les preferències del nen. 
No obstant, per realitzar el meu treball de recerca aquest mètode més ràpid ja em serveix, perquè, 
com vosaltres sabeu, em centro amb l’anàlisi de les activitats que m’han proporcionat els vostres 
fills/es. 

També, vull repetir que tots els resultats són bons, ja que totes les maneres d’aprendre i les diferents 
habilitats que podem posseir són perfectes i útils perquè podem treure molt de partit de totes elles. 

Finalment, us volia tornar a donar les gràcies, ja que ha estat un plaer conèixer els vostres fills i 
poder comptar amb ells i la seva ajuda per realitzar el meu treball de recerca. Sense el vostre permís 
i sense ells, no hagués pogut elaborar la part més important i especial del meu projecte. 
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ANNEX 2: 

ESTRUCTURA ENTREVISTA DELS NENS 

Per aconseguir fer la part pràctica del treball de recerca, he hagut de treballar amb nens. Així 
doncs, he quedat quatre cops amb cadascun d’ells. 

El primer cop que ens vam veure, els hi vaig explicar el meu treball de recerca i els hi vaig donar el 
projecte de treball. El segon cop, els hi vaig fer una sèrie de preguntes per tal de valorar la primera 
setmana, en la qual havien apuntat les activitats realitzades. La tercera vegada que ens vam veure, 
vam fer una valoració de la segona setmana, que, també, havien pres nota de les activitats que 
havien fet a classe. L’últim cop, els hi vaig fer una sèrie de preguntes per tal de conèixer una mica 
més sobre ells, la seva vida acadèmica. 

A continuació, us mostro totes les preguntes que els hi vaig realitzar els diferents dies. Aquestes 
m’han ajudat tan per fer el perfil com per observar si hi ha una relació entre les seves activitats 
preferides i les seves intel·ligències més desenvolupades. 

VALORACIÓ DE LA PRIMERA SETMANA 

1.- Has tingut alguna dificultat per apuntar cada dia què has realitzat a l’escola? 

2.- La setmana com la valoraries: diferent, especial, avorrida, divertida...? 

3.- De totes les activitats que has realitzat, quina és amb la que t’has sentit més còmode i t’ha 
agradat més? 

4.- Hi ha alguna activitat que l’eliminaries perquè consideres que no t’ha ajudat a adquirir 
coneixements? Quina? 

5.- Hi ha alguna activitat que t’agradaria més si fos diferent? Com la plantejaries? 

VALORACIÓ SEGONA SETMANA  

1.- Aquesta setmana ha estat complicada per tal d’apuntar les activitats que has realitzat a l’escola? 

2.- Dóna-li tres adjectius a la setmana com, per exemple, divertida, avorrida, estressada... 

3.- Recordes quina activitat no t’ha agradat? Quina? 

4.-Com creus que plantejaries aquesta activitat que vols eliminar per tal que t’agrades?  

5.- De les dues setmanes, quina t’has sentit millor i has pogut fer coses que t’agradaven? 

ENTREVISTA PER APROFUNDIR EN LA SEVA VIDA ACADÈMICA 

1.- Quan eres petit, tenies problemes per anar a l’escola o t’agradava anar-hi? Per què? 

2.- Te’n recordes com vas començar a llegir i a escriure? Quin era el mètode que utilitzaven els 
professors? Et va resultar fàcil o difícil?  

3.- Quines eren les joguines que preferies de petit? 
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4.- Quina és la teva assignatura preferida? Sempre ha sigut la mateixa? Si és que no, quina 
t’agradava abans? 

5.- Quines activitats extraescolars has anat fent al llarg de la teva vida?  

6.- Si fossis professor, quina tàctica utilitzaries perquè creus que és més eficaç? Quin consell li 
donaries al teu professor per tal que realitzes una  classe al teu gust? 

7.- Creus que cada persona té unes facilitats per algunes matèries? 

8.- Estaries d’acord que cada persona aprèn de manera diferent? 
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ANNEX 3: 

PROJECTE DE TREBALL 

Com ja sabeu, els nens han hagut d’apuntar les activitats que han fet en l’institut durant dues 
setmanes no consecutives. Per tal d’apuntar-ho en ordre, els hi vaig facilitar una llibreta, un projecte 
de treball. 

En aquest, hi trobem una graella per tal que apuntin l’assignatura i què han realitzat en aquesta i 
una valoració del dia. Com que era una cosa voluntària, cada nen ho ha fet a la seva manera. Per 
exemple, el Nen A ha preferit fer-me la valoració del dia mitjançant un àudio per una qüestió de 
temps. 

A continuació, us mostro el projecte de treball de cadascun dels nens en format digital. Observareu 
que tots són diferents, els vaig personalitzar. cadascun està  

Projecte Nen A 
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Projecte Nen B 
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Projecte Nen C 

                          

                          



 

109 

 

                          

                                 



 

110 

 

                         

                         



 

111 
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Projecte Nen D 
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ANNEX 4: 

ACTIVITATS 

A continuació, us explico i us mostro totes les activitats que han fet els quatre nens durant 
les dues setmanes no consecutives. Les activitats que estan enumerades són les que he analitzat i 
treballat. Les he agrupat per alumne i les he classificat per setmana, ja que pot ser que s’hagi dut a 
terme a la primera o a la segona, per dia i per hora. 

Totes les fotografies són de font pròpia. 

ALUMNE A 

Primera setmana 

Dilluns 24:  

Primera hora : Anglès, que han començat un treball en grup en el qual havien d’escollir un joc i 
explicar pas a pas en què consisteix el joc i com es juga. Evidentment, ho havien de presentar amb 
anglès mitjançant un power point  i a davant dels alumnes de la classe. (Activitat 1) 

Segona hora : Català, han fet un dictat preparat. Normalment, els dilluns sempre realitzen aquesta 
activitat, ja que durant el cap de setmana el poden practicar i fixar-se amb les faltes d’ortografia. 
També, han dedicat la meitat de la classe per repassar per l’examen. (Activitat 2) 

Tercera hora : Tutoria, han estat parlant dels voluntaris que van a l’Àfrica a ajudar a totes aquelles 
persones que ho necessiten. Això és perquè estan fent un projecte relacionat amb el llibre de lectura, 
que es diu “Àfrica”. També, m’ha explicat que per donar per finalitzat el projecte, un nen d’Àfrica els 
vindrà a visitar i els hi explicarà com viuen al seu país. (Activitat 3) 

Quarta hora : Tecnologia, han fet un treball en grup de la fusta, ja que la unitat que estan treballant 
estudien els diferents tipus. (Activitat 4) 
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Cinquena hora : Socials, han fet un treball d’Egipte individualment. El treball es basa en contestar 
unes preguntes del llibre. L’han començat a realitzar perquè havien acabat el temari relacionat amb 
Egipte. (Activitat 5) 

     

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisena hora : Castellà, els hi ha explicat  com s’ha de fer una entrevista, és a dir, quina és la seva 
estructura i com s’han d’ordenar les preguntes. (Activitat 6) 

 

 

Descriure parts del temple. 
Diferències en la construcció. 
Llegir i especificar què feien els 
sacerdots. Donar la opinió. 
Recerca. Explicar si els temples 
del passat s’assemblen als 
d’actualment.  
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Dimarts 25: 

Primera hora : Religió, han llegit una lectura relacionada amb els mites i han realitzat unes activitats 
després d’haver comprès el text. (Activitat 7) 

(1) Llegir la lectura. 

   

 

 

 

 

(2) Dibuixar el mite que descriu el 
text. 

(3)  Descriure el personatge central i 
quins valors té. 

 

(4)Té sentit que hi hagi un mite com 
aquest actualment? 
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Segona hora : Anglès, han continuat el treball del joc, ja que el duen a terme a classe perquè si 
tenen algun dubte la professora els pot ajudar. 

Tercera hora : Han fet examen de català. 

Quarta hora : Han fet examen de matemàtiques. 

Cinquena hora : Castellà, han fet una exposició sobre el tema que ells volien amb l’ajuda d’un power 
point i a l’acabar els companys de classe els hi feien preguntes. (Activitat 8) 

Sisena hora : Educació i valors, han estat mirant un documental. (Activitat 9) 

Dimecres 26: 

Primera hora : Plàstica, han fet un dibuix on havien de treballar les ombres. (Activitat 10) 

Segona hora : Català, els hi han explicat com es realitza una carta, és a dir, han treballat la seva 
estructura. Després d’haver fet l’explicació, ho han posat en pràctica i han escrit una carta. (Activitat 
11) 

Tercera hora : Han fet examen de matemàtiques.  

Quarta hora : Tecnologia, han repassat per l’examen. Per fer-ho, han fet activitats a classe. (Activitat 
12) 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Materials que calen per fabricar 
fusta. (2) Diferència entre fustes 
toves i fustes dures. (3) Digues el 
nom de 6 fustes i classifica-les. (4) 
Conseqüències mediambientals 
del consum excessiu de la fusta. 
(5) Avantatges i inconvenients de 
tenir el marc de la finestra de fusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Què vol dir que la fusta és un 
material higroscòpic? (7) 
Classifica les fustes segons si és 
fèrric o no fèrric o si és un metall 
pur o un aliatge. 
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Cinquena hora : Biologia, han avançat el quadern que tenen, en el qual conté l’explicació. No 
obstant, les paraules claus no estan apuntades, sinó que han deixat un buit perquè els alumnes 
quan escoltin a classe els completin. També, han repassat per l’examen fent activitats. (Activitat 13) 

                         

                         

Sisena hora : Socials, han continuat fent el treball d’Egipte que he comentat anteriorment. 

Setena hora : Música, han estat mirant una pel·lícula. (Activitat 14) 

Dijous 27: 

Primera hora : Anglès, han continuat fent el treball del joc, que abans he explicat en què consistia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Escoltar i completar la lliçó. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Llegir la lectura. (3) Especificar 
accions del protagonista. (4) Com 
són les trampes d’aranya segons el 
text? (5) Per què creus que les 
aranyes utilitzen les trampes? 

Activitat 13: (6) Esquema 
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Segona hora : Lectura, han llegit el llibre “Àfrica” oralment amb tota la classe, que està relacionat 
amb aquell projecte que està duent a terme l’ institut. Un cop avancen una sèrie de capítols, els hi 
fan preguntes oralment per comprovar si han seguit la lectura. (Activitat 15) 

Tercera hora : Han fet examen de biologia. S’han examinat dels diferents tipus d’animals. 

Quarta hora : Educació física, han jugat a l’ultimate que consisteix en passar-se el disc volador entre 
els companys. (Activitat 16) 

Cinquena hora : Plàstica, han fet un dibuix lliure, no hi havia cap temàtica. (Activitat 17) 

Sisena hora : Tutoria, han estat mirant una pel·lícula. 

Divendres 27: 

Primera hora : Francès, han fet exercicis. (no he aconseguit les activitats) 

Segona hora : Socials, han dedicat la última hora per acabar el treball d’Egipte. Com podem veure, 
l’han estat realitzant al llarg de la setmana. 

Tercera hora : Música, han fet un joc. Amb el cos havien de fer ritmes per tal de que l’altre company 
sabés el ritme i el pogués apuntar a un pentagrama. (Activitat 18) 

Quarta hora : Biologia, els hi han explicat la pol·linització mitjançant un power point. Després, un 
cop ha fet l’explicació el professor, ha mostrat uns vídeos on mostraven exemples per tal de donar-
ho per finalitzat. (Activitat 19) 

Cinquena hora : Educació física, han tornat a jugar a l’ultimate.  

Sisena hora : Matemàtiques, han començat tema nou. Per primera vegada fan àlgebra. També, han 
hagut de fer exercicis un cop finalitzada l’explicació. (Activitat 20) 

                                         

(1) 

(2) 
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Segona setmana  

Dilluns 29: 

Primera hora : Anglès, han avançat temari i els hi han explicat els verbs en passat. Després, han 
fet activitats i ho han posat en pràctica. (Activitat 21) 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Segona hora : Català, han fet un dictat preparat com cada dilluns. 

(3) 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Llegir el text i relacionar cada 
paràgraf amb una pregunta. 

 

 

 

(1) Completar les 
preguntes. 

 

 

(2) Completar les 
frases utilitzant la 
forma positiva o 
negativa del verb 
Past Simple. 
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Tercera hora : Matemàtiques, han fet exercicis per tal de repassar per l’examen dels angles que el 
tenen aquesta setmana. (Activitat 22) 

          

                

 

   

 

 

Quarta hora : Tecnologia, han estat repassant per l’examen. 

Cinquena hora : Socials, han mirat una pel·lícula anomenada “Troya” i han hagut de respondre unes 
preguntes individualment. (Activitat 23) 

(1) Relaciona el rellotge amb 
els angles. 

 

 

 

(2) Dibuixar angles 
consecutius i suplementaris 

 

 

 

(3) Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Suma, restes, multiplicacions i divisions amb angles. 
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Sisena hora : Castellà, han corregit exercicis relacionats amb la poesia. Després, han repassat 
verbs i han començat a fer exercicis per posar-ho en pràctica. (Activitat 24) 

    

           

 

        

 

 

 

 

  

 

 

Dimarts 30: 

Primera hora : Religió, han estat repassant el tema dels mites perquè la setmana següent tenien 
examen. Per fer-ho han realitzat una sèrie d’exercicis. (Activitat 25) 

  

   

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Llegir el poema i analitzar-lo. 

 

 

(2) Definir què és un “Romance” 
completant els espais en blanc. 

 

 

(3) Marcar les 
característiques 
del verb. 

 

 

(4) Conjugar diferents 
verbs i buscar el seu 
significat. 

 

 

(5) Escriure el present del subjuntiu 
mitjançant la frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Posar el nom del mite de la 
imatge. 

 

 

 

(2) Buscar informació dels 
diferents mites. 

 

 

 

(3) Digues si és vertader o fals. 
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Segona hora : Anglès, han continuat fent els verbs en passat. Així doncs, els hi han deixat estona 
per tal d’acabar les activitats que els hi van proposar a la classe anterior. 

Tercera hora : Han fet examen de català. 

Quarta hora : Matemàtiques, han continuat fent els exercicis que els hi havien ficat el dia anterior, 
així repassen per l’examen. 

Cinquena hora : Castellà, han continuat fent els exercicis relacionats amb els verbs que no van 
poder acabar el dia anterior.  

Sisena hora : Han fet examen de tecnologia. 

Dimecres 31: 

Primera hora : Plàstica, han fet un dibuix sense seguir cap pauta, és a dir, era lliure. (Activitat 26) 

Segona hora : Català, han jugat a un joc que és semblant al programa que es grava a TV3 que 
s’anomena “El gran dictat”. El joc consistia a que individualment havies de posar a prova el teu 
català, és a dir, hi havia diferents tipus de fitxes on havies (1) d’escriure correctament la paraula, (2) 
et donaven pistes i havies d’encertar la paraula, (3) havies de corregir les faltes ortogràfiques o (4) 
havies de formar una frase utilitzant les paraules que et donaven. Guanyava l’alumne que tingués 
més punts, així doncs el que havia fet correctament les fitxes. (Activitat 27) 

                       

 

 

 

 

 

(4) Anàlisis d’una film enfocada als 
herois.  

 

 

 

 

 

 

(5) A partir del text elaborar un 
mapa conceptual. 
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Tercera hora : Han fet examen de matemàtiques. 

Quarta hora : Educació i valors, han estat parlant i comentant la notícia de l’atemptat de Manchester. 
(Activitat 28) 

Cinquena hora : Han realitzat un examen de naturals. 
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Sisena hora : Socials, han començat a fer un treball de Roma, ja que està relacionat amb el tema 
que van estar treballant la setmana passada.  

Setena hora : Música, han interpretat una cançó amb els instruments de percussió tota la classe. 
(Activitat 29) 

Dijous 1:  

Primera hora : Anglès, han fet un esquema relacionat amb allò que els hi sortirà a l’examen. 
(Activitat 30) 

Segona hora : Lectura, han continuat llegint i treballant el llibre ”Àfrica”. 

Tercera hora : Biologia, han corregit l’examen, ja que era un test. Per fer-ho cada alumne ha corregit 
un altre que no fos el seu. Després, han estat comentant les errades que la majoria de la classe 
havia fet. (Activitat 31) 

Quarta hora : Castellà, han fet individualment un esquema de la unitat que havien acabat. Sempre 
realitzen aquest esquema i abans de fer l’examen l’han d’entregar perquè sinó no el poden realitzar. 
No obstant, com que s’estava apropant final de curs, el professor ha decidit que si acabaven 
l’esquema a classe no faria falta haver de fer l’examen. Així doncs, aquest esquema realitzat a 
classe es puntuava com una nota d’un examen. (Activitat 32) 

                         

 

Cinquena hora : Educació física, han jugat a l’ultimate. 

Sisena hora : Plàstica, han decorat la portada de la carpeta on posaran tots els dibuixos i les làmines 
que han realitzat durant aquest curs. (Activitat 33) 

Setena hora : Tutoria, els han informat sobre les colònies. (Activitat 34) 
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Divendres 2:  

Primera hora : Han fet examen de francès. 

Segona hora : Socials, han continuat fent el treball de Roma, ja que la classe anterior no el van 
poder acabar. 

Tercera hora : Música, han fet un vídeo, amb diferents alumnes, on movien el cos i feien playback 
amb una aplicació de mòbil que s’anomena “Musically” . (Activitat 35) 

Quarta hora : Biologia, tots aquells alumnes que havien suspès han hagut de fer l’examen de 
recuperació. Els altres que havien aprovat els hi han deixat temps lliure i han pogut jugar amb la 
tableta. 

Cinquena hora : Educació física, han pogut jugar allò que volien a la pista de l’institut. (Activitat 36) 

Sisena hora : Optativa de matemàtiques, han fet examen. 

ALUMNE B  

Primera setmana 

Dilluns 24: 

Primera hora : Biologia i geologia, han corregit els exercicis que tenien de deures. Després, han 
avançat temari i perquè repassin els hi ha posat de deures (4) copiar una flor i les seves parts. 
(Activitat 1) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

(2) 

(3) 
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Segona hora : Educació física, han jugat a bàdminton a l’aire lliure. (Activitat 2) 

Tercera hora : Plàstica, han tingut guàrdia perquè la professora no estava. 

Quarta hora : Han fet examen d’anglès. 

Cinquena hora : Català, han llegit una lectura del llibre de text i, després, han hagut de fer exercicis 
per tal de demostrar que l’havien comprès. Si no els acabaven a classe, els havien d’acabar a casa 
de deures. (Activitat 3) 
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Sisena hora : Tecnologia, han avançat temari i els hi ha explicat l’apartat dels plàstics. Per fer-ho, 
el professor utilitza una web que s’anomena Tecno 12-18, on explica de forma visual el temari de 
tecnologia. En aquest cas, mostrava les diferents màquines que s’utilitzen per fer els objectes de 
plàstics. (Activitat 4) 

 

 

 

 

 

 

Dimarts 25: 

Primera hora : Castellà, han corregit els exercicis que tenien de deures i els hi ha posat més 
activitats un cop ha avançat temari. (Activitat 5) 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segona hora : Laboratori, (1) havien de fer un resum o esquema de la funció de reproducció, ja que 
havien acabat la unitat. Després, (2) han realitzat una pràctica en parelles de la germinació de llavors 
que havien treballat a classe. (Activitat 6) 

(2) Digues si els enunciats són 
vertaders o falsos. 

(1) Accentuar les 
paraules. 

 

 

 

(3) Classifica les paraules en 
agudes, planes o esdrúixoles. 
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Tercera hora : Anglès, han començat tema nou. Un cop feta l’explicació, els hi ha posat exercicis 
per fer a classe. (Activitat 7) 
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Quarta hora : Matemàtiques, han hagut de fer unes activitats a classe i si no les acabaven les havien 
de fer a casa, ja que el proper dia les hauran de corregir. (Activitat 8) 

                                             

Cinquena hora : Informàtica, han fet pràctiques del correu electrònic, és a dir, els hi ha ensenyat 
com funciona. (Activitat 9) 

Sisena hora : Música, han realitzat unes activitats relacionades amb els instruments. (Activitat 10) 

(1) Escoltar i apuntar el vocabulari, 
després traduir-lo. 

(2) Posar el nom del que 
representa la foto. 

(1) 
(2) 
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Dimecres 26: 

Primera hora : Educació física, no han fet activitats a l’exterior, sinó que han mirat un vídeo sobre 
quina és la manera més correcte de corre en els diferents esports. (Activitat 11) 

Segona hora : Han fet examen de castellà. 

Tercera hora : Ètica, han hagut d’exposar un treball dels drets humans realitzat en grup. Prèviament, 
el professor havia repartit els diferents drets entre els diversos grups d’alumnes i els havia deixat 
temps a classe perquè poguessin buscar informació dels drets que els hi havia dit que haurien de 
treballar i d’elaborar la cartolina. (Activitat 12) 

 

Quarta hora : Biologia i geologia, han començat nou tema (1) mitjançant un vídeo. Després, han 
hagut de fer deures a casa per repassar allò que els hi havia explicat. (Activitat 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Classificar els diferents 
instruments segons a quin grup 
pertanyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Escoltar una audició i 
identificar l’ instrument que la 
realitza. 
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Cinquena hora : Català, han repassat per l’examen. De manera que els hi ha posat exercicis per fer 
a classe i els han corregit per si de cas hi havia algun altre dubte. (Activitat 14) 

 

Sisena hora : Ciències socials, tenien guàrdia, ja que el professor no està durant aquesta setmana. 
No obstant, han hagut de fer un (1) resum/esquema i (2) realitzar exercicis on havien de definir 
paraules claus del tema que estaven treballant: les aigües. (Activitat 15) 

                                                        

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Dijous 27: 

Primera hora : Ciències socials, com ja he dit no estava el professor. Així doncs, han tingut guàrdia 
i els hi ha deixat temps per estudiar català que tenen examen. 

Segona hora : Matemàtiques, han corregit els exercicis que havien d’acabar a casa de deures. 

Tercera hora : Castellà, no n’han fet. 

Quarta hora : Educació física, han fet un torneig de futbol. S’han dividit en diferents equips i han 
dedicat l’hora a posar en pràctica diferents tècniques de futbol. (Activitat 16) 

Cinquena hora : Han fet examen de català. 

Sisena hora : Tutoria, han tingut guàrdia, ja que el seu tutor és el professor de socials. No obstant, 
el professor que l’ha substituït ha fet una repassada dels deures que els alumnes havien de fer 
durant la setmana següent. (Activitat 17)  

Divendres 28: 

Primera hora : Han fet examen de música. 

Segona hora : Ciències Socials, el professor, com tots els altres dies, no estava i els hi ha fet una 
enquesta sobre quines eren les seves sèries i cançons preferides. (Activitat 18) 

Tercera hora : Tecnologia, han estat fent un treball d’un vaixell en parelles que l’hauran d’entregar 
més endavant. (Activitat 19) 

Quarta hora : Anglès, han estat llegint un llibre en anglès que s’anomena “The Borrowers”. Després 
d’avançar una sèrie de capítols, han hagut de realitzar unes activitats. (Activitat 20) 
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Cinquena hora : Matemàtiques, han començat nou tema, on tractaran el sistema de mesures. 
Després, han realitzat activitats per tal de posar-ho en pràctica. (Activitat 21) 

 

Sisena hora : Plàstica, no estava la professora i han aprofitat per estudiar ciències socials que la 
setmana següent s’hauran d’examinar. 

Segona setmana 

Dilluns 29:  

Primera hora : Biologia i Geologia, (1) han hagut de fer una taula a la llibreta per tal d’esquematitzar 
el que els hi havia explicat. Després han corregit els exercicis que tenien de deures relacionats amb 
l’evolució de les plantes. (Activitat 22) 

    

 

 

 

 

 

Segona hora : Educació física, han dividit la classe en dues parts. La primera mitja hora (1) han 
jugat a bàdminton i l’altra (2) han jugat al “pitxi”, aquest últim joc és semblant al beisbol. Tots dos es 
juguen a fora a la pista. (Activitat 23) 

Tercera hora : Plàstica, han començat el tema 3 que treballaran les diferents textures. Un cop feta 
l’explicació, han començat una làmina on havien de traçar línies. (Activitat 24) 

Quarta hora : Anglès, han corregit els exercicis que tenien de deures. Després d’haver continuat 
l’explicació, han fet més exercicis per posar-ho en pràctica. (Activitat 25) 

 

 

 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 
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Cinquena hora : Català, han llegit una lectura oralment a classe. Un cop han fet la comprensió, han 
hagut de realitzar uns exercicis a casa. (Activitat 26) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

(1) Escriure preguntes utilitzant el some and 
any. 

 

 

 

 

(2) Completar el text a partir de la fotografía. 
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Sisena hora : Tecnologia, s’han examinat dels plàstics, que és el que havien estat treballant els dies 
anteriors. 

Dimarts 30: 

Primera hora : Han fet examen de castellà. 

Segona hora : Biologia i geologia, han anat al laboratori i han realitzat unes pràctiques on havien de 
classificar els animals invertebrats. (Activitat 27) 

   

Tercera hora : Han fet examen d’anglès. 

Quarta hora : Matemàtiques, han estat corregint problemes relacionats amb les àrees que tenien 
de deures. (Activitat 28) 

 

Cinquena hora : Informàtica, els hi ha ensenyat a utilitzar les diferents aplicacions que té el Google, 
com per exemple: el gmail, el drive... (Activitat 29) 

Sisena hora : Música, han fet una exposició oral sobre els instruments. El treball era en grup i 
l’havien de fer a casa. Un cop tots els alumnes han acabat de presentar-lo, han mirat una pel·lícula. 
(Activitat 30) 
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Dimecres 31: 

Primera hora : Educació física, han jugat a l’ultimate, que consisteix en passar-se el disc volador 
entre els companys. (Activitat 31) 

Segona hora : Castellà, han estat corregint exercicis que els havien de fer de deures a casa. 
(Activitat 32) 

 

    

 

 

Tercera hora : Ètica, han estat parlant sobre la pobresa del món i per tal de conscienciar als alumnes 
de la situació en el món, és a dir, que hi ha països subdesenvolupats i d’altres de desenvolupats els 
hi ha ensenyat una web, on podien observar un mapa del món que hi mostra la riquesa dels diferents 
països. (Activitat 33) 

Quarta hora : Han fet examen de biologia i geologia. 

Cinquena hora : Han fet examen de català. 

Sisena hora : Ciències socials, han mirat un documental d’en Kilian Jornet, que és l’home que va 
pujar l’Everest amb tan sols 17 hores. (Activitat 34) 

Dijous 1: 

Primera hora : Han fet examen de ciències socials. 

Segona hora : Matemàtiques, els hi ha deixat temps per estudiar i solucionar dubtes, ja que el dia 
següent tenen examen. 

Tercera hora : Castellà, estan llegint un llibre que s’anomena “Besos para la Bella Durmiente”. 
Després d’haver finalitzat un capítol, han comentat oralment els fets que havien succeït al llibre. 
(Activitat 35) 

Quarta hora : Educació física, han estat jugant a futbol amb equips. (Activitat 36) 

(1) Completa amb la síl·laba que li 
correspon. 

 

(2) A partir del text, ha d’extreure una 
norma ortogràfica. 

(3) Ha d’escollir la paraula 
correcta. 
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Cinquena hora : Català, abans de començar a llegir el llibre de lectura que s’anomena “Llibre de les 
bèsties” (1) han hagut de fer una recerca de la biografia de l’escriptor, Ramon Llull. Després, (2) han 
llegit una sèrie de capítols en veu alta i (3) han hagut de respondre algunes preguntes, que si no les 
acabaven de resoldre ho havien de fer de deures. (Activitat 37) 

       

 

Sisena hora : Tutoria, han planificat la setmana del 12 al 20 de juny, ja que és una setmana plena 
de recuperacions. (Activitat 38) 

Divendres 2: 

Primera hora : Música, han mirat una pel·lícula relacionada amb un instrument especial, ja que és 
poc vist i té un so diferent a la resta. (Activitat 39) 

Segona hora : Ciències Socials, han hagut de matricular-se per al pròxim any a l’institut. Per tant, 
no han avançat matèria. 

Tercera hora : Tecnologia, els hi ha deixat temps per acabar un treball que consisteix en crear un 
joc a partir de material reciclat. Cadascú podia triar si volia realitzar-lo en parelles o individualment 
i, també, escollir el joc que volia fer, podia ser inventat o algun altre que sigui comú. (Activitat 40) 

Quarta hora : Anglès, han dedicat la classe a corregir els exercicis que tenien de deures. (Activitat 
41) 
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Cinquena hora : Examen de mates. 

Sisena hora : Plàstica, han estat dibuixant lliurament, és a dir, podien escollir què volien pintar i 
quina tècnica seguir. (Activitat 42)  

ALUMNE C 

Primera setmana  

Els alumnes de primer d’ ESO d’aquest institut han dedicat aquesta setmana en realitzar el crèdit 
de síntesi, perquè s’adonin que no tot està fragmentat en matèries sinó que tot allò que percebem 
és únic i global. Així doncs, l’alumne ha de demostrar autonomia per tal d’organitzar-se, que sap 
treballar en equip i adaptar-se i que són capaços de resoldre els reptes que se’ls hi presenta. Per 
tal de que puguin posar-ho en pràctica hauran de realitzar, individualment o en grup, una sèries 
d’activitats, hauran de prendre decisions i organitzar-se amb els membres dels grups. D’aquesta 
manera, reforçaran i desenvoluparan les competències bàsiques que han treballant al llarg del curs 
en les diferents assignatures. 

Per tant, podem observar que és un treball enriquidor, ja que els nens poden practicar tot el que han 
après i adonar-se del seu coneixement i, així, motivar-los per tal de seguir estudiant i tenint curiositat, 
ingredients fonamentals en l’ensenyança.  

Cada crèdit de síntesis es basa en un tema, en aquest institut han decidit basar-se en la màgia. 
Volen que cada alumne sigui protagonista i que pugui ser mag, així, es podrà endinsar-se en un 
món fantàstic i màgic. Cada dia hauran de fer una activitats concretes relacionades amb el temari. 
Primer de tot, realitzaran activitats individualment per tal de donar idees per l’espectacle, després 
en grups petits escolliran la millor i, finalment, ho posaran en comú en tota la classe i triaran aquella 
que representaran. Per tant, l’objectiu final és realitzar un espectacle de màgia per tots els alumnes 
de primer d’ESO. 

Dilluns 24: 

Primera hora : Han hagut d’escollir el personatge que representarien a l’espectacle de màgia. 
(Activitat 1) 

(1) A partir de les icones, has 
d’escollir l’estat d’ànim que més 
el caracteritza.  

 

(2) A partir de les imatges, 
completar els mots encreuats. 
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Segona hora : Han estat mirant vídeos de trucs de màgia d’en Mago Pop. (Activitat 2) 

Tercera hora : Han estat parlant amb tota la classe què opinaven sobre en Mago Pop i, després, 
s’han repartit les tasques. (Activitat 3) 

Quarta i cinquena hora : Han estat mirant la pel·lícula “El il·lusionista”. 

Sisena hora : (1) Han acabat la pel·lícula i han fet un qüestionari sobre ella. També, (2) han omplert 
el diari d’aprenentatge, que consisteix en fer una avaluació del dia. (Activitat 4) 

 

Dimarts 25: 

Primera hora : Han mirat vídeos de trucs de màgia i han organitzat les activitats que farien durant 
el dia. (Activitat 5) 

Segona hora i tercera hora : Han anat a veure un espectacle de màgia científica al teatre de l’ 
institut. (Activitat 6) 

Quarta hora : Han buscat per Internet trucs mitjançant experiments individualment i els han anat 
apuntant al dossier. 
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Cinquena hora : Han escollit el millor truc entre tots aquells que havien visualitzat i, després, han 
fet la valoració del dia. (Activitat 7) 

 

Sisena hora : Han mirat una pel·lícula. 

Dimecres 26: 

Primera hora : Han estat visualitzant els trucs de màgia que més el hi havia agradat amb tota la 
classe. 

Segona i tercera hora : Han fet una activitat, on feien màgia mitjançant les mates. (Activitat 8) 
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Quarta i cinquena hora : Han vist un espectacle que s’anomenava “La màgia de les mates”. 

Sisena hora : Han omplert el diari d’aprenentatge i han continuat mirant la pel·lícula. 

 

Dijous 27: 

Primera hora : Els hi ha explicat què farien i s’han repartit les tasques amb el grup. 

Segona hora i tercera : Han fet cartells i flyers per fer propaganda de l’espectacle.(Activitat 9) 

                                        

Quarta i cinquena hora : Han fet el power point que servirà de suport per l’espectacle. Després, 
han fet una valoració del dia. (Activitat 10) 

 

Sisena hora : Han visualitzat la pel·lícula “El Mago de Oz”. 
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Divendres 28: 

Amb els petits grups han estat assajant l’espectacle. Després, cada un l’ha representat davant de 
la classe. Un cop tothom ha demostrat què han estat treballant, han decidit quins trucs farien a 
l’espectacle final tota la classe. (Activitat 11) 

 

Segona setmana  

Dilluns 29: 

Primera hora : Català, han estat corregint els exercicis de la pàgina 102,103 i 105 que tenien de 
deures. Les activitats són per comprendre la lectura, llegida prèviament, i per entendre i enriquir-se 
amb el vocabulari que hi apareix. (Activitat 12) 

                           

Segona hora : Anglès, han realitzat dues fitxes i han corregit la pàgina 35 i 52 del llibre. Totes les 
activitats estan enfocades per tal d’aprendre vocabulari relacionat amb la roba. (Activitat 13) 

 

 

 

 

 

 

(1) Analitzar el text que han llegit 
mitjançant una taula. 

(2) Buscar dos sinònims per a cada 
paraula. 

(2)Elaborar frases fetes. 

(3) Relacionar les paraules amb un 
significat semblant. 
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Tercera hora : Matemàtiques, han corregit els exercicis 7 i 8 de la pàgina 153. Després, han 
continuat l’explicació de l’apartat 2 del tema 8 i, per practicar-ho, els hi ha posat de deures l’exercici 
25, 26, 27, 28 i 29. (Activitat 14) 

                                        

                                  

Quarta hora : Visual i plàstica, han d’elaborar una escultura de fang. (Activitat 15) 

Cinquena hora : Castellà, han anat a la biblioteca a llegir un llibre individualment. (Activitat 16) 

Sisena hora : Religió, han realitzat un treball en grup. (Activitat 17) 

(1) Posar el nom de la peça de 
roba. 

(1) Mitjançant una descripció 
de com va vestit, identificar a 
quina  persona es refereix de 
la fotografia 

(1) Operacions per tal de calcular la raó i la 
proporció. 

(2) Problemes. 
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Dimarts 30: 

Primera hora : Educació física, han anat corrents fins a Vilabertran pel camí de  Caboques. (Activitat 
18) 

Segona hora : Música, el professor els hi ha fet una petita explicació sobre les orquestres (Activitat 
19). Després, han hagut de fer la pàgina 48 i 49 (No he pogut aconseguir les fotografies de les 
activitats). 

Tercera hora : Castellà, els hi ha donat un guió per tal de conèixer quins passos han de seguir per 
elaborar una redacció. Després, en grups han hagut de fer-ne una. (Activitat 20) 

 

Quarta hora : Català, no n’han fet, perquè ha vingut una noia de fora del centre a fer un taller que 
s’anomena “Sigues tu”. Aquest tenia l’objectiu de que cada alumne es conegui i que valori les seves 
capacitats.  (Activitat 21) 

Cinquena hora : Socials, han fet una prova per fer un repàs d’allò que havien treballat. Després, 
amb el temps que quedava han hagut de fer els exercicis 2, 3, 4 i 5 de la pàgina 192. (Activitat 22) 

 

 

 

 

 

 

 

Sisena hora : Anglès, han estat fent exercicis: pàgina 32 exercicis 1 i 2, pàgina 33 exercici 1, 2, 3 i 
4, pàgina 12 traduir el vocabulari i pàgina 13 exercicis 1, 2, 3 i 4. (Activitat 23) 

(1) Descriure la domus 
romana. 

(2) Diferències entre la 
domus de la fotografia i 
una casa actual. 



 

151 

 

                                      

                                            

Dimecres 31: 

Primera hora : Tutoria, han vist la pel·lícula “E. T., l’extraterrestre” i han estat parlant sobre les 
colònies. (Activitat 24) 

Segona hora : Matemàtiques, els hi ha fet una explicació de l’apartat 4. Després, els hi ha posat de 
deures de la pàgina159 els exercicis 36, 37, 38, 39 i 40 (No he aconseguit els exercicis). 

Tercera hora : Tutoria, han elegit el “bon alumne” de la classe. També, han fet una fitxa que 
s’anomena “L’institut que volem”, que han donat la seva opinió sobre què es podria millorar del 
centre. (Activitat 25) 

(1) Posar la paraula que representa 
la imatge i, després, utilitzar-les per 
completar unes frases. 

(2) Completar les 
frases i dir si són 
vertaderes o 
falses segons la 
fotografia 
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Quarta hora : Naturals, han acabat la (1) pràctica dels fongs per grups. Aquesta consistia en 
observar les espores dels bolets. Després, (2) el professor els hi ha explicat com fer una dissecció 
de peixos. (Activitat 26) 

                        

Cinquena hora : Tecnologia, en grups han hagut de muntar una caixa de fusta que prèviament 
l’havien dissenyat i havien realitzat un plànol. (Activitat 27) 

Sisena hora : Visual i plàstica, han continuat fent l’escultura. També, han hagut d’acabar un dossier 
del tema 7 que contenia activitats on treballaven els diferents escultors importants i escultures que 
tenen molt de valor. (Activitat 28) 

Dijous 1: 

Primera hora : Socials, han fet un examen sobre Roma. 

Segona hora : Català, han fet una fitxa de repàs i els hi ha posat de deures: de la pàgina 106-107 
exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. (Activitat 29) 

                                               

(1) Completar 
el text amb els 
pronoms febles 
adequats. 

(2) Marcar els verbs 
condicionals. 
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Tercera hora : Matemàtiques, han corregit els exercicis 36 i 37. Després, han fet un repàs sobre allò 
que no entenien (1). (Activitat 30) 

 

 

Quarta hora : Religió, han realitzat un treball en grup sobre Roma, els diferents Déus que els tenien 
presents en el seu dia a dia. (Activitat 31) 

Cinquena hora : Música, els hi ha explicat com es classifiquen els instruments. Després, han 
realitzat la pàgina 50 i 51 on havien de classificar els diferents instruments. (Activitat 32) 

Sisena hora : Naturals, Science bits (llibre digital). (Activitat 33) 

Divendres 2: 

Primera hora : Castellà, (1) els hi ha fet una explicació sobre el conte, la novel·la i la llegenda. 
Després, (2) han fet un dictat d’un poema. (Activitat 34) 

(3)Escriure les preguntes adequades 
per les respostes. 

(4) Completar el text amb la forma 
correcta del verb poder 

 

 

 

 

 

(2) Problemes. 
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Segona hora : Socials, han posat els noms dels diferents rius i muntanyes i els dels diferents països 
en el mapa físic polític d’Àsia. També, els han pintat. (Activitat 35) 

                                             

Tercera hora : Anglès, han fet gramàtica, ja que els hi ha explicat el present continuous i el futur. 
Després, els hi ha posat de deures de la pàgina 116 els exercicis 2, 3 i 4. (Activitat 36) 

                                                

Quarta hora : Educació física, han escalfat fent 3 voltes al voltant de l’institut i, després, han jugat a 
bàdminton i a tennis taula. (Activitat 37) 

Cinquena hora : Naturals, Science bits. 
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Sisena hora : Tecnologia, han corregit unes fitxes sobre la fusta (no tinc les activitats) i els hi ha 
donat les notes dels exàmens. 

ALUMNE D 

Dilluns 24: 

Primera hora : Matemàtiques, han fet l’exercici 22 de la pàgina 95. També, han realitzat exercicis 
fets per la professora. (Activitat 1) 

 

Segona hora : Català, han fet els exercicis 11, 12 i 13 de la pàgina 136. (Activitat 2) 

 

Tercera hora : Tutoria, han fet una activitat que consistia en pensar quines decisions havien pres 
directament els nens i quines decisions havien pres terceres persones. Per exemple, el nen que 
m’ha ajudat a realitzar el treball va dir que una decisió que havia pres era deixar el futbol i jugar a 
tennis. (Activitat 3) 

Quarta hora : Naturals, han fet una activitat dels ocells, on havien d’enganxar diferents tipus d’ocells 
i fer una petita explicació. (Activitat 4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Cinquena hora : Socials, han fet dos exercicis. (Activitat 5) 

  

Sisena hora : Castellà, han fet 5 exercicis. (Activitat 6) 

                              

 

 

 

(1) (2) 

(1) Completa. 

 

 

(2) Escriure una 
oració amb cada 
locució. 

(3) 
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Dimarts 25: 

Primera hora : Tecnologia, han fet una fitxa per tal de practicar les acotacions d’un plànol. (Activitat 
7) 

Segona hora : Matemàtiques, han fet 4 exercicis de l’apartat d’avaluació, d’aquesta manera 
repassen el temari. (Activitat 8) 

             

Tercera hora : Anglès, han treballat el superlative i el comperative. 

Quarta hora : Català, han corregit els exercicis d’ahir i han fet quatre exercicis més. (Activitat 9) 

(4) (5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Cinquena hora : Educació física, un dia a la setmana fan un projecte que s’anomena ConArte que 
consisteix en moure el cos per tal d’expressar-te. En aquesta classe han hagut de fer sis exercicis 
en parelles, després d’haver-los realitzat han hagut de redactar en què consistia cada exercici. 
(Activitat 10) 

 

Sisena hora : Naturals, treballen amb el Science bits, un llibre virtual. Un cop han avançat temari 
han hagut de fer tots els exercicis des de la pàgina 6 fins la 12 a l’ordinador. (Activitat 11) 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
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(1) A partir d’una taula, calcular la taxa de fotosíntesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A partir d’un vídeo respondre 
unes preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Classificar els animals que 
mostren les diferents 
fotografies. 
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Dimecres 26: 

Primera hora : Socials, han realitzat 4 exercicis, tots ells pregunten fets concrets. (Activitat 12) 

 

Segona hora : Tecnologia, han anat al taller i han acabar d’elaborar un clauer amb el grup al qual 
pertanyen. Prèviament havien fet un plànol on mostrava les mides del clauer. (Activitat 13) 

Tercera hora : Música, han estat cantant cançons tots junts i han hagut de memoritzar la lletra. 
(Activitat14) 

Quarta hora : Català, han hagut de fer quatre exercicis. (Activitat 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Explicar la prova del iode 
a partir de l’exemple del pa. 
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Cinquena hora : Castellà, han fet una descripció d’un personatge que prèviament han escollit. 
(Activitat 16) 

Sisena hora : Havia de fer lectura, però ha fet tecnologia, ja que havien d’avançar amb la maqueta 
del Tecnorepte. Això és un concurs que es fa en tot Catalunya i han de presentar un projecte. En 
aquest cas han fet un far. (Activitat 17) 

Dijous 27: 

Primera hora : Naturals, han fet exercicis a l’ordinador, perquè era del Science bits. (Activitat 18) 

                   

 

 

 

 

 

(1) Analitzar el text 

morfològicament. 

 

 

 

(1) Respondre les preguntes mitjançant les infografies. 

 

 

 

 

(2) Són certes o falses les 
afirmacions? 
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Segona hora : Anglès, han fet dos exercicis del llibre per practicar allò que havien explicat l’últim 
dia. (Activitat 19) 

 

Tercera hora : Castellà, han acabat de fer la descripció que havien començat l’últim dia. 

Quarta hora : Música. Han hagut de copiar un prezi que el professor projecta a la pissarra. (Activitat 
20) 

Cinquena hora : Matemàtiques, han fet 3 exercicis. (Activitat 21) 

  

 

Sisena hora : Visual i plàstica, el seu grup ha anat a fer la maqueta del far. 

Divendres 28: 

Primera hora : Han fet examen de castellà. 

Segona hora : Socials, per estudiar pel proper examen han fet una fitxa. (Activitat 22) 

 

(1) 

(2) 

(1) (2) 

(3) 
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Tercera hora : Català, han llegit el llibre “Taller de fantasia Supertot” i han hagut d’entregar una 
redacció que tenien de deures. (Activitat 23) 

Quarta hora : Visuals i plàstica, han hagut d’acabar una làmina, on treballaven els colors calents i 
freds. (Activitat 24) 

Cinquena hora : Naturals, han fet dos exercicis de Science Bits. (Activitat 25) 

                                   

 

Sisena hora : Educació física, han anat a la piscina. (Activitat 26) 

Segona setmana 

Dilluns 29:  

Primera hora : Matemàtiques, han fet 7 exercicis de l’apartat d’avaluació per tal de repassar per 
l’examen. (Activitat 27) 

 

Segona hora : Català, han fet 4 exercicis. (Activitat 28) 

 

 

 

 

(1) Respondre preguntes sobre el 
consum d’oxigen. 

 

 

 

 

(2) Relacionar les diferents dades 
de la taula. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Tercera hora : Han hagut de fer l’examen de visuals i plàstica, ja que com estem a finals de curs no 
quedaven més hores per realitzar-lo. 

Quarta hora : Naturals, han anat a un parc de Figueres i han analitzat i classificat les diferents fulles. 
(Activitat 29) 

Cinquena hora : Socials, han fet 5 exercicis. (Activitat 30) 

 

Sisena hora : Castellà, han llegit el llibre “Asesinato de la profesora de lengua” oralment. (Activitat 
31) 

Dimarts 30:  

Primera hora : Tecnologia, han estat dissenyant circuits elèctrics i, després, els han hagut de muntar 
en el taller. (Activitat 32) 

Segona hora : Matemàtiques, han fet dos exercicis. (Activitat 33) 

(1) 

(2) 

(3) 



 

165 

 

  

Tercera hora : Anglès, han fet un còmic per tal de practicar els verbs en passat. (Activitat 34) 

Quarta hora : Català, han fet 4 exercicis. (Activitat 35) 

 

 

 

 

Cinquena hora : Educació física, han fet el projecte ConArte. (Activitat 36) 

Sisena hora : Naturals, han estat parlant amb el professor sobre les colònies. (Activitat 37) 

Dimecres 31: 

Primera hora : Socials, han fet 4 exercicis. (Activitat 38) 

 

Segona hora : Tecnologia, han hagut de dissenyar una casa amb el programa “Scatchap” a l’aula 
d’informàtica. (Activitat 39) 

Tercera hora : Música, han repassat per l’examen del dia següent. 

(1) (2) 

(1)Relaciona 
les dues 
columnes 
per formar 
frases fetes. 

(2)Escriu 
correctament la 
frase feta i 
explica el seu 
significat. 
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Les últimes tres hores han anat al Teatre Jardí a veure una obra representada pels estudiants de 
l’institut. (Activitat 40) 

Dijous 1:  

Primera hora : Naturals, el professor ha explicat oralment els diferents tipus de reproducció, sexual 
i asexual. (Activitat 41) 

Segona hora : Han fet examen d’anglès.  

Tercera hora : Castellà, han llegit un llibre aleatori, és a dir, podies escollir quin volies llegir. (Activitat 
42) 

Quarta hora : Han fet examen de música. 

Cinquena hora : Matemàtiques, el professor els hi ha explicat l’estadística. (Activitat 43) 

Sisena hora : Visuals i plàstica, han fet una làmina. (Activitat 44) 

Divendres 2: 

Primera hora : Castellà, han fet 4 exercicis. (Activitat 45) 

 

Segona hora : Socials, han fet l’exercici 6. (Activitat 46) 
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Tercera hora : Han fet examen de català. 

Quarta hora : Visuals i plàstica, han fet una làmina on treballaven els colors primaris i els secundaris. 

Cinquena hora : Han jugat al joc de la “Subasta”. Aquest consisteix en dir si les frases, que la 
professora apuntava a la pissarra, eren correctes o falses. Si fallaves anaves perdent diners i si 
encertaves guanyaves diners. (Activitat 47) 

Sisena hora : Educació física, han fet natació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 

ANNEX 5: 
PLANTILLES 

Per tal d’analitzar les activitats i observar quins estils d’aprenentatge, quines intel·ligències 
múltiples i quins nivells de la taxonomia de Bloom s’utilitzen més, he realitzat quatre plantilles.  

Cada plantilla analitza un aspecte diferent: 

- La primera, identifica quin estil d’aprenentatge, segons el model d’en David Kolb, treballa 
l’activitat. 

- La segona, també, observa quin estil d’aprenentatge, segons el model de Felder i Silverman, 
s’adapta l’activitat. 

- La tercera, analitza quina intel·ligència múltiple treballa l’activitat. 

- L’última, mostra quin nivell de la Taxonomia de Bloom assoleix l’activitat.  

Així doncs, en aquest annex us mostraré totes les plantilles, on es troben analitzades les diferents 
activitats. 
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Estils d’aprenentatge: David Kolb 

Activitats Divergent/Reflexiu Assimilador/Teòric Co nvergent/Pragmàtic Acomodador/Actiu 
S
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Nen A     

1 

Dill 

1   × × ×   × ×  × ×  × ×  × × ×  
2       ×     ×         
3          ×        ×  × 
4   × × ×   × ×  × ×  × ×  × × ×  
5   × × ×  × × ×  × ×  × ×  ×   × 
6       × ×       ×      

Dim 
7 × ×     × ×       × ×    × 
8  × × × ×   × ×  × ×  ×   ×    
9   ×                  

Dic 

10 × ×   ×    ×  × ×  ×   ×    
11  ×    × ×  ×  × ×  × ×  ×    
12    ×  × ×    × × ×  × ×    × 
13      × × ×   × ×         
14   ×                  

Dij 

15       × ×     ×     ×   
16            ×   ×   ×   
17 × ×   ×    ×  × ×  ×   ×    

Div 

18  ×   ×    ×  × ×  ×   × ×   
19   ×     ×        ×    × 
20      × ×    × ×   ×      

2 Dill 

21      ×  ×   × ×   ×      
22  ×    × ×    × × ×  ×     × 
23   ×                  
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 24      × ×    × ×   × ×     
Dim 25 × × × × ×  × × ×  × × × ×  × ×    

Dic 

26 × ×   ×    ×   ×  ×   ×    
27       ×    × ×   ×      
28     ×    × ×      × × ×  × 
29  ×   ×      × ×      × ×  

Dij 

30     × ×   ×    × ×   ×    
31       ×      ×  ×   ×   
32     × ×  × ×  × ×  ×   ×    
33  ×   ×    ×  × ×  ×   ×    
34        ×     ×     ×   

Div 
35  ×   ×    ×   ×  ×   × ×   
36     ×    ×   ×  ×   × ×   

Nen B                      

1 

Dill 

1  × × ×    ×   × × ×   ×    × 
2            ×   ×   ×   
3       ×              
4   ×     ×        ×    × 

Dim 

5       ×    × ×         
6   × × ×  × ×   × ×  × × × × × × × 
7   ×    ×     ×    ×     
8   ×   × ×    × ×   ×     × 
9   × ×   ×    × ×   × ×    × 

10   ×         ×   × ×     

Dic 

11   ×             ×    × 
12  × × × ×   × × ×    × × × × × × × 
13   × ×   × ×   × × ×   ×    × 
14    ×   × ×   × × ×        
15    ×   × ×   ×          
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Dij 
16         ×  × ×  ×    × ×  
17             ×     ×   

Div 

18       ×   ×    ×       
19 × ×   ×    ×   ×  ×   × × ×  
20   ×    ×     ×    ×     
21      × ×    × ×  ×       

2 

Dill 

22   × ×   ×    × ×         
23     ×    ×  × ×  × ×  × × ×  
24 × ×   ×    ×  × ×  ×   ×    
25   ×    ×    × ×         
26       × ×    ×         

Dim 

27   × × ×  ×    × ×   × × × × ×  
28      × ×    × ×   ×     × 
29   × ×   ×    × ×   × ×     
30  × × × ×   × ×  ×   ×   × × ×  

Dic 

31            ×   ×   ×   
32 ×     × ×    × ×  × ×      
33   × ×      ×      ×  ×  × 
34   ×       ×      ×    × 

Dij 

35       × ×          ×   
36     ×      × ×  × ×  × × ×  
37    ×   × ×    ×      ×   
38        ×     ×        

Div 

39   ×             ×     
40 × ×   ×    ×  × ×  ×   × × × × 
41   ×   × ×     ×         
42 × ×   ×    ×  × ×  ×   ×    

Nen C                     
1 Dill 1  × × × ×   × ×     ×  × × × ×  
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2   ×             ×    × 

 

 
3     ×   × ×     ×   × × ×  
4   ×  ×  × × × ×  ×  ×   ×    

Dim 

5   ×  × ×   ×     ×   × × ×  
6  ×              ×  ×   
7   × × ×   × × ×    ×  × ×    

Dic 8  ×     ×    × ×    ×     

Dij 
9 × × ×  ×    ×     ×   ×    

10  × ×  × ×   × ×    ×   ×    
Div 11 ×    ×    × × × ×  ×   × × ×  

2 

Dill 

12      × ×    × ×   ×      
13   ×    ×    × ×   ×     × 
14      × ×    × ×   ×      
15 × ×   ×    ×  × ×  ×   ×    
16          ×     ×      
17   × × ×   ×   × ×  × ×  × × ×  

Dim 

18         ×         × × × 
19        ×             
20 × ×   ×   × ×  × ×   ×  × × ×  
21     ×    × ×    ×   ×    
22       × ×   × × ×       × 
23   ×    ×    × ×    ×     

Dic 

24   ×     ×     ×     ×   
25        ×  ×    ×    ×   
26   × × ×      × ×   × × × × ×  
27  × ×  × ×   ×  × ×  × ×  × × ×  
28 × × ×  ×    ×  × ×  ×   ×    

Dij 
29       ×    × ×         
30      × ×    × × ×  ×      
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31    × × ×   × ×  ×   × ×  × × ×  
32   ×     ×   × ×    ×     

 

 33   ×     ×             

Div 

34       × ×             
35   ×    ×             × 
36       × ×   × ×         
37     ×    ×  × ×  × ×  × × ×  

Nen D                     

1 

Dill 

1      × ×    × ×   ×      
2       ×    × ×   ×      
3        ×  ×    ×  ×    × 
4   × × ×   ×        ×     
5       × ×             
6  ×   ×  ×    × ×  ×   ×    

Dim 

7 ×  ×  ×  ×    × ×         
8      × ×    × ×   ×      
9       ×    × ×         
10       × ×   × ×   ×   × ×  
11  × × ×   × ×   × ×    ×    × 

Dic 

12       × ×             
13 ×  ×  ×    ×  × ×  × ×  × ×   
14            ×      ×   
15       ×    × ×         
16   × × ×   × ×  × ×  × × × ×    
17 ×  ×  ×  ×  ×  × ×  × ×  × × ×  

Dij 

18   ×   × ×    × ×    ×     
19   ×    ×    × ×    ×     
20   ×     ×             
21      × ×    × ×  × ×      
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Div 

22       × ×   ×  ×        
23 × ×   ×   × ×  × ×  ×   ×    
24 × × ×  ×    ×  × ×  ×   ×    

  
25   ×   × ×    × ×    ×     
26           × ×         

2 

Dill 

27      × ×    × × ×  ×      
28       ×    × ×         
29    ×       ×     ×  ×  × 
30       × ×             
31                  ×   

Dim 

32 ×  ×        × ×    ×  ×   
33      × ×    × ×   ×      
34 × × ×  ×   × ×  × ×  ×   ×    
35       ×    × ×         
36       ×    × ×   ×   × ×  
37        ×     ×     ×  × 

Dic 

38       × ×             
39   ×  ×    ×  × ×  ×   ×    
40   ×               ×  × 

Dij 

41        ×             
42                     
43        ×             
44 × ×   ×    ×  × ×     ×    

Div 

45       × ×   × ×         
46   ×    × ×   × ×         
47       ×    × ×      ×   
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Estils d’aprenentatge: Felder i Silverman 

Activitats 
Primera dimensió Segona dimensió Tercera dimensió  

 Quarta dimensió Cinquena dimensió 

Actiu  Reflexió Sensorials Intuïtiu Visual Verbal Seqüenci -
als Globals Inductiu Deductiu 
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Nen A                        

1 

Dill 

1 × × ×     × ×    ×    × × × × ×  ×  Ho decideixes  
2  ×    ×            ×          ×   
3 ×   × ×            ×           ×  × 
4  × ×          ×    × × × × ×  ×        
5  × × × ×        ×     × × × ×  ×   ×     
6   ×              ×  × × ×         × 

Dim 
7   × × ×  ×   ×    ×    ×   ×    ×   × ×  
8   ×   ×       ×    × ×  × ×  × × Ho decideixes 
9             ×    ×              

Dic 

10  ×    ×    × ×   ×        × × × ×      
11  ×    ×    ×       × × × × ×       × ×  
12  × ×   × ×           × ×         × ×  
13  × ×   ×         ×   ×  × ×       ×  × 
14             ×                  

Dij 

15 ×  ×             × × ×          × ×  
16                   ×            
17  ×    ×    × ×   ×         × × ×      

Div 
18  ×               ×      × ×       
19   ×    ×     × ×    ×              
20  ×  ×  ×      ×  ×    ×  × ×          
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2 

Dill 

21  × ×   ×           × × × × ×         × 

 

22  ×  ×  ×      ×  ×    ×  × ×          
23             ×    ×              
24  ×    × ×           ×  ×        × × × 

Dim 25  × ×   × ×   ×   ×  ×   ×  × ×    ×      

Dic 

26  ×    ×    × ×   ×         × × ×      
27 × ×    ×            × ×  ×          
28 ×  × × ×  × × ×        ×     × × ×  ×     
29  ×        ×       ×           × ×  

Dij 

30      ×    ×     ×     × ×    Ho decideixes 
31        ×           × × ×     ×     
32  × ×   ×    ×     ×          Ho decideixes 
33  ×  ×      × ×   ×        × × ×       
34 ×  ×     × ×        ×      × ×       

Div 
35          × ×            × ×       
36                      × × ×       

Nen B                                

1 

Dill 

1  × ×   × × × ×    × ×              × ×  
2                   ×            
3      ×          ×  ×          × ×  
4   ×    ×      ×    ×    ×          

Dim 

5  ×    ×      ×      × × ×         ×  
6  × ×    ×      ×  × ×   × × ×          
7      × ×      ×    ×          ×    
8  ×    ×      × ×      × × ×       × ×  
9  ×    × ×      ×     × ×  ×          

10      × ×      ×    ×   ×           

Dic 
11    ×   × ×     ×    ×         ×     
12 × × ×  ×  ×  × ×   × ×   ×   × ×    Ho decideixes 
13  × ×   × ×      ×    ×              
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14  × ×   ×            ×   ×          

 

 15  × ×   ×    ×     × ×   × × ×    Ho decideixes 

Dij 
16 ×                  × ×           
17         ×        ×         ×     

Div 

18    × × ×                 × ×       
19 ×         × ×         ×     ×      
20  ×     ×      ×               × ×  
21  ×    ×           ×   × ×          

2 

Dill 

22  ×    ×       ×  × ×  × × ×     Ho decideixes 
23  ×                 ×            
24  ×    ×    ×    ×           ×      
25  ×    ×      × ×    ×              
26   ×   ×           × ×          × ×  

Dim 

27  ×     ×      × ×     ×            
28  ×    ×      ×  ×   × × × × ×     ×     
29  ×    × ×      ×      ×  ×          
30 × × ×       ×   ×    ×   × ×    Ho decideixes 

Dic 

31                   ×  ×          
32  ×    ×      ×     ×  ×      ×   × ×  
33 ×   × ×  × × ×    ×    ×         ×    × 
34    × ×  ×      ×    ×              

Dij 

35 ×  ×              × ×             
36  ×                 × × ×          
37   ×   ×           × ×          × ×  
38   ×      ×        ×      × ×       

Div 

39       ×      ×    ×              
40 × ×    ×    × ×   ×      × ×  ×  ×      
41      ×       ×     ×             
42  ×    ×    × ×  × ×           ×      

Nen C                               
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1 Dill 
1 ×  ×        ×  ×     ×     ×   ×     
2       ×      ×    ×              

 

 
3 ×  ×     × ×        ×   × ×  ×   ×     
4   × × × ×  × ×    ×   × ×      ×   ×     

Dim 

5 ×            ×    ×   × ×  ×        
6       ×          ×       ×  ×   ×  
7 ×  × × × × ×      ×   ×  ×   ×  × ×  ×   ×  

Dic 8  ×  × × × ×    ×                    

Dij 
9      ×    × ×  × ×         ×  ×      

10    × × ×    × ×  ×     ×   ×  ×      ×  
Div 11 × ×  × ×     × ×      ×        × ×     

2 

Dill 

12  ×    ×          ×  × ×  ×       × ×  
13  ×    ×       ×     ×           ×  
14  ×          ×     ×  × × ×          
15  ×    ×    × ×              ×      
16     × ×            ×  ×           
17 × × ×       ×   ×    × ×  × ×    Ho decideixes 

Dim 

18         ×             × ×        
19   ×              ×              
20 × × ×       ×     ×   × × ×     ×      
21    × × ×           ×              
22  × ×   ×                         
23  ×    × ×      ×     ×             

Dic 

24   ×      ×    ×    ×           × ×  
25   × × ×   × ×         ×             
26 × ×     ×      ×    × × × ×      ×     
27 × ×        × ×  × ×     × × ×       × × × 
28  ×        × ×  ×       ×     ×      

Dij 
29  ×    ×             ×            
30  ×               × × × × ×          
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31  × × ×          ×   ×  × × ×     Ho decideixes 
32  × ×   × ×      ×    ×              
33   ×          ×    ×              

 Div 

34   ×   ×           × × ×        ×    
35   ×   ×       × ×              × ×  
36  × ×   ×           ×   ×           
37  ×       ×          ×            

Nen D                               

1 

Dill 

1  ×    ×      ×       ×            
2  ×    ×      ×      ×             
3   × × × × × × ×                 ×     
4   ×   × ×      ×   ×       ×        
5   ×   ×          ×  ×          × ×  
6  ×    ×    ×           × ×      × ×  

Dim 

7  ×    ×       × ×           ×      
8  ×    ×      ×       ×  ×          
9  ×    ×            ×         ×    

10  × ×     × ×       ×  ×             
11  × ×    × ×     ×   ×   ×  ×     ×  × ×  

Dic 

12   ×             ×  ×          × × × 
13  ×        ×   × ×           ×  ×    
14                  ×          ×   
15  ×    ×      ×      ×  × ×          
16  × ×   × ×   ×   ×   ×  ×  × ×    Ho decideixes 
17 × ×        × ×  × ×     × ×     ×  ×    

Dij 

18  ×    × ×      ×        ×     ×     
19  ×    × ×      ×     × × ×           
20   ×   ×       ×     ×          ×   
21  ×    ×             ×  ×          

Div 22  × ×             ×  ×             
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23  × × ×  ×   × ×          ×     ×      
24  ×    ×    ×   × ×         ×  ×      
25  ×    × ×   ×   ×             ×     
26 × ×      × ×                      

2 

Dill 

27  ×    ×             ×  ×          
28  ×    ×            × ×  ×          
29  ×     × × ×                    ×  
30   ×   ×          ×  ×           ×  
31                  ×  × ×          

Dim 

32  ×     ×      × × ×    × × ×    ×      
33  ×    ×      ×      × × × ×          
34  × ×   ×       × ×  ×  ×   ×    ×      
35  ×    ×      ×      ×  ×           
36  ×                 ×            
37   ×     × ×        ×              

Dic 
38   ×   ×          ×  ×           ×  
39  ×    ×    × ×  × ×      ×    ×       
40             ×    ×           ×   

Dij 

41   ×              ×           ×   
42                 × ×  ×        ×   
43   ×              ×           ×   
44  ×    ×    × ×   ×           ×      

Div 
45  × ×   ×            ×          ×   
46  × ×   ×       ×     ×          × ×  
47 × ×         ×      ×              
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Intel·ligències múltiples 

Activitats Lingüística Lògico-
matemàtica Musical Corporal-

cinestèsica Visual-espacial Naturalista Interpersonal Intrapers onal 
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Nen A                  

1 

Dill 

1  × × ×    ×          ×       ×  × ×     
2   × ×                            × 
3  ×                       ×  × × ×  ×  

4 × × ×     ×          ×       ×  × ×     

5 ×  ×     ×          ×               
6  ×  ×                        ×     

Dim 

7 ×  ×              ×                

8 × × × ×    ×          ×              × 

9                  ×           ×    

Dic 

10                 ×   ×             
11   × ×                             
12   ×     ×                         
13 ×  ×     ×              ×           
14                  ×               

Dij 

15 × ×                       ×   ×     
16             ×  × ×     ×    × × × ×     
17                 ×   ×             

Div 

18         ×  ×              ×  × ×     
19  ×                ×    × ×          
20 ×    × × ×          ×                
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2 

Dill 

21 ×  × ×                             
22 ×    × × ×          ×                
23                  ×               
24 ×  × ×                             

Dim 25 ×       ×          ×               

Dic 

26                 ×   ×             
27    ×                       × ×    × 
28  ×                       ×  × × ×  ×  
29         ×  × ×             ×  ×      

Dij 

30        ×            ×             
31  ×                       ×  × ×    × 
32   ×                 ×             
33                 ×   ×             
34  ×      ×                 ×        

Div 
35         ×  ×  × × × ×         ×  × ×     
36             ×  × ×     ×    × × × ×     

Nen B                                  
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1 

Dill 

1 ×  ×     ×         × ×  ×  × ×          
2             ×  × ×     ×    × × × ×     
3 ×  × ×                             
4                  ×               

Dim 

5   × ×                             
6   ×     ×          ×    × × × × × × ×     
7 ×  × ×              ×               
8 ×    × × ×           ×               
9        ×          ×        ×       
10         ×   ×      ×  ×             

 Dic 11                  ×           ×    

 

 

12 × × ×     ×         × ×  ×     ×  × × ×    
13        ×          ×    × ×          
14 ×   ×                             
15 ×  ×     ×               ×          

Dij 
16             × × ×      ×    × × × ×     
17  ×                       ×  × × ×    

Div 

18                             ×    
19               × ×    ×     × × × ×     
20 ×  × ×                             
21     × ×                           

2 

Dill 

22 ×  ×     ×          ×    × ×          
23             × × × ×     ×    × × × ×     
24                 ×  ×              
25   × ×              ×               
26 ×  × ×                             

Dim 

27   ×     ×         × ×    ×  × × × × ×     
28 ×    × × ×          ×                
29        ×          ×        ×       
30  × ×     ×          ×       × × × ×     

Dic 
31             ×  × ×     ×    × × × ×     
32 ×   ×                             
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33  ×      ×          ×       ×  × × × ×   
34                  ×           × ×   

Dij 

35 × ×  ×                     ×   ×     
36             ×  × ×     ×    × × × ×     
37 ×  × ×    ×                 ×        
38  ×                          ×     

Div 39           × ×      ×               

  

40                × ×        ×  × ×     
41 ×   ×              ×               
42                 ×   ×             

Nen C                                 

1 

Dill 

1 ×  ×     ×          ×       ×  × ×     
2                  ×               
3  ×                       ×  × ×     
4   ×               ×           × × ×  

Dim 

5  ×                ×       ×  × ×     
6                         × × × ×     
7   ×     ×          ×           × × ×  

Dic 8      ×                       ×    

Dij 
9                × × × ×        × ×     
10                × × × ×        × × × ×   

Div 11  ×           × × × ×         × × × × × ×  × 

2 Dill 

12 ×  ×                              
13 ×  ×               ×               
14     × × ×                          
15              ×  ×    ×             
16 ×                                
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17 ×  ×     ×          ×       ×  × ×     

Dim 

18             ×  ×      ×    × × × ×     

19            ×                     

20   × ×                     ×  × ×     

21                             × × × × 

22 ×  ×                              

23 ×   ×              ×               
Dic 24                  ×       ×   ×     

 

 

25   ×                      ×   ×     
26        ×        ×  ×    × × × × × × ×     
27      ×        × × × × ×       × × × ×     
28   ×          × ×    ×  ×             

Dij 

29 ×   ×                             
30 ×    × × ×                          
31 ×  ×     ×          ×       ×        
32            ×      ×               
33 ×                 ×   × × × ×         

Div 

34 ×  × ×                             
35                 × ×  ×             
36 ×   ×                             
37             ×  ×  ×    ×    × × × ×     

Nen D                                 

1 Dill 

1      ×                           
2 ×   ×                             
3   ×                          × × ×  
4        ×        ×  ×    ×           
5 ×  ×                              
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6 ×  × ×                             

Dim 

7      ×           × ×               
8 ×    × × ×                          
9 ×   ×                             
10   ×          × × ×          × × × ×     
11   ×  × ×  ×          ×  ×  × ×          

Dic 

12 ×  ×                              
13      ×        × × × × ×       × × × ×     
14           ×              × ×       

 

 

15 ×  × ×                             
16   × ×    ×          ×               
17      ×        × × × × ×       × × × ×     

Dij 

18 ×                 ×    × ×          
19 ×   ×              ×    ×           
20   ×         ×      ×               
21 ×    × × ×                          

Div 

22 ×  ×                              
23 ×  × ×                             
24                 × ×  ×             
25 ×  ×   ×            ×    × ×          
26             ×  ×          × × × ×     

2 
Dill 

27 ×    × × ×                          
28 ×   ×                             
29        ×             × × ×  × × × ×     
30 ×  ×                              
31 ×                        ×        

Dim 32              × × × × ×       × × × ×     
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33 ×    × × ×                          
34 ×  × ×             × ×               
35 ×   ×                             
36             × × ×          × × × ×     
37                         ×  × ×     

Dic 

38 ×  ×                              
39                 × ×  ×      ×       
40                  ×   ×    × × × ×     

Dij 
41                      × ×          
42 ×                                

 

 
43      × ×                          
44 ×   ×        ×     ×   ×             

Div 

45 ×   ×        ×                     
46 ×  ×               ×               
47 ×  × ×                     ×  × ×     
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Taxonomia de Bloom 

 
 

Activitats 
 

Coneixement Comprensió Aplicació Anàlisi Avaluació Crear 
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NEN A                   

1 

Dill 

1 × × ×   × ×   × ×  × × ×  × × 
2 ×      ×            
3         ×   × × ×     
4 × × ×       × ×  × × ×  × × 
5 × × × ×    ×           
6 × × ×                

Dim 

7 ×       ×    ×       
8 × × ×       × ×  × × ×  × × 
9 ×                  

Dic 

10       ×         × × × 
11 × × ×    × ×   ×    × × × × 
12 × × × × ×  × ×  ×         
13 × × ×  ×  ×   × ×        
14 ×                  

Dij 

15 × × ×                
16       ×            
17       ×         × × × 

Div 

18 × × ×    ×          × × 
19 × × ×     ×           
20 × × ×    ×  × × ×    ×    

2 Dill 21 × × ×    ×    ×        
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22 × × ×      ×      ×    

 

 
23 ×                  
24 × × ×  ×  × ×  × ×        

Dim 25 × × × × ×  × ×  × ×      × × 

Dic 

26       ×         × × × 
27 × × ×    ×      × × ×    
28 ×   ×        × × ×     
29 × × ×    ×         × × × 

Dij 

30 × × ×  ×     × ×    ×    
31 × × × ×         × × ×    
32 × × ×  ×     × ×    ×    
33       ×         × × × 
34 × × ×                

Div 
35 × × ×    ×         × × × 
36       ×            

Nen B                    

1 

Dill 

1 × × × ×   × ×           
2       ×          ×  
3 × × ×                
4 × × ×                

Dim 

5 × × ×  ×  ×   ×         
6 × × ×    × ×         ×  
7 × × ×   ×             
8 × × ×  ×  × × ×  ×    ×  ×  
9 × × ×    ×            
10 × × ×    ×   × ×        

Dic 

11 × × ×                
12 × × ×  ×   ×    ×    × × × 
13 × × × × ×  ×    ×        
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14  × ×  ×  ×   ×         
15 × × ×       × ×        

 

Dij 
16       ×          ×  
17 × × ×            ×    

Div 

18    ×    ×    × × ×     
19 × × ×    ×   × ×    × × × × 
20 × × × × × × × ×  × ×        
21 × × ×    ×            

2 

Dill 

22 × × ×  ×  × × × × ×      ×  
23       ×          ×  
24 ×      ×          × × 
25 × ×  × × × ×            
26 × × ×                

Dim 

27 × × × × ×  ×   × ×      ×  
28 × × ×    × × ×          
29 × × ×      ×          
30 × × ×    ×   × ×  × × ×  × × 

Dic 

31   ×    ×            
32 × × ×  ×  ×            
33 × × ×     ×    × × ×     
34 ×       ×           

Dij 

35 × × × ×               
36       ×   ×       ×  
37 × × ×    ×            
38 × × × ×      × ×    ×    

Div 

39 ×       ×           
40 × × ×    ×   × ×  × × × × × × 
41 × × ×  ×  ×            
42       ×         × × × 
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Nen C                   

1 

Dill 
1     ×   ×  ×   × × × ×   
2 ×       ×           

 
3 × × × ×      × ×  × × ×    
4 × × × ×        × × ×   ×  

Dim 

5 ×   × ×     × ×  × ×     
6 × × ×     ×           
7 ×       ×  × × × × × ×  ×  

Dic 8    ×    ×    ×       

Dij 
9       ×         × × × 
10       ×   × × ×    × × × 

Div 11 × × × ×   ×   × × × × × × × × × 

2 

Dill 

12 × × ×  ×  ×   × ×        
13 × × ×  × × × ×           
14 × × ×    ×  ×          
15       ×         × × × 
16  × ×         ×       
17 × × × ×   ×   × ×  × × × × × × 

Dim 

18       ×          ×  
19 × × ×    × ×           
20 × × × ×   ×   × ×     × × × 
21 × × × ×               
22 × × × × ×  ×            
23 × × ×  ×  × ×  ×         

Dic 

24 ×                  
25 × × ×    ×     × × × ×    
26 × × ×    × ×           
27 × × ×    × ×       × × × × 
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28 × × × ×   ×         × × × 

Dij 

29 × × ×  ×  × ×           
30 × × ×    ×  ×      ×    
31 × × × ×   × ×  × ×  × × ×  × × 

 

32 × × ×  ×  × ×           
33 × × × ×               

Div 

34 × × ×    ×            
35 × × × × ×              
36 × × ×  ×   ×           
37       ×            

Nen D                   

1 

Dill 

1 × × ×    × ×           
2 × × ×  ×  × ×           
3 × × ×         × × × ×    
4 × × ×  ×  × ×  ×         
5 × × ×    ×            
6 × × × × ×  × ×        ×   

Dim 

7 × × ×    ×            
8 × × ×  ×  × × ×          
9 × × ×                
10       ×            
11 × × × × ×  × ×        ×   

Dic 

12 × × ×                
13       ×   × ×    × × × × 
14 × × ×    ×            
15 × × ×    ×            
16 × × ×    × ×        ×   
17       ×      × × × × × × 

Dij 18 × × × ×   × ×        ×   
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19 × × × × × × × ×           
20 × × ×                
21 × × ×    ×  ×          

Div 

22 × × ×                
23 × × ×    ×         × × × 

 
24       ×         × × × 
25 × × ×    ×         ×   
26       ×            

2 

Dill 

27 × × ×  ×  × × ×      ×    
28 × × ×  ×  ×            
29  × ×  ×  × ×  × ×        
30 × × ×                
31 ×                  

Dim 

32 × × ×    ×   × ×     × × × 
33 × × ×    ×  ×          
34 × × ×   × ×        × × × × 
35 × × ×  ×              
36       ×            
37 × × ×       ×         

Dic 

38 × × ×                
39       ×   × ×  ×   × × × 
40 ×                  

Dij 

41 × × ×                
42 ×                  
43 × × ×      ×          
44       ×         × × × 

Div 

45 × × × × ×              
46 × × × × ×              
47 × × × × ×              
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LLEGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anglès  Música Dic Dimecres 

 Castellà  Naturals Dij Dijous 

 Català  Plàstica Div Divendres 

 Educació física  Religió Núm Número 

 Ètica  Socials 

 Excursió  Tecnologia 

 Informàtica  Treball de síntesi 

 Laboratori  Tutoria 

 Lectura Dill Dilluns 

 Matemàtiques Dim Dimarts 
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ANNEX 6: 

ENTREVISTA A LA LLUM SALVO 

Entrevista realitzada a Figueres, a l’Alt Empordà, el 14 de setembre del 2017  

Si et sembla, per començar, m’agradaria que em digu essis quins estudis has fet, per què vas 
decidir ficar-te a aquest món... 

Jo vaig fer magisteri, gairebé, per casualitat, perquè no tenia gaire clar què volia estudiar. Tenia una 
tia que era mestra i, suposo, que per la seva influència ho vaig decidir. 

Vaig fer magisteri, vaig acabar en el 85, ho sigui, ja fa una colla d’anys. Vaig treballar com a 
professora de primària durant tretze anys, anava fent primer i segon de primària, anava alternant, 
en una escola petita, concertada i d’una sola línia. Després, per circumstàncies, doncs, mentre 
treballava vaig estudiar pedagogia perquè volia continuar formant-me. Va arribar un moment que, 
les circumstàncies apuntaven a que l’escola tancaria i, clar, em quedava sense feina. Per això, vaig 
decidir què faig, doncs, vaig pensar de fer oposicions. Podia optar entre fer oposicions a primària o 
a secundària perquè ja havia acabat pedagogia. Com que portava anys treballant a primària, vaig 
decidir passar a secundària.  

Llavors ara ja fa 17 anys que estic a secundària, estic ocupant la plaça que se’n diu psicopedagoga 
i orientadora en el Monturiol. Així, és com vaig arribar al món de l’educació. 

Ho sigui, que portes tots aquests anys treballant a mb nens, no?  

Sí, primer amb els nens més petits de 6 i 7 anys i ara més amb els adolescents de totes les edats, 
des de 12 a 16, ja que a l’institut és a la franja que més intervenim. Però, tenim alumnes que, també, 
fan post obligatòria i, alguna vegada, hem hagut d’intervenir o ens han demanat que intervinguéssim 
en alumnes, fins i tot, de vint anys que tenen algunes particularitats concretes. 

I quan tractes amb ells o a l’hora de fer les class es, tu observes unes diferències en la manera 
que aprenen, com perceben la informació...? 

Sí, ja ho veus. 

Els orientadors i els pedagogs, quan estem a l’institut, sempre, treballem amb alumnes que tenen 
algun tipus de dificultat. Ho sigui, poden ser alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge, que tenen 
dificultats de conducta o que tenen dificultats emocionals... Per tant, sempre, són alumnes que tenen 
dificultats. I ja ho veus que cadascú té una predisposició diferents davant l’aprenentatge. Després, 
també, veus que la mateixa activitat, cadascú, l’afronta d’una determinada manera.  

A mi em sorprèn moltíssim, per la meva formació, quan he hagut de fer classes, majoritàriament de 
matemàtiques, quan tu presentes un exercici, les diferents maneres que el poden arribar a resoldre 
i donar una resposta correcta. Jo sempre que preparo un examen o faig els exercicis, sempre, els 
resolc jo, de la meva manera i, sovint, em sorprèn els raonaments que tenen ells. Llavors, veus que 
cadascú té una manera diferent de raonar i d’entendre l’activitat. 

Per tant, creus que existeixen aquestes preferèncie s? Per exemple, tu quan fas 
matemàtiques, creus que hi ha alumnes que estan més  predisposats que d’altres? 

Sí. Sobretot, les matemàtiques, per tradició, hi ha alumnes que les tenen creuades. Per què les 
tenen creuades? Perquè no les entenen. Perquè quan les entenen, després, veus que les 
gaudeixen, però han de passar la barrera de la dificultat. Per tant, veus que hi ha nens que allò que 
han entès  ho gaudeixen fent-ho.  

Ja sí, una vegada, han passat la barrera... 

També, n’hi ha que es neguen amb ells mateixos. Aquests nens que no ho entenen, ells fan veure 
que no els interessa, perquè a còpia de que no entenen res, a ningú li agrada sentir-se el “ximple” 
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de la classe. Per tant, ells opten per dir: “A mi no m’interessa, jo passo...” Però, tu veus que quan 
han salvat aquesta barrera, llavors, ells gaudeixen fent-ho. 

Llavors, creus que per salvar aquesta barrera, pot ajudar la manera de com ho expliques? 

Segur, perquè, si continuem amb el tema de les matemàtiques, no és el mateix les operacions, que 
hi ha nens que tenen molta habilitat amb el càlcul mental... 

Hi ha nens amb un baix rendiment escolar, però a la vida mai els enganyarà ningú, ja que ho tenen 
claríssim, quan van a comprar, què val, què no val, el canvi que els hi han de tornar... Tot això ho 
tenen claríssim i saben fer els càlculs... 

Ara que passem les proves de competències bàsiques, hi ha nens d’aquests que acadèmicament 
no en rasquen ni una i que treuen molt males notes en els exàmens d’aquells continguts curriculars, 
i, en canvi, les proves de competències bàsiques se’n surten bastant bé. No obstant, són alumnes 
que han abandonat alguns continguts, ja que no els podien assolir. Per què no els han assolit? 
Perquè en un moment donat, van deixar d’entendre. Si haguéssim intentat d’explicar-ho d’una altra 
manera, segur que ho haurien entès. Segur. 

Així doncs, existiria aquest estil d’aprenentatge.. . 

Clar. Ara, que tenim molts més recursos, com poder projectar les imatges. Abans tot el que 
t’explicaven, tu t’ho havies d’imaginar, era oral. Ara, afegeixes la tecnologia. 

Per exemple, el tema de la geometria, allà veus claríssim els que tenen dificultat d’espai. Per tant, 
si tu ensenyes d’una altra manera i compenses aquestes dificultats, doncs guanyes. Però, ho has 
de fer d’una altra manera. N’hi ha que, de seguida, ho veuen. Un plànol, hi ha persones que és igual 
de quina manera el vegin que ja sabran situar-se. En canvi, jo m’haig de posar el plànol d’una 
manera concreta per orientar-me. Aquesta dificultat que jo tinc, si a mi m’ho expliquen, m’ho 
ensenyen, experimento o m’ho pinten de colors, jo ho podré aprendre més fàcilment. 

Després, una altra cosa, si tu mires les notes dels alumnes d’una classe ordinària, on estan tots, no 
només els que tenen dificultats, veuràs que, generalment, hi ha alumnes que tenen excel·lent de tot 
menys d’educació física. En canvi, els que són acadèmicament més fluixets, tenen tot suspès menys 
educació física. Això ja t’ho està dient. 

Ja, que tens preferències a unes coses més que a un es altres. I els que són bons amb 
educació física, com creus que podríem fer per tal que siguin, també, bons, per exemple, amb 
naturals? Sí que poden fer pràctiques per moure el cos, però creus que quan proporcionen 
aquesta activitat, ho fan amb l’objectiu de que hi ha nens que necessiten experimentar?  

Jo crec que els nens que són bons amb educació física i amb les altres assignatura no, és perquè, 
en algun moment, han abandonat. He volgut posar una mostra, segurament, poc significativa, de 
veure que realment... 

Ja sí, hem de tenir en compte altres factors com la  seva situació, la motivació, les ganes... 

Sí, estic completament segura que aquests alumnes, si en el seu moment, se’ls hi hagués donat 
l’aprenentatge i se’ls hi hagués presentat de diverses maneres, no haurien fet que abandonessin. 
Haurien pogut seguir. 

Si tu presentes un exercici, l’expliques d’una manera i veus que una part de la classe no l’ha entès, 
busques una altra estratègia i guanyaràs algú, segur. Si això, hagués anat passant sempre, ja no 
haurien arribat en aquí. 

No sé, tu no m’has parlat encara de les teves conclusions després d’haver analitzat les activitats, 
però m’atreviria a dir que, generalment els instituts es treballa molt més una intel·ligència i un tipus 
d’aprenentatge determinat respecte d’altres. M’atreviria dir-ho que és, gairebé, segur. 

Sí, sí, les conclusions són aquestes. Això, s’hauri a d’haver fet des d’un principi... Però si ara 
els professors intenten canviar aquesta mentalitat i intentar-se a adaptar, creus que, també, 
hauria de canviar la mentalitat dels pares i dels a lumnes? Per exemple, si van d’excursió, 
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molts de nens, pensen que no es fa res, que no és u n aprenentatge, però, això, en teoria, és 
una altra manera d’ensenyar, per tant, hi hauria d’ haver un canvi general, no? 

Sí, és una pregunta complicada.  

Els professionals de l’educació no ens hem de deixar influenciar pel que els pares pensen. Quan 
parlem d’escola pública, és una mica més complicat perquè, tot i que diuen que els pares tenen el 
dret de triar, tenen un dret a triar relatiu. Moltes vegades, van en aquella escola perquè hi ha d’anar 
i no tenen cap altre possibilitat d’anar a un altre. Però, en tot cas, en el projecte educatiu s’hauria 
de definir els nostres objectius, quines són les nostres metodologies. Per tant, una família porta el 
seu fill a l’escola, s’hauria d’informar dels objectius i saber què hi va fer en allà. Així doncs, a 
vegades, confonem tenir contens als pares. Jo crec que  els pares se’ls hi ha de poder explicar què 
fem i, fins i tot, demostrar. També, els nens són els que t’han de dir si ho fas bé o no, els nens si 
estan contents, vols dir que estàs seguint una bona metodologia.  

Ningú no discuteix els avenços tecnològics en medicina, perquè tu si estàs malalt i t’apliquen una 
nova tècnica, o et poses bé o et poses malament. És molt fàcil saber-ho. En canvi, a nivell 
d’educació, tot és a molt més a llarg termini, per veure si el mètode ha funcionat o no.  

Els que han de canviar, primer, de mentalitat som els professionals. No és que no tinguem la 
mentalitat de canviar o de voler canviar, sinó que els que fa molts anys que hi treballem... Clar, jo fa 
molts anys que hi treballo i jo tinc una manera de fer les coses que me dóna molta seguretat. Tinc 
com una zona de confort, que allò ja ho faig sempre de la mateixa manera i que crec que em 
funciona. Per tant, canviar és un sobreesforç i una inquietud i, clar, aquests canvis costen. Els 
primers que hauríem de canviar som els professionals. Cada vegada més, he de dir, estem més 
disposats per canviar perquè veiem la necessitat. Hi ha una sèrie d’alumnes que no els enganxem. 

La mentalitat dels pares, també, hauria de canviar, però, tampoc, ha de ser la nostra prioritat. La 
dels alumnes, també, els hi hem d’explicar, que per fer una cosa diferent no vol dir que és un dia de 
descans. 

És com escriure. Jo recordo a primària, que si els nens no agafaven el llapis deien: “Avui no hem 
fet res”. 

Hem d’anar canviant tots i de mica en mica, però, sobretot, els que han de tenir voluntat de canvi 
són els professionals de l’educació. 

Per tant, mica en mica, es va intentant canviar la mentalitat.  

Sí, sí. D’això, en dono fe, perquè jo que fa 17 anys que estic a l’institut, he notat un gran canvi. 
Abans, la gent que hi havia, eren d’aquella tendència de cada matí llegien el llibre. Cada vegada 
més, els joves que entren són més conscients de la necessitat que hi ha de treballar en equip.  

La intel·ligència interpersonal, creus que es treba lla? 

Jo crec que es treballa, però no suficientment ni de manera conscient. Ho sigui, els professors ja 
tenim la tendència de parlar, d’intercanviar... Per tant, ja la treballes, però faltaria treballar-la de 
manera conscient i que tingués un valor, també, en els nostres criteris de qualificació i a l’hora de 
programar: faig aquesta activitat per potenciar aquesta intel·ligència. 

Clar sí. Potser ho introdueixen, però ho fan sense pensar amb l’objectiu, quina intel·ligència 
volem treballar o a quin estil d’aprenentatge ens v olem adaptar. 

Exacte. Jo crec que, també, cada persona, en funció de la seva pròpia intel·ligència, té més 
tendència a potenciar més aquella manera de fer en els seus alumnes. Aquí veus que hi ha 
professors que són molt de cantar, d’expressar-se molt, de plasmar molt les coses de manera 
visual... Això és, perquè, segur, que ells, també, són així. Com que ells tenen aquesta manera 
d’aprendre, doncs transmeten l’aprenentatge d’aquesta manera amb els seus alumnes. Això es fa 
de manera inconscient.  

La intel·ligència que tens menys en compte... Hem d it que l’interpersonal que es treballa 
d’una manera no gaire efectiva. Però, quina és aque lla que menys es treballa? 
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M’atreviria a dir que la creativitat. No sé si és la que menys, però quan tu treballes la lingüística com 
que està molt estructurada i organitzada... 

Aquesta seria una de les que es treballa més, no? 

Sí. Llavors, tens problemes per poder-la avaluar. Està molt clar que si tu fas una exposició oral, pots 
observar els barbarismes, la fluïdesa... Tens molts criteris per veure si aquella tasca està ben feta 
o no.  

En canvi, tot allò que és creació. És molt difícil d’avaluar, ens perdem, i fugim de tot allò que és difícil 
d’avaluar, perquè els mestres tendim a tenir-ho tot comptabilitzat. De fet, per això, tenim aquell 
excels famosos, el tan per cent... Per tant, hi ha una part que és molt difícil d’avaluar. 

Això, estaria relacionat amb la taxonomia de Bloom.  

També. El grau de complexitat que tenen les activitats que fem executar als alumnes en tenen 
menys. 

Per tant, quan arriben al final de temari, potser, no arriben aquest punt de crear, no? 

Sí, de fer activitats noves. Llavors, jo crec que sí, que tot allò creatiu és el que està menys 
desenvolupat. 

Després, veus que el professor visual, segur que farà molt visual en els seus alumnes. En canvi, el 
que no ho és tant, segurament, no utilitzarà tan aquest recurs. Per tant, depèn de cadascú treballar 
més unes que unes altres. 

La que més, m’has dit que la lingüística... 

Segurament, serà la lingüística. 

Clar, si tu mires un horari que té un alumne qualse vol en un institut, podem veure que fan 
moltes hores de català, d’anglès... En canvi, de mú sica en fas dos cops per setmana. Envers 
de fer moltes hores de música que, tampoc, ho consi dero adequat, creus que hi hauria alguna 
altra manera de treballar aquest àmbit musical en a ltres assignatures? 

Si treballéssim amb projectes interdisciplinaris i ens poséssim d’acord. Nosaltres segmentem molt 
el coneixement: l’hora de llengua, de matemàtiques, de naturals... Però, quan tu surts al carrer, tu 
reinterpretes la realitat. Veus el que veus i no et planteges si estàs mirant l’alçada d’un edifici i estàs 
fent matemàtiques o et planteges si mires els materials de construcció i estàs fent tecnologia. Això 
no ho fem. Per això, fragmentem massa i hauríem de treballar més de forma global.  

De tota manera, nosaltres que ens fixem molt amb els altres països, tradicionalment, tots els 
alumnes de l’est, russos, ucraïnesos... Tots aquests van molt bé amb matemàtiques i tots, des de 
ben petits, toquen el seu instrument, van a l’escola amb el seu instrument i dediquen molta part a la 
música. Doncs, alguna cosa hi de haver i voldrà dir. 

Per tant, crec que aquí treballem molt i dediquem moltes hores de matemàtiques o de llengua i 
deixem més de banda la plàstica i la música. Fixa’t, la musical i la plàstica es treballen, només, a 
dos cursos i dues hores a la setmana. En canvi, matemàtiques tres o quatres hores a la setmana. 

Els currículums que ens ve de normativa, ja es veu que dóna més importància amb una cosa que 
en una altra. Tot i que, si treballéssim de manera interdisciplinària o transversal... 

Podríem dir un treball de síntesis? 

Sí, fa molt que es fa. El que passa que hi ha centres que l’eviten o l’eliminen. Per exemple, en els 
propis treballs de recerca, també, hi ha diferents opinions, hi ha professors que pensen que és una 
pèrdua de temps i d’altres que el defensem. Jo el defenso, perquè se’n aprèn molt, ja que poses en 
pràctica moltes habilitats que tu has anat obtenint al llarg de tots els teus anys d’alumne. Però, hi 
ha professors que no el farien.  

Amb el crèdit de síntesis passa el mateix. Tampoc, el fem gaire bé encara, perquè és molt difícil.  
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És molt difícil intentar agrupar tot... 

I posant-se d’acord, tenir en compte la diversitat, treballar tot... Vull dir que costa. Si ens anem 
acostant i sabem que ho hem de fer... 

És una via per intentar acostar-se. La tecnologia, també, ens ajuda, no?  

Si la sabem aprofitar...  

Ara que tenim tanta discussió amb l’ús del mòbil en els instituts... Hi ha gent que creu que els hi 
hem de prohibir, que els hi hem d’agafar i posar-los en una caixeta. Jo, sempre, penso que hem de 
tenir la tendència de fer-ne un bon ús, ja que ens pot ajudar molt en realitzar les classes de cada 
dia perquè no tothom té un ordinador a l’aula. Hi ha centres que sí, però no a tots. Llavors hi ha 
moltes coses que en un moment donat, t’ajuda molt. Tu estàs en l’aula de llengua, però pel que 
sigui fas referència en un quadre, doncs en un moment el pots cercar. També, estàs utilitzant, la 
part aquesta més visual, estàs obrint portes.  

La tecnologia ens obra unes portes immenses en tenir en compte tot això. 

Així doncs, podem tenir esperança de que algun dia. ..? 

És que la nova societat, les noves professions que es van creant, ens hi portaran cap aquí. Ens 
obliga a aprendre de diferents maneres, ens obliga a relacionar-nos, a treballar en equip... Per tant, 
ens obliga a treballar d’una altra manera. 

Per exemple, l’aprenentatge cooperatiu, tots els treballs en grup, fins ara, quan dèiem de fer un 
treball en grup era un merder, no es posen d’acord, es reparteixen la feina i després ho ajunten... 
Això no és treball en equip, és quan tots sumem. Per tant, els hi hem d’ensenyar perquè en 
sàpiguen. 

Tinc l’esperança i, fins i tot, tinc l’esperança de veure-ho, de que les metodologies que utilitzem en 
les aules donaran la volta el que estem fent ara.  

Per tant, més en un curt termini que en un llarg? 

Sí, jo crec que sí. Cada vegada, hi ha escoles de renom com L’escola Montserrat o Els Jesuïtes que 
des del punt de vista educatiu tradicionalment han tingut molt de pes. Estem veient com ho estan 
revolucionant tot.  

Jo crec que sí, més a curt termini que a llarg, veurem canvis importants. Jo sóc optimista, però crec 
que això va més enllà del meu optimisme, és una realitat. 

Això, proporcionaria una millora, no? 

Clar, jo crec que sí.  

Abans, ja a la meva època, a l’institut, quan jo feia vuitè que devíem ser unes 30 noies que anàvem 
a l’escola, crec que, només, tres fèiem allò que se’n deia BUP, va haver gent que va fer FP i va 
haver gent que va deixar d’estudiar. Ara, els tenim a tots a l’escola, no és que ara s’ensenyi pitjor, 
no hi estic d’acord, sinó que ara tenim a tothom. Per tant, jo crec que aquesta nova manera farà que 
tots els alumnes puguin aprendre. 

Amb la mateixa igualtat. 

Clar. Llavors farem que un sector dels alumnes que fracassen, si apliquem altres metodologies, hi 
haurà un sector que el recuperarem i que farem que no abandonin, que estiguin motivats, que tinguin 
ganes i que no, només, prefereixin l’educació física, sinó que, també, prefereixin les matemàtiques, 
les llengües o les matèries més acadèmiques. 

Doncs, moltes gràcies per deixar-me fer-te l’entrev ista.  

Espero que tinguis èxit i que treguis unes conclusions que ens puguin ajudar a tots. És  possible 
que amb les conclusions que tu treguis, ens puguin servir a nosaltres per veure evidències que es 
pot canviar i que hem de canviar. 
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ANNEX 7 

ENTREVISTA A EN JORDI PINO 

Entrevista realitzada a Figueres, a l’Alt Empordà, el 19 de setembre del 2017  

M’agradaria que primer fessis una presentació de co m has arribat en el món de 
l’ensenyament i de l’educació. 

Bueno, jo quan vaig estudiar batxillerat, vaig estar dubtant entre diferents carreres, les hi havia el 
tema de magisteri i psicologia. Finalment, per diversos motius, em vaig acabar decantant cap a la 
branca de psicologia. Aleshores jo vaig estudiar psicologia a Girona, que era dintre de la facultat de 
ciències polítiques i educació. Per tant, hi havia moltes optatives d’educació i estaven molt barrejats 
amb pedagogia i amb educació especial. Magisteri no, perquè es trobava en una altra facultat, però 
sí que compartíem moltes optatives. Aleshores el primer any vaig tenir molt clar que anava cap a la 
vessant d’educació i vaig tenir la sort de poder començar a treballar el segon any amb un professor 
de la universitat, Ramon Canals. No sé si el coneixes... 

No... 

És una de les persones que va introduir  l’estudi de la dislèxia a Catalunya. De fet, té publicades 
unes proves d’aprenentatge instrumentals per nivell d’escriptura i de matemàtiques. Per tant, era un 
“crack”.  

Bueno, doncs vaig tenir la oportunitat de treballar amb ell. Vaig estar segon, tercer, quart i cinquè 
amb ell.  

Les pràctiques les vaig fer a Sant George School, també, em va ajudar a saber que anava cap 
aquest món. També, vaig tenir la sort que els hi agradava, més o menys, com feia les coses i se’m 
van quedar un any. Des d’aquí sempre, ho sigui, ha estat una vessant que sempre he tingut molt 
clara. 

Ho sigui que has anat treballant amb nens a l’aula. .. 

Sí, he treballat en escoles d’educació especial, en reformatoris, en escoles privades, en públiques, 
en barris més marginals... el que vulguis. 

I tu quan treballes amb els nens observes les difer ències a l’hora d’aprendre, d’adquirir 
coneixement... 

Al principi no. Si t’has format i tens inquietud pots arribar-ho a veure.  

Per exemple, sí que notes molt els nanos que són més límbics, la part aquesta més emocional. Ho 
veus molt ràpid, perquè són nanos que, de seguida, estan buscant contacte o, fins i tot, busquen la 
confrontació. Ells no venen a l’escola a pensar, sinó que venen a sentir.  

Els altres nanos que són de tipus més organitzatiu, més dreta o esquerra, o més narratiu... Aquests 
jo ho veig quan començo a treballar. Per exemple, una de les activitats que sempre els hi faig d’inici, 
a tots, és explicar una mica o preparar-se una explicació davant dels companys en veu alta, no 
tenen perquè sortir al davant, sobre què esperen aprendre a l’assignatura o de què pensen que va 
l’assignatura, depenent de quina matèria sigui. Si és història, doncs, en què es fixaven, què se’n 
recorden... Si és l’ètica, doncs, què és o què esperen aprendre... coses així. Els hi faig apuntar 
alguna cosa, que tinguin com un guió, que ells poden decidir com el volen fer. Llavors, es veu, molt 
clar, qui s’apunta absolutament tot i, per tant, tens una idea de com treballa, o qui, realment, es fa 
quatre punts de les paraules claus i, per tant, pots veure un altre tipus de treball.  

Ho sigui que, podríem dir que cadascú té la seva tà ctica per aprendre? 

Jo penso que hi ha quatre principals. De fet, ja t’has informat i són quatre estils d’aprenentatge 
principals que hi ha. Si que hi ha més intel·ligències, això és cert. 
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El que passa és que no estic gaire d’acord en que cadascú té la seva manera d’aprendre. Sinó que 
jo sempre he dit que cadascú porta una manera d’aprendre, però, de vegades, no la tenim. De fet, 
per això, treballa en aquest àmbit. 

Sovint ens hem trobat amb alumnes que no són uns “bons estudiants” i, resulta, que no és que no 
siguin uns “bons estudiants”, sinó que el sistema convencional de llegir-se un full deu vegades no 
els hi serveix. O d’altres que al contrari, que a casa els hi ha dit que han de fer esquemes i l’esquema 
se’l saben de memòria, però a l’hora de redactar-ho o de relacionar-ho no tenen ni idea.   

Però, si el que em preguntes és si tothom té un estil d’aprenentatge concret sí, sí que ho crec 
fermament. 

Si, però... Podríem dir que es deixen influenciar p el que els hi diuen a casa de quina és la 
millor manera d’estudiar, de com els hi presenta el s professors... 

Sí.  

No sé si això ho tractes en el teu treball, però en el llibre Los dos cerebros en el aula, per això, t’he 
preguntat abans si te l’havies llegit... també, parla molt de que aquests estils d’aprenentatge, també, 
són estils de docència. Cada professor ensenya en funció de com aprèn ell. Per això, a vegades, 
connectes més amb uns i amb els altres no tan.  

Si no tens en compte  tot, perds una part important.  

I ara, tema intel·ligències, tu has dit que els est ils sí que n’hi ha de diferents i que 
s’influencien. Però, les intel·ligències creus que,  també, les porten a l’interior o les van 
desenvolupant i treballant conforme creixien? 

Jo d’això, sóc d’una perspectiva més sistèmica. Aleshores penso que sí que hi ha una part genètica 
important.  

Si tu ets un nano intel·ligent i que tens aquesta capacitat, doncs, tens números per treure-ho, però, 
també, ha d’haver-hi, crec, una part d’estimulació. A vegades, ens trobarem casos on nois, que 
venen d’una família humil que no tenen estudis, que sigui bo en els estudis. Això és, perquè tenen 
estimulació i que es facin les preguntes correctes. O, fins i tot, nanos que els seus pares passen 
d’ell, però, avui en dia, tenen un ordinador i estan buscant ells sols l’estimulació. Mentre d’altres 
estan mirant l’Aireonplay o no sé qui, ells estan buscant com es construeix alguna cosa o un 
teorema. 

Jo crec que és una cosa entre mitja... 

Que necessites factors teus, per tenir la motivació  d’aprendre. 

Sí, sí.  

Creus que a l’institut hi ha intel·ligències que es  practiquen més que d’altres o que tot està 
més equilibrat? 

Jo penso que ara el treball s’està anant cap aquí.  

D’interrelacionar-ho tot? 

Sí. De fet, el departament d’ensenyament, ja fa uns anys, que està fent treballar per competències.  

La idea del treball per competències que ara s’està fent en dimensions, però són dos termes molt 
semblants, va per aquí.  

Perquè te’n facis una idea, jo sóc el tutor del projecte singular, no sé si saps què és... El projecte 
singular són uns alumnes que acadèmicament no tenen resultats bons, però, a nivell de 
comportament sí. Aleshores fem un tracte amb ells, on van tres dies a fer unes hores a les empreses 
i els altres dos dies estan aquí. 

Sí, sí. Ja sé el que és. 
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Doncs, els preparem a nivells competencial. Ens va sorprendre molt perquè quan van veure l’horari 
van dir “ Que guai tenim tres hores de dibuix”. Però, a dibuix estan llegint, escrivint... Ho estem 
treballant tot a nivell competencial. 

Aleshores, jo penso que sí, que ara s’està començant a fer un treball molt conjunt.  

El tema de la intel·ligència social, normalment, sol ser una de les que s’ha anat deixant més de 
banda... Jo en el meu cas faig ètica, aleshores, no et puc dir que no ho treballem.  

Però, per exemple, jo, durant el meu treball, he es tat mirant els diferents horaris dels nens 
que he treballat i, potser, fan quatre hores o tres  hores de català, castellà, anglès... En canvi, 
fas una hora d’ètica a la setmana... 

Sí, però jo penso que això pot ser un error gran... Però crec que cal remarcar molt que el treball és 
competencial. Com et deia, tu pots estar fent dibuix, però a dibuix pots fer moltes coses... 

Sí que és veritat que, només, fem una hora d’ètica. Però, clar, jo quan faig història, també, faig ètica: 
la manera de com interactues, de com fas treball en grup... Intento que treballin bé, que tinguin valor, 
que sàpiguen expressar-se, que sàpiguen aguantar-se... 

Sí... Jo a les conclusions que he arribat és que, p er exemple, jo, analitzant les activitats, he 
pogut observar que les intel·ligències interpersona ls es treballen en els instituts. Això és, 
perquè si en els instituts has de fer un treball, t u ja converses amb l’altre gent, interactues... 
Però crec que el punt que hi falta és que tots els professors agafessin l’activitat amb l’objectiu 
aquest de: anem a centrar-nos a que els nens intera ctuïn. Pot ser? 

Pot ser. De fet, és l’assignatura pendent. Quan tu m’has dit que si creia que es fa, jo t’he dit que 
anem cap aquí. 

Abans, per exemple, no sé si saps com funciona per accedir a professor de secundària... Primer 
has de fer una carrera específica i abans es feia un curs que es deia el CAP, que era una tarda a la 
setmana durant un any, feies una setmana de pràctiques i ja eres professor. Perquè allò important 
era saber-te bé els continguts. 

Ara, amb la història del màster, s’han adonat d’això que estàs dient tu, i el que es fa és treballar molt 
aquestes vessants. La gent és matemàtic, però per ser professor no, només, cal matemàtiques, sinó 
que cal dominar totes aquestes coses. 

Jo suposo que en uns anys això canviarà, la tendència és aquesta. Ha canviat ja? No te puc dir que 
no. Cal que canvi? Sí. S’està canviant? També. 

Ja si... Però cal un canvi de mentalitat de les per sones, no? Perquè clar, em trobo que, quan 
parlava amb els nens, em deien: “És que si tu vas d ’excursió...”, ho veien com si no estigues 
relacionat amb l’escola. Per tant, cal això, un can vi en la mentalitat, no? 

S’intenta, però això costa molt...  

(Silenci) 

La taxonomia de Bloom, la graella amb els diferent nivells, creus que la tenen en compte en 
fer un examen o tot es baixa en tenir coneixement i  no en crear? 

Jo penso que és una tendència. Estem a lo mateix. Crec que estem en un moment d’impàs educatiu. 
Aleshores sí que és veritat que cal canviar-ho, però, també, penso que s’està fent. 

De fet, el crèdit de síntesi quan es va començar a fer a secundària. La introducció del crèdit era 
aquest, que aquests continguts passin a ser més pràctics. Ara, també, s’està fent un treball per 
projectes. Aquests parteixen d’aquí, d’agafar, per exemple, l’hort i que cada assignatura hi hagi una 
finalitat. 

Crec que s’està anant cap aquí, però encara falta. 

Bueno, doncs ja hi arribarem.  
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Això espero. Saps què passa? Que uns dels problemes que té l’educació és que depèn molt de qui 
estigui al govern.  

Cada vagada que entra un govern, fa una llei nova i pot canviar-te, completament, el paràmetre. 
Assegurar alguna cosa en l’ensenyament és impossible. En deu anys, jo he viscut tres lleis. Amb 
això t’ho dic tot.  

Si, seria això bàsicament. Per últim, creus que hi ha unes intel·ligències més important que 
unes altres? 

Sí. Acadèmicament, el tema lingüístic és molt important, perquè si tu et saps explicar bé i saps 
escriure molt bé, sembla que vesteixis molt més. Les matemàtiques, també, poden ser important en 
algunes assignatures. Però, és això, si ets un negat en les matemàtiques és molt difícil que en 
llengua això es noti. 

La llengua és la que es nota molt si un nano en te problemes... Però, has de saber-ho trobar, perquè, 
per exemple, un nano matemàticament parlant és bo, però té dificultats en llengua, te pots trobar 
que no entengui bé els problemes. En canvi, si li representes gràficament el mateix problema, te fa 
els càlculs i t’ho troba tot.  

Sí, és això, mica en mica, ens adonem que tot està interaccionat. 

Doncs, moltes gràcies. 
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ANNEX 8: 
ENTREVISTA A L’ALBERT PONS 

Entrevista realitzada a Figueres, a l’Alt Empordà, el 21 de setembre del 2017  

M’agradaria començar amb una petita presentació de com has arribat al món de l’educació, 
és a dir, quins estudis has realitzat... 

Jo em vaig llicenciar en filosofia i història. La meva intenció inicialment era fer un doctorat de filosofia 
relacionat amb epistemologia i no vaig ser becat. Mentre estava esperant si em donaven la beca o 
no, no tenia diners i vaig tenir l’ocasió de poder situar-me, fent una substitució a una privada. Aquell 
any va coincidir que hi havia oposicions i no em va semblar tan malament això d’estar a un institut 
ensenyant filosofia. Em vaig presentar a les oposicions, les vaig aprovar i vaig tenir una plaça i, això, 
em va permetre avançar molt en aquest àmbit. Va coincidir en una època en que es va establir la 
sisena hora de primària i com que les borses de primària es van quedar buides, van començar la 
gent de secundària a anar a primària. D’aquesta manera va començar un perible, que ha arribat fins 
ara, dins del que són els centres públics de primària i secundària els quals he fet de tot. Llavors fa 
quatre anys vaig anar a l’institut de Sils consolidat a Secundària a fer l’especialitat d’anglès, que 
també la tinc concedida. Així com no sentia vocació ni sentit, perquè jo el que pensava que s’havia 
de fer en un institut no s’aconseguia i era com un diàleg de SOS, a l’institut de Sils em van fer 
repensar quina havia de ser la funció d’una xarxa pública d’educació. A partir d’aquí, vaig començar 
a trobar sentit això de ser professor de Secundària i aquí m’hi vaig quedar. Evidentment, jo em 
pensava abans d’arribar a Sils que per ser mestre havia se saber molt d’una cosa i s’havia de saber 
com ensenyar i aquí, a Sils, és on va començar aquesta reflexió que, curiosament, està molt al 
costat del que jo em pensava que era el coneixement quan jo estudiava filosofia. Així doncs, era 
com una cosa pràctica del que jo teòricament havia fet. 

L’institut de Sils es caracteritza per ser un centr e obert, inclusiu i innovador. 

Bueno si... això ho diuen tots els instituts. Però, nosaltres què entenem quan diem que és inclusiu, 
ser inclusiu vol dir que nosaltres tenim la utopia de que cadascú té el seu ritme, la seva pròpia 
aristocràcia i que cadascú parteix d’una posició diferent, ja sigui perquè ha tingut una escolarització 
diferent, perquè parteix d’unes condicions socials o familiars diferents, perquè potser pateixen 
trastorns d’aprenentatge... el que sigui. En tot cas, nosaltres partim de que no hi ha nivells mínims, 
sinó que cada alumne té un nivell mínim que nosaltres ens arriba, ho mirem i ho atenem i exigim 
que l’alumne aprengui en funció del que pot fer i des d’on es troba. Per tant, si a primer d’ESO ens 
arriba un alumne que el seu nivell d’escriptura es troba a tercer de primària, no li exigirem que arribi 
a un nivell de primer d’ESO, sinó que ens demostri quina és la seva capacitat d’esforç per progressar 
a partir d’aquí. Llavors si progressa i aprèn molt se’n surt, però clar no el posarem a començar a 
aprendre des d’allà on no pot aprendre, perquè no hi és.  

Per tant, tu t’has d’adaptar... 

La idea és que tu tens molta diversitat, la societat és molt diversa, aquesta diversitat cultural i 
ideològica la tenim a l’aula i tu has d’entendre que la manera en que tu fas que ells aprenguin ha 
d’estar adaptada per cada un d’ells. Llavors això fa que tu no puguis fer una classe magistral. 
Llavors, això, requereix  unes metodologies diferents a les que fins ara han predominat. 
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Així doncs, intenteu fer-ho de forma personalitzada . Però, com ho feu? Primer fan unes 
proves als nens per saber quin és el seu nivell?  

Correcte. Nosaltres intentem fer una mena d’avaluacions inicials i, llavors, detectem en quina 
situació es troba l’alumne, és a dir, si, per exemple, estem parlant d’unes matemàtiques o de català 
o anglès, el professor quan entra a l’aula, la primera cosa que mirarà és on es troba i allò que vol 
que aprenguin en quin nivell està i l’ha de fer començar a estirar des d’aquí. No té sentit que algun 
alumne que no hagi fet mai anglès, pel simple fet que ha caigut a segon d’ESO perquè l’educació 
l’obliga a estar a segon d’ESO, però per X motius t’arriba que no ha fet anglès, jo no puc començar 
a fer-lo aprendre des de segon d’ESO. 

Hi ha com diferents maneres, si vols t’ho explico. 

D’acord. 

Nosaltres tenim un sistema d’educació que en diem mixta, amb les quals intentem per un costat que 
els nanos treballin molt i que tinguin la seva pròpia autonomia i, sobretot, això es dóna en 
instrumentals i a medi que són: català, castellà, anglès, matemàtiques, socials, ciències i biologia. 
Llavors tenim una altra franja horària per treball cooperatiu, per treballs en grups, que es treballa en 
projectes. Tot i que, també, es pot ser autònom i treballar per projectes. Però, en tot cas, els 
projectes tenen l’objectiu que ells aprenguin a treballar de manera solidària i cooperativa, s’han de 
saber organitzar, han d’aprendre a arribar a consensos i, això ho fem en projectes, i, després tenim 
el treball autònom. El treball autònom hi ha el que en diguem habilitats i àmbits. L’àmbit vindria a 
ser una mica l’explicació tradicional: el professor arriba i explica. Això, pot durar una hora, quinze 
minuts o mitja hora, va en funció del que decideixi el professor. Llavors hi ha dues hores d’habilitats, 
en les que els nanos, amb el tema que s’estigui treballant, ells es posen a un nivell i comencen a 
treballar a partir d’aquest, és a dir, nosaltres en diem graus. Llavors en cada una d’aquestes 
instrumentals tenim graduat les propostes de treball, que van des de primer o tercer de primària fins 
a segon de batxillerat. Llavors si tu estàs a tercer d’ESO , però demostres tenir un nivell de tercer 
de primària, no sabem per què, li donarem aquest nivell i a partir d’aquí l’alumne haurà de demostrar 
que pot progressar. Si tu estàs a tercer de l’ESO, però demostres tenir unes capacitats, una formació 
de primer de batxillerat, doncs et proporcionaran coses de primer de batxillerat. 

Ho sigui que aquesta part és autònoma o en grup? 

Autònom, el que pots trobar és que nanos amb nivell molt alt ajudin a nanos amb nivell més baix. 
En principi, el sentit d’aquesta franja horària és intentar que el noi aprengui pel seu compte a fer 
servir els recursos que el professor li proporciona. Llavors trobar-se amb aquell moment cognitiu 
que no entén res, però que jo amb el m’han explicat i tinc al meu abast me’n surto per fer activitats 
que m’ajuden a desenvolupar les competències.  

Les activitats totes tenen la mateixa finalitat... 

Depèn de la competència que estiguis treballant. Clar, si estem parlant de competències 
lingüístiques i comunicatives, pots estar treballant aquell mes, només, el que és la competència 
d’expressió escrita. Dins d’aquí hi ha com diferents subcompetències. Amb el nano passa, que si 
no té dificultats per fer frases, per així dir-ho, doncs potser no li miraràs la escriptura, però li miraràs 
la sintàctica, el lèxic o el tipus de text, si només sap realitzar el descriptiu, doncs, que aprengui a fer 
el narratiu o l’argumentació. M’ho invento. Potser un altre li costarà la comprensió lectora, llavors es 
treballarà partint del seu nivell. Per exemple, un altre que no sap llegir, doncs partirà d’aquí.  

Clar... d’aquesta manera, no hi ha llibres, no?  

No. Els llibres són recursos, però els nanos no compren llibres, és a dir, tenim internet, ordinadors i 
el WIFI del centre, llavors en funció de quina pot ser la millor eina per a cada alumne doncs fem 
servir un o l’altre. Normalment, sempre, es fa tot amb la xarxa i no tenim, per exemple, llibres digitals. 
Vull dir que el de català no projecta un llibre digital, sinó que explica a partir d’altres eines. 
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I l’avaluació...? Perquè clar, feu exàmens o deures ? 

Això, és molt complicat. Nosaltres el que fem és intentar observar què és el  que ens demostra que 
aquell noi ha aprovat. Llavors la primera cosa que hem de tenir en compte de l’avaluació com diu el 
decret d’aquest any, és que l’avaluació no és una eina fixadora, no és per dir si tu ho has fet bé o 
malament i et castigo o et premio, sinó l’avaluació ha de ser una eina formativa. Vol dir que jo quan 
t’avaluo, quan et dic com ho has fet, t’ha de servir per poder millorar. És un exercici que s’ha de fer 
juntament amb l’estudiant i si es pot amb altres estudiants i la família. Ha d’haver una triangulació, 
ha de ser coavaluació. Llavors prèviament, hi hagut un pacte en què és el que mirarem per veure 
que has après i què crec jo que has après, quines competències tinc i quin objectiu d’aprenentatge 
tinc en funció d’això. Què és el que farem per veure si has après i com ho mirarem si ho has fet. 
Llavors tot això, ha de servir, al final, perquè tu tinguis clar si ho has assolit en un grau alt o en un 
grau baix i, en cas de ser un grau baix, per què no has arribat a un grau alt. De manera que el mes 
següent, si hem de continuar estirant la mateixa competència tu has de saber què has de fer per tal 
de millorar. Llavors no t’has de quedar en si has tret notables o no, sinó que el que intentem és que 
sigui una eina que et digui a on estàs i què has de fer per millorar.  

Per tant, no digueu notes? 

No, no, pots dir una nota si a tu comunicativament t’ajuda a saber a on et trobes, però bàsicament 
el que intentem és descriure, per exemple, si tu estàs fent una prova de comprensió lectora, fins a 
quin punt has estat capaç d’entendre els arguments, si n’hi ha; si tu estàs fent història, tu potser ets 
capaç de memoritzar fets, però de no ets capaç de relacionar-los amb les conseqüències de com 
això ens ha afectat al nostre present.  

Ho sigui, vosaltres estudieu l’inici, fins a on arr ibat i, després, els orienteu per tal de millorar? 

Exacte, tenint en compte que tu, potser, ets un alumne que has tingut molt bona escolarització, que 
has tingut molts de recursos, que tens unes capacitats cognitives molt desenvolupades i, per tant, 
et demanem els nivells alts i els assoleixes i tens un 10. En canvi, tens una altra persona que, per 
exemple, pel que sigui per la seva genètica no l’ha afavorit, el pensament abstracte li costa, llavors 
jo com a professor d’història, jo he de tenir clar que, potser, no li puc demanar un nivell alt, però es 
pot esforçar molt i progressar, dins de les seves possibilitats, una miqueta, doncs, això, és un 10 
també.  

Per tant, ho adapteu... 

Exacte, és la diferència entre l’avaluació normativa i per nivells La normativa és que tu poses un 
nivell fixa i tothom ha d’arribar. 

Seria la que tothom realitza els mateixos exàmens i  estan de la mateixa manera avaluada. 

Sí, o hi arribes o no hi arribes independentment de com ets tu. En canvi nosaltres entenem que 
l’avaluació, la qualificació, s’ha d’adaptar en funció del teu esforç. Només mesurem l’esforç perquè 
allò que tenim tots igual és la capacitat d’esforçar-nos, no en tenim res més. A un sistema que a tots 
ens obliga a passar per aquí, no pots dir que tu estàs aquí perquè vols, no, no, el nen menor de 16 
anys està obligat anar-hi i, per tant, és injust no avaluar-lo en funció del que és ell. Per això, som un 
centre inclusiu perquè no separem per grups, perquè atenem a la diversitat, perquè intentem que 
s’aprofitin de la diversitat que ells mateixos tenen  i perquè els avaluem en funció de cada persona.  

Perquè no dividiu les classes per nivells, sinó tot hom junts i us adapteu a la diversitat... 

Un institut públic que no funcioni d’aquesta manera, no es pot dir inclusiu, és seleccionar. A més, 
normalment, aquesta selecció acostuma a coincidir molt amb nens amb trastorns d’aprenentatge o 
bé amb nens que provenen de famílies amb rentes molt baixes. Per tant, és ser racista. Això, el que 
t’estic dient, és molt fort.  

Ja... Bueno, si ens centrem amb les intel·ligències  múltiples i els estils d’aprenentatge, us 
adapteu a l’hora d’ensenyar? 
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Sí, però més que intel·ligències múltiples, que sí, que això ho has de tenir en compte amb les 
activitats didàctiques que tu proposes, ja que, si tu tens, 30 alumnes amb 30 personalitzacions 
d’ensenyament diferent, que no ho aconseguim, però dient-me que aquest és l’ideal, és obvi que tu 
ho has de diversificar molt el que tu fas a l’aula per poder arribar a tot, per tant, també, estàs atenent 
d’una manera a les intel·ligències múltiples. Però, sobretot, el que nosaltres intentem és atendre a 
que tothom desenvolupi totes les competències. 

Per tant, utilitzeu més el mètode de les competènci es? 

És que la llei ens obliga. Primer que creiem que ha de ser així i segon que la llei ens obliga. Llavors 
hi ha competències més relacionades amb habilitats socials i hi ha competències més relacionades 
amb les comunitats cognitives. El sistema clàssic, treballa, bàsicament, les cognitives i, per això, 
diem que només s’adapta i treballa un tipus d’intel·ligència que, en la taxonomia de Bloom, seria 
memoritzar i recordar i, en algunes condicions, aplicar.  

Ja si, perquè crear... 

En canvi, quan tu agafes i treballes totes les altres competències i les intentes treballar de manera 
globalitzada, és quan desenvolupes les altres intel·ligències. Per exemple, en projectes que tots són 
aprenentatge basat en problemes. Obliga al nen a ser creatiu, i el nen troba els seus propis camins 
per arribar a la solució que tu li busques. Llavors ja estan als altres nivells de la taxonomia de Bloom 
com l’avaluació, la creació... Això per un costat. Després, hi ha altres tipus de competències, que, 
també, tenen a veure amb aquesta taxonomia, que són més d’habilitats socials, de com em 
relaciono... 

Per tant, serien aquelles que treballen les intel·l igències personals. 

Correcte. Això ho treballem i ho avaluem. Conta molt per la nota, és que són notes de projecte i de 
tutoria. Si el tutor considera que no estàs treballant de manera cooperativa, que no assumeixes 
responsabilitats, que no assumeixes la iniciativa i creu que sí que ho podries fer, tindràs una nota 
molt baixa de tutoria. La nota baixa de tutoria, et fa suspendre tot. 

Així doncs, poseu notes a tutoria... He vist que vo saltres hi ha dos tipus de tutoria la 
individual i la general. M’ho podries explicar una mica? 

Sí, fem-ho a pams. Nosaltres tenim quatre principals objectius pedagògics: no creiem amb els nivells 
mínims, cadascú ha d’arribar en funció de la seva situació personal i possibilitats, només els 
avaluem en funció de l’esforç, esforç dirigit i cap a un objectiu, creiem amb la heterogeneïtat, no és 
que hi creiem, és que hi és i ens hem d’adaptar i que, això, és bo. És a dir, que tothom pot aportar i 
tothom des de la seva aportació pot créixer amb autoestima, amb autoconfiança... També, creiem 
molt fermament amb l’educació dels valors, pensem que l’etapa de secundària és l’etapa 
transcendental, ja que deixes de ser nen i comences el camí d’adult, tu deixes de ser tota l’estona 
protegit per tal d’assumir llibertats, responsabilitats i autonomies i aquí tu et generes uns valors que 
et faran filtrar la realitat, que et faran filtrar el món, perquè tu d’aquí sabràs si vols un món més just 
o menys injust, si ets més racista o menys racista... Llavors si creiem en educar en valors, també, 
hem d’invertir molta energia i, això, es reflecteix en l’horari.  

Llavors, si ens ho creiem de veritat això s’ha de reflectir en l’organització del centre i amb com tu 
reparteixes els recursos de les persones que tu tens allà treballant. Per exemple, el que fem és: els 
alumnes tinguin molts pocs professors i estiguin molt referenciats, si són nens i quan surten són 
adults, vol dir que necessiten models i aquest model és la persona que el referencia, el professor. 
Llavors, intentem que la persona que s’encarregui dels projectes, siguin els mateixos tutors i que 
els tutors, també, els hi faci alguna instrumental o alguna assignatura. De manera que 15 o 16 hores 
mínim estan amb el tutor, això vol dir que passes moltes hores amb ells. Ells el coneixen més i tu 
els coneixes més. I com els coneixes més a ells? Perquè quan realitzem projectes, tu els veus 
interactuar entre ells, veus com s’organitzen, com s’espavilen... perquè no és una classe magistral, 
on tu estàs al davant i expliques i tothom t’escolta, sinó que tu estàs allà, són ells el que generen el 
coneixement, tu els assessores i observes. Llavors observes com interactuen entre ells, si són 
capaços d’assumir la discrepància d’una manera pacífica o no, tenen tendència a anar a hòstia, si 
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es tracten amb respecte o no, si s’organitzen, si són capaços de complir els seus compromisos, per 
exemple, jo faré això i, després observar si ho fa o no... Per tant, tot això tu ho veus i d’aquí surt una 
nota de projecte i tutoria, que la posa el tutor. 

Clar, per això hi ha una nota de tutoria. 

Hi ha tutors que passen més hores amb els seus alumnes que amb els seus fills, per exemple. Jo 
com a tutor em passo moltes més hores amb ells que no els seus pares amb ells. Per tant, els 
coneixem molt. Llavors, per exemple, l’educació en valors es fa a tutoria. 

Jo tinc, com a tutor de quart, una hora de tutoria global, però de primer i tercer n’hi ha dues, i, 
després, tinc 4 hores selectives en que faig seguiment individual, en que jo agafo els meus alumnes 
un a un i els oriento, parlem... Avui, per exemple, he tingut una tutoria individual amb una noia que 
té molt mala relació amb la seva mare i que té a veure en que la nena vol sortir i la mare no li deixa. 
Per ella és molt important i, això, li provoca un malestar molt gran. Sinó té un bon estat, ella no està 
motivada, està trista... Jo com a tutor he de trobar els mecanismes perquè ella tingui un bon estat i, 
així, pugui aprendre.  

Si em permets fer propaganda, el nostre institut diem: primer ser, després estimar i després saber. 
Vol dir que primer prendre consciència que tu hi ets, que existeixes i que ets un projecte de vida per 
ser feliç i bo. Que si ets, pots estimar, si no tens un bon vincle amb el teu entorn, difícilment tu 
estaràs bé i podràs estar en bones condicions, però si tu tens un bon vincle amb el teu entorn i una 
posició amorosa davant de les coses, tindràs una bona disposició per aprendre. Però, no aprendre 
en un sentit memorístic, sinó per aprendre en un sentit competitiu, per aprendre anar per la vida. 
Per tant, hem de tenir una mirada integral de l’alumne, no tenir una relació d’alumne professor tan 
allunyada, jo sóc professor de matemàtiques i l’únic que em vincula amb tu són les matemàtiques, 
sinó una relació com a persona, jo com a professor ho ser tot de tu i tu saps molt de mi. Llavors 
aquest vincle que es genera, fa que tu tinguis un bon vincle amb el món i llavors acceptis més la 
seva autoritat i entenguis que allò que et proposa ell fer, és bo per a tu. Llavors, aquesta mirada 
integral, doncs és la mirada a tutoria, és mirada de projectes i, també és mirada a totes les notes de 
les altres assignatures.  

Així doncs, com feu la nota? 

Mira, nosaltres posem una nota cada mes, una nota que sap els pares que sap l’alumne, és molt 
important, sinó no té sentit. Si no ho saben els nens, no saben el seu progrés, si ho han fet bé, si 
haurien de millorar... Sobretot, és molt important que entenguem que no és per donar un premi o un 
càstig sinó que és per com ho continuarem fent per millorar això.  

Llavors jo que sóc professor de socials, tu ets el meu alumne i jo et poso una nota cada mes: un 6 
als tres mesos. El primer mes vam acordar que em faries una exposició oral, en l’altre que em faries 
un treball i en l’altre que em faries una prova escrita. Jo t’he anat dient perquè t’ he posat un 6 davant 
teu i davant de tothom. Així doncs, tu ja estaves avisada que no anaves per un bon camí, que 
t’estaves quedant estancada. La nota mitjana seria un 6 de socials. Paral·lelament la meva nota de 
socials va en un sac. El de matemàtiques fa el mateix, posa tres notes i la seva nota, també, va al 
mateix sac de l’alumne. Per tant, cada professor posa la nota de les seves assignatures i tenen dues 
direccions: una per fer mitjana de les seves assignatures i un altre que la barregem amb totes, és a 
dir, és una mitjana de totes les notes. Però, no totes les notes tenen el mateix pes, és una mitjana 
ponderada en funció de les hores que hi dediques. Per exemple, de socials, només, en fem una 
hora a la setmana, per tant, la meva nota val molt poc, però, en canvi, matemàtiques en tenen 4 
hores, per tant, la seva nota valdrà molt. De projectes en fan 8 hores, per tant, la nota de projectes 
és molt important. Tutoria, només, tenen dues hores grupals, però compta com a deu hores a la 
setmana, ja que li donem molta importància. Llavors quan arriba el moment de posar la nota 
trimestral, la mitjana que tu has tret a la meva assignatura, socials, conta un 50% i l’altre 50% sortirà 
de la mitjana de totes les notes.  

Ho sigui, la nota de socials és la meitat i, despré s, totes les altres notes s’engloben a l’altre 
meitat. 
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Exacte. Tu ets una persona sencera, ets la mateixa persona que estàs treballant a projectes, que 
va a matemàtiques, que fa socials... Llavors és un sistema molt exigent, perquè si tu vols conservar 
bones notes de tot, tu has d’estar bé a tot. Si tu ets selectiva i anglès bé, però a socials malament, 
aquesta nota meva de socials quedarà relaxada a l’anglès i et farà baixar la nota d’anglès.  

De manera que quan tu veus aquella nota, estàs veient tot el nen en tots els àmbits, com ha estat a 
tutoria, a projectes, a socials, a matemàtiques, a anglès... Així, tenim una mirada global de l’alumne  

(silenci) Més o menys, m’has explicat tot del centr e? 

T’he explicat els 4 objectius: educació en valors, avaluació per esforç, ens adaptem a la diversitat i 
partim de que no hi ha uns nivells mínims. 

En l’educació en valors, li donem molta importància que els alumnes opinin per això existeixen 
“assemblees tutorials” que hi ha un consell d’alumnes que tenen representació en el consell escolar.  

És el que t’anava a dir, fora de les hores de class e, també, feu moltes altres més activitats? 

Sí, és a dir, per exemple, tenim una web i cada setmana hi ha una portada, doncs se responsabilitza, 
cada setmana, una tutoria diferent. Llavors, aquesta va en funció del valor que tu has treballat.  

Cada dia un curs diferent fa el que en diem un “bon dia“ , és a dir, en comptes de donar la classe, 
primer es passa per una sala i un professor o alumne presenta una reflexió, un vídeo, un valor el 
que li hagi cridat l’atenció, perquè és voler aportar una notícia. 

Però es realitza a tutoria global i individual? 

Global. Tenim tres classes de quart i, per exemple, avui que era dijous, ells els hi tocava el “bon 
dia”. Doncs ells abans d’entrar a classe, van  allà s’ajunten tots i un professor o una professora o un 
estudiant fa una reflexió o mostra un vídeo que li ha interessat. La idea és que l’institut és un espai 
obert i, per tant, tu intentes aportar coses del món dins l’ institut i, per tant, l’actualitat a tu t’afecta 
com a estudiant. Llavors, és dir que encara que et trobis en quatre parets protegit, pensa que en el 
món passen aquestes coses. 

Esteu posant el món dins l’institut. Molts de nens pensen que l’institut i el món no estan 
lligats. 

Exacte. En el “bon dia” és un dels aspectes pels quals nosaltres intentem o aconseguim que l’institut 
sigui obert. N’hi ha d’altres, per exemple, cada projecte acostuma haver-hi una sortida i, també, un 
“happening”. La sortida és que anem d’excursió. Per exemple, estem fent riscos geològics a tercer 
d’ESO i, llavors, ens hem anat a Montserrat a fer un estudi de camp. Per tant, anem al món, ja que 
estem fent estudi en una cosa real. El “happening” és que convidem algú o alguna entitat que vingui 
a explicant-se què fan, perquè és molt semblant el que nosaltres voldrem que ells facin i, així, que 
vegin que hi ha gent que ho fa. A quart d’ESO que ara estem fent un projecte de sociologia, van 
venir els de la Sopa, que són un centre d’acollida de gent sense llar de Girona, ja que estem fent un 
projecte sobre exclosos i marginals socials. Llavors van venir un usuari i la presidenta. Així doncs, 
els nois van poder veure una realitat que hi és i que ells han d’estudiar.  

Els motiva més, no? Perquè si ho veus és més... 

Sí, exacte. És un projecte que contínuament anirà passant gent d’aquest tipus, ho sigui ara passant 
aquests, passaran els de gays i lesbianes, després passaran associacions de persones de malalts 
mentals... 

I, això, ho feu a hores de classe? 

Això als projectes, a les hores del projecte. Nosaltres pensem que si t’has de preparar per la vida i 
la vida requereix uns coneixements, sobretot aplicats, les matemàtiques no se’t presenten en 
situacions diferents que la biologia. Tot és barrejat. Llavors intentem que l’institut s’acosti més a la 
realitat, és el que diríem treball globalitzat. 

Llavors, si hem d’estudiar sobre la gent sense llar, doncs que vingui gent que ha viscut aquestes 
situacions i que ho vegin i que interpretin que en aquesta realitat social hi és. 
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I els projectes, com trieu la seva temàtica? 

La generalitat té un currículum. Llavors els que són les instrumentals, normalment, tenen totes les 
hores, és a dir, tres de català, quatre de matemàtiques, dos de castellà i tres d’anglès, en el cas de 
quart d’ESO. Però, llavors, les que són més de medi com són: socials, ciències, tecnologia... només 
en fem una hora a la setmana. Les hores que deixen de fer d’aquestes assignatures, són les que 
posem al projecte. Llavors el projecte, té un to marcat de socials, de naturals... I, això, és un repte, 
perquè clar el professor, que tu tens en allà (a les hores de projecte), si és de socials i el projecte, 
també, molt bé. Però, el següent és de química i jo m’hauré d’espavilar, però el hi hem d’ensenyar 
que el coneixement no és com un llibre que tu portes a dins, sinó que és una cosa dinàmica i que 
es construeix. No és tan important saber molt, sinó saber com saber, per tant, aprendre a com 
aprendre. Aquesta és una competència que nosaltres avaluem, sobretot, al projecte, com el noi 
aprèn a aprendre, si té una motivació constant... 

Doncs, la manera de fer el treball globalitzat és això. Però, paral·lelament, si estem treballant la 
sociologia, com el de castellà pot saber si l’alumne escriu bé el castellà, la competència escrita? 
Clar, si és un examen és molt fàcil d’avaluar i l’alumne si fixa molt. Però, nosaltres no volem un 
escrit bé de castellà en un examen, volem que si ha d’enviar una carta en un diari, que sàpiga 
escriure’l bé. Llavors, aquest mes, els nois amb una pel·lícula que hem vist, han hagut de fer el 
diàleg d’un protagonista en castellà i, això, valdrà per la nota de castellà. 

Ho sigui, que tot està relacionat? 

Exacte. Per exemple, en aquest projecte han de fer un estudi estadístic, doncs la nota del projecte, 
també, afectarà en les mates, ja que tu no pots parlar de sociologia o de coses socials sinó tens 
estadística perquè si parlem de sense llars, què hi ha? molts, pocs, quin número, ha augmentat, no 
ha augmentat... Per tant, això és estadística, és matemàtiques. Si volem parlar de societat ho hem 
de fer en propietat.  

Per exemple, a matemàtiques, a l’assignatura... 

Ho coordines, s’ha de coordinar. En aquell moment, que ells ho hagin fet o que ho facin per poder 
fer-ho al projecte. Ho sigui, quan tu dissenyes un projecte, has de tenir molt clar: què poden fer pel 
seu compte i què no. El que no ho poden fer sols, tu ho has d’assistir.  

Per exemple, el currículum de socials va molt lligat amb el que fem als projectes. Llavors les 
temàtiques i els projectes que fem, és el desplegament del currículum que marca la generalitat. 
Només que enlloc de fer-ho en l’assignatura, ho fem a projectes. Si? 

Si, si, ho he entès. I, després... he vist que teni u altres elements, que suposo que estaran 
lligats amb l’institut, grups de servei, projecte s ingular... 

Val, l’institut treballa l’educació en valors i és un centre obert. Nosaltres pensem molt sobre quin 
propòsit vol l’institut i, més o menys, els professors volem el mateix tipus de societat. Volem una 
societat en que hi hagi un ciutadà crític, just, equitatiu, amb uns valors molt cívics. Llavors, en funció 
d’aquest tipus de ciutadà, entenem que el nostre propòsit és fer possible que el dia de demà la 
societat tingui aquests ciutadans. Aquests ciutadans es formen en l’institut. Llavors, una eina que 
nosaltres tenim perquè ells vegin que estan en una comunitat, que ells poden aportar en aquesta 
comunitat i que facin lligam són els grups de servei. Aquest consisteix que a canvi de res o de sentir-
me bé o que tinc la necessitat de contribuir en la societat realitzo diferents tasques. Llavors tenim el 
grup de servei que consisteix en visitar als avis, uns estudiants van dos dies. Tenim l’aprenem junts, 
són estudiants que ajuden a nens de primària a fer deures o a estudiar. Tenim un altre que es dedica 
a coses de manteniment del nostre institut, és a dir, a mi se m’espatlla la persiana i jo els hi envio 
un correu i jo ser que el divendres me l’arreglaran, si és prioritari o tenen temps. Tenim un altre grup 
de servei que és anar a comprar al mercat amb els avis. 

I, això, ho decideixen els nens? 

Sí, els hi deixem triar. Hi ha una cosa que se’n diuen tallers que són més de caràcter per aprendre 
coses d’expressivitat, d’expressió artística i així i en aquí, també hi ha grups de servei. Llavors, ells 
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estan obligats a fer un grup de servei, de fet, la generalitat ja obliga, fa dos anys. a fer coses així, 
però nosaltres ja ho teníem, no vam ser els primers, ja n’hi havia d’altres que ho feien. Llavors, és 
el que ells han de fer, nosaltres fem una oferta en diferents llocs, que depèn molt del professorat 
que tenim, i en funció de qui hi ha, hi ha unes coses o unes altres. Però aquests grups de servei es 
mantenen. 

Llavors, obligatòriament a tercer i a quart han hagut de passar per un. En principi, ells trien, però, a 
vegades hi ha alguns que tenen molt d’èxit i no hi caben tots. Llavors els hem de resituar en un altre. 

Com ho feu per dir tu vas a un lloc o un altre? 

Nosaltres a l’hivern, fem l’elecció. Al principi de curs, en comptes de començar en projecte, 
expliquem quins tallers hi ha. Llavors els alumnes trien, llavors jo aquest dilluns o dimarts sabré com 
ha quedat la classificació i qui no ha anat al que han escollit. Llavors jo els agafaré, un per un, i els 
hi explicaré. Ho tenen molt assumit que a vegades no són ells els primers en triar, entenen que som 
un centre públic, que són molt d’alumnes i que fem el que podem. 

I el projecte singular? 

El projecte singular és la col·laboració en unes empreses amb persones que l’escolarització li costa 
molt.  

Ah val. El meu institut, també, ho fa. 

Sí, jo diria que el primer en fer-ho va ser el de l’Escala, que és d’on sóc jo. Però, això, s’ha estès 
molt. Llavors amb persones que no presenten problemes especials i amb persones que nosaltres 
observem que tenen una certa iniciativa i que tenen un cert sentit de responsabilitat i de compromís, 
els hi diem si volen realitzar aquest projecte, perquè, potser, no tenen un grau de motivació, perquè 
potser tenen algun tipus de dificultat racional que fa que els seus aprenentatges no siguin tot el que 
podrien ser, perquè estan molt desmotivats, però el projecte singular està molt relacionat amb el 
que ells volen fer i d’aquesta manera els pots enganxar... 

El compromís és molt gran, perquè, després, han de complir molt en l’institut, és a dir, si ho fan molt 
bé en allà, però a l’institut fallen, els traiem. 

Per altra banda, els alumnes que estan molt “apalancats” no els deixem anar. A no ser que ens 
donin alguna pista de que en allà no estaran “apalancats”, no.  

Sinó que s’ho han de guanyar. I el consell d’alumne s? 

El consell d’alumnes, el qual jo aquest any seré el dinamitzador, és el màxim òrgan de govern 
d’estudiants. Els estudiants perquè es sentin partícips i sentin seu l’institut, tenen diferents models 
de participació en el funcionament del nostre institut.  

El consell d’alumnes és el màxim òrgan, llavors cada classe té dos delegats, d’aquests dos delegats 
hi ha un que és membre del consell d’alumnes. Paral·lelament això, hi ha sis membres d’aquest 
consell d’alumnes que es trien per eleccions. Els que ho volen ser-ho es presenten, fan campanya 
i tots els estudiants els voten.   

Llavors en aquí, es produeixen diferents debats i funcions. Va des de fer propostes, fer crítiques 
constructives, transmetre informació de direcció a les classes i de les classes a direcció. Llavors, 
d’una manera que ells tinguin els seus propis canals de participació, de propostes.. i que moguin 
els seus canals per: “Ostres, jo no estic d’acord en com han organitzat el pati o que en el pati hi hagi 
aquest reglament” Doncs, en teoria es plantegen aquests temes, es debaten si són importants o no, 
ho diuen a classe, en les assemblees ho debaten, els delegats recullen el que han dit i tornen a 
transmetre al consell d’alumnes, ho recullen i es prenen decisions.  

Llavors, normalment, en el consell escolar, que és el màxim òrgan que hi ha a l’ajuntament, pares, 
mares, claustre... també, hi ha dos estudiants nostres. L’any passat va ser un èxit perquè d’aquí va 
sortir de fer una assemblea de joves de Sils. Aquí, a Figueres, en teniu una, que funciona més o 
menys, que surten representants del centre cívic, de les escoles i dels instituts.  



 

212 

 

Ells han fet el mateix. Està formant per persones de totes les edats: primària, secundària o, fins i 
tot, que ja no estudien, però són joves. Està molt bé. Aquí es decideix si es pot jugar a futbol o no... 
Per exemple, vam eliminar el camp de futbol l’any passat a Sils i ells a corre cuita van començar a 
fer propostes per recuperar-lo, però no les van fer bé. Però ells van aprendre a fer servir aquesta 
eina. Tema vagues, no tenim problemes, ells saben que si volen fer vagues, s’ha de conèixer i 
debatre molt bé en què consisteix. Llavors, ells decideixen fer-la o no, ho transmeten en el consell 
d’alumnes i mouen els mecanismes per exercir aquest dret, en el cas que la vulguin fer. Ho fan 
perfectament, ja que ells saben que si la vaga és demà, tot ha de ser mogut abans de 48 hores, que 
vol dir que si algú vol estar “al tanto” d’això, s’ha de moure molt abans en el sindicat d’estudiants... 
sinó fan això, no les podran realitzar.  

Això és una llibertat que tenen ells... 

Clar. Aprenen a tenir responsabilitat i que si volen tenir el dret a vaga, l’exerceixo amb coneixement 
de causa i que hem mogut tots els canals de participació, que el meu centre em dóna, per poder 
deliberar si realment és motiu per fer vaga o no i que tots els estudiants hagin format part d’aquesta 
decisió.  

Per tant, és un òrgan d’aprenentatge de participació en la democràcia, molt vinculat a la llibertat i a 
la responsabilitat.  

I, després, la gestió en la convivència, feu un pro jecte així? 

No, estem convivint tot el dia, ho estem gestionant tot el dia. Jo avui m’he passat cinc hores amb 
els meus nois. 

Clar, i això ja és una convivència. 

Clar. Hi ha les assemblees, les quals es poden queixar de mi, llavors ho parlem, si no s’arriba a un 
acord poden recórrer al consell d’alumnes... Ells em posen notes a mi. 

Per tant, ells posen notes als professors? 

Bueno, a mi. Els professors que volen. Els professors que entenem que, també, hem de ser 
avaluats, així de clar. Qualsevol feina que tu facis t’avaluaran, per tant, no puc entendre com a mi 
no m’avaluen. No sé si m’entens? 

Sí, sí.  

Llavors, faig que m’avaluïn perquè ells, també, aprenguin a avaluar.  

Una anècdota, a mi l’any passat em van posar mala nota de transmissió d’informació. Jo ho tinc en 
compte. Aquest any he començat malament, ja m’ho han fet saber i jo m’he compromès d’intentar-
ho rectificar.  

En fi, el que et volia dir, si ells tenen problemes amb els professors, si ells tenen problemes entre 
ells... tenim assemblees i dinàmiques d’actuació. Són dinàmiques que tu pots fer amb el grup, que 
tens dues hores a la setmana, per treballar això, treballar la convivència. És molt important, és a dir, 
és molt difícil treballar en projectes amb treball cooperatiu, en grup, si abans no hi hagut un 
entrenament, una estratègia de saber conviure i treballar de manera cooperativa. Això, es fa en les 
dinàmiques i en les tutories.  

A tutoria intenteu treballar tot això, però com ho feu per treballar-ho? 

Amb dinàmiques. Hi ha la teoria de la “prevención” que diu que quan dos alumnes es barallen, allò 
no és una crisi, sinó que la crisi ja havia començat molt abans.  

Després, la convivència és conflicte perquè tots som diferents. Per tant, amb algunes coses ens 
podem topar... 

Sinó, no hi hauria diversitat... 

Clar.  
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Moltes vegades, no tries i potser et trobes amb alguna persona que no et cau bé, no saps perquè, 
però no et cau bé. Però tu, has d’aprendre, a conviure amb ella. Llavors aquí ha d’haver-hi tota una 
mena d’estratègies de saber aprendre a conviure i a treballar amb aquesta divergència.  

Llavors la teoria de la “prevención” és aprofitar, precisament, aquest conflicte, perquè, després, no 
esclati. Llavors això forma part de treballar valors com l’autoconsciència o l’autoconeixement i, 
també, la capacitat d’empatia. Això vol dir que ha d’haver-hi molt de coneixement entre tots, ells de 
mi i jo d’ells. Entre ells es coneixen molt, us ho sabeu tot els estudiants, però aquí ho fem públic. De 
manera que hem d’arribar a la conclusió de que si tu tens un mal dia, aquell dia no se t’haurà de 
punxar, hauràs de trobar el moment per poder-te acostar i dir-li alguna cosa.  

Això, a la resta dels instituts... 

Bé, jo diria que a la resta dels instituts no reflexionen gaire sobre quin propòsit tenen. Molts d’ells 
creuen que el seu propòsit és preparar a alumnes que vagin a batxillerat i a cicles formatius, 
nosaltres no. Això és secundari, en el sentit que si fem la feina bé, això, ja arribarà. Però, prèviament, 
estem formant persones, entenem que l’institut és vida, és una etapa vital de la teva vida i si aquesta 
no és bona, pot delimitar la teva autoestima, el teu entusiasme... és a dir, et pot tallar les ales pel 
dia de demà. Més enllà d’això, és vida, perquè té un sentit en si mateixa, no és una etapa per 
preparar-te pel futur, sinó que és present i, per tant, ha de ser un espai vivencial per l’alumne, és a 
dir, l’alumne ha de sentir que és un moment important per la seva vida.  

Tot això, requereix una organització i pensar què és un aprenentatge i quines coses són que han 
d’aprendre del municipi. No has d’aprendre només matemàtiques, sinó que has de saber 
desenvolupar-te com a persona: l’autoconeixement, relacionar-te... 

Per tant, vosaltres doneu eines perquè ho puguin re alitzar. 

Exacte. Nosaltres invertim molt en això. I, a més a més, invertim que les matemàtiques no venen 
soles en el món. 

Sinó que tot està interaccionat. I creus que, mica en mica, es va introduint?  

Jo penso que el professor de secundària haurà de començar a entendre que és especialista en 
l’aprenentatge i especialista de secundària. No especialista de matemàtiques, de socials... 
D’aquesta manera que el sistema és aprendre de tot, tu hauràs, en un moment donat, fer una mica 
de tot. Al menys, pel que fa a l’etapa d’educació obligatòria. Que haurem d’invertir molt més d’esforç 
si volem una bona convivència, hi haurem d’invertir temps a aprendre a fer una bona convivència. 
Si volem persones amb capacitat d’afrontar problemes de forma pacífica i constructiva, hi has 
d’invertir temps. Això vol dir que ho has de referenciar. Tu no ets un professor de matemàtiques, tu 
ets un model davant d’aquell alumnat i tenir una mirada compassiva de l’alumne.  

Clar si... I els alumnes quan arriben a l’institut,  perquè clar, ells venen d’escoles...? 

Si venen d’escoles i els hi xoca una mica. A nosaltres ens venen de tres escoles, Riudarenes, els 
Estanys i Jacint Verdaguer. Els Estanys sí que ens estem acostant una mica i ens comencem a 
entendre en termes de pedagogia. Aquests sí que venen una mica més posats en la nostra línia. 
Els altres no, els altres has de fer tot un procés, quan fas assemblea no és perdre el temps, quan 
fas tutoria no és perdre el temps, en les hores de dinàmiques no és només per jugar... en tot hi ha 
una finalitat al darrera. Quan fas els projectes no et pots distreure, és responsabilitat teva perquè 
ets tu que decideixes si t’hi poses o no. Llavors ell ha de prendre consciència a organitzar-se. 

Per tant, han de fer un canvi de mentalitat, ja que  passes d’una escola tradicional a un altre 
més moderna? 

Sí. Ho sigui la sensació que dóna és que a l’escola, el nen té un paper molt passiu. Nosaltres el que 
diem és que són actius, el protagonista és ell. No s’hi val no ho ser fer, ja que t’ he posat en el grau 
que tu ets capaç de fer-ho. No s’hi val... tens un tutor que fa entrevistes individuals amb tu, que es 
preocupa per tu, que truca a casa, que fas dinàmiques de joc... 

Ja sí, que no tens excusa. 
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Correcta. Et donem tots els nostres recursos, perquè tinguis un bon vincle amb l’institut, perquè tu 
et sentis a gust en aquest espai de convivència de gestió, de construcció de coneixement i 
d’aprenentatge.. Per tant, tu ens has de respondre.  

Llavors, com al final hi ha un vincle més personal i, després, hi ha el de l’aprenentatge o el de 
l’assignatura, és més fàcil que ells et vegin com una autoritat i no com un dictador. No sé com dir-
ho.  

Sí, sí. Com una referència. 

Sí, acaben veien que si fan allò que tu els assessores, els hi anirà molt bé i es sentiran molt bé. 

Aniran per un bon camí.  

Sí, creixeran com a persones.  

I aquest canvi de mentalitat, encara falta que s’es tengui, no? 

Sí. Tinc companys que treballen en altres centres que el seu equip directiu, els hi diuen: “qui val, val 
i qui no, no val”. Pel que val a què?  

El que val vol dir que tregui deus... 

El que val va a la universitat i sinó fora?  

No. 

Nosaltres hem d’entendre que, en l’institut, la xarxa dels centres públics, en molts casos, és l’única 
oportunitat que ells tindran per tenir atenció social: per sortir d’un estat social i pertànyer a un altre, 
per créixer com a persona, per treballar en dinàmiques... Si tu no entens això.. Jo entenc que et 
preguntis perquè tenim una xarxa de centres públics, ja que si tu et penses que la teva feina l’únic 
propòsit es mantenir tancats a uns nens, no estàs entenen que nosaltres estem invertint molts de 
diners perquè aquests nens tinguin una oportunitat en la vida. 

També, ho estàs desaprofitant si no t’adaptes a com  són aquests nens. 

Exacte. Llavors, hi ha moltes persones que ens arriben que estan a diferents nivells i t’has d’adaptar. 
Hi ha la qüestió d’intel·ligència i hi ha la qüestió de que tu el que has de fer és que ells sàpiguen 
espavilar-se, que siguin competents en la vida, no que en sàpiguen molt. 

Llavors, això falla, ja que encara ja la convicció de que “qui val, val i qui no, no val” i que el professor, 
només, és especialista en un àmbit i més igual si l’alumne té un bon dia o un mal dia, si els teus 
pares s’estan divorciant... 

Clar, tu estàs fent aquell examen tan com si estàs bé, com si estàs malament. 

Exacte. I, tampoc, reflexiono si la manera de jo de veure el que han après si, realment, em serveix 
per mirar això.  

Un alumne que sempre t’està treien 10, pot no estar aprenent res. 

Ja... ho poden fer de manera mecànica. 

Clar. Hi ha alumnes que entren a secundària que els hi poses una prova de competència de quart i 
ja trauran tot molt alt. Per tant, alguna cosa has de fer o et conformaràs que mantingui aquest nivell 
alt? És que sinó seran quatre anys que no tenen sentit per aquest nen.  

Sinó, van passant els anys i van fent coses repetit ives al final... 

Exacte. Llavors, ens hem de fixar amb les capacitats que tenen tots. Tots podem aportar alguna 
cosa en aquest món i la oportunitat que tenen els nens per aprendre-ho i fer-ho és una xarxa 
d’educació pública i gratuïta per tothom. Però, si pensem que estem preparant nens per anar a la 
universitat, hi ha un 50 o 60% del nostre alumnat que els deixem exclosos.  

Sí... I els professors que esteu en allà, feu algun  curs? 
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Està en allà ja és el màster. Tenen molt bona acollida. Intentem. Els professors que portem uns 
quants anys tenim introduïda aquesta mentalitat , però els que venen es troben amb una cosa molt 
diferent: aprendre un altre cop la seva professió. Per això, hem de tenir molta paciència, se’ls hi ha 
de transmetre a ells que han de tenir molta paciència, que no podran saber fer tot el mateix dia, que 
no han d’estar d’acord amb tot, sinó, al contrari, nosaltres ens creiem dinàmics i al mes de juliol ens 
tanquem tot el mes a l’institut, debatent, discutint què ha anat bé o què ha anat malament, què coses 
que no volíem treballar potser ho hem d’incorporar, què hem d’eliminar... Perquè clar, no ho pots fer 
tot. A vegades estem molt induïts. Ells, també, quan no estan d’acord amb alguna cosa i ho veuen 
des de fora, aporten molt. 

És molta paciència i, també, han de ser pacients amb si mateixos. Normalment, ells, sempre tenen 
un tutor acompanyant. Llavors quan arriba la primera setmana els hi fem un “rentat de cervell” brutal 
perquè els hi expliquem molt bé l’institut, com funciona... De manera que ells les coses més bàsiques 
i mecàniques perquè tu tinguis gestió en la classe i en el centre ja ho saben. Llavors, l’altra part més 
pedagoga els hi anem introduint mica en mica. 

El sistema ens acaba marcant a tots. Hi ha un abans i un després quan passes per aquest tipus 
d’institut. 

Ja sí, m’ho imagino, perquè tot el que m’has anat e xplicant no té res a veure amb el que jo 
faig en el meu institut. És una cosa completament d iferent. 

Sí, sí. Jo si anés a treballar a un altre institut seria com treballar quaranta anys enrere dins del món 
pedagògic.  

Clar, falta aquesta evolució.  

Falta una major personalització en aquest sentit. La cosa és que hi ha molt professorat de 
secundària que entenen que la seva professionalització passa per saber molt més d’història, molt 
més de matemàtiques... I no és exactament això, passa per saber molt més sobre com aprenem i 
de com funciona, exactament, el nostre cervell i passa molt més per entendre que nosaltres som un 
servei social i que, a vegades, abans d’ensenyar certes coses, els nens han d’aprendre d’altres i 
que tu ets el model i ets la persona que ha de facilitar això. Senzillament. 

Bueno, crec que m’ho has explicat tot... (silenci)  

Si vols que repetim alguna cosa, ho repetim. 

No fa falta, tot m’ha quedat clar. Només, una cosa:  els pares, vaig veure, que, també, podien 
entrar a les classes... 

Sí, però això, ho hem anat limitant perquè destorbava. 

Això sí, els pares tenen un AMPA que és molt activa, formen part del consell d’alumnes, treballen 
molt amb la direcció... Hi ha que ofereixen fer tallers i ho hem fet i ens ha agradat molt. Ens han 
vingut a fer “happenings” i, també, ens han ajudat molt en coses com els intercanvis, vull dir sense 
l’AMPA no podríem fer intercanvis. És una AMPA molt motivada que ens proporciona molt de 
recursos. Per exemple, ara volem comprar tabletes per persones que tenen problemes d’escriptura 
i surten d’aquí.  

Els pares són un suport, hi ha molta comunicació, ja que el tutor parla contínuament amb els pares, 
mínim tenim una entrevista a l’any. Però, per exemple, jo que sóc tutor de quart d’ESO, me’n vaig a 
Finlàndia i vol dir una reunió de pares, la setmana que ve també en faig un altre, que els conec a 
tots de l’any passat.  

La mateixa tutoria l’has tingut als quatre anys? 

No, no. Els he tingut dos anys.  

És casualitat o ja es mira de fer-ho? 

Tendíem a fer primer i segon amb el mateix tutor per acollida i, després, tercer i quart amb un altre 
per espavilar. Però, ens vam adonar que el canvi fort el feu entre segon i tercer d’ESO. Ho sigui, no 
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sé què us passa en aquell estiu que us revolucioneu molt. Llavors el tutor de tercer tardava molt a 
fer-se referenciar-se amb els alumnes. Llavors, el que vam començar a fer, des d’aquest any, és 
que fem un primer amb un acollida, un professor o una professora que acolli bé, que conegui molt 
bé l’institut, que tingui molt de vincle amb l’institut i que aconsegueixin que els nens es sentin de 
l’institut de Sils. Llavors, un tutor d’acompanyament de segon a tercer, de manera que quan es faci 
el canvi gros, el tutor ja estigui referenciat i els pugui conduir bé. I, llavors, un professor de quart que 
es desenganxa de l’alumne, és a dir, que els alumnes se’n van a fer un post obligatori o a treballar 
i aquesta persona referent desapareix. Per tant, l’alumne ha d’aprendre a desenganxar-se. Per això 
ho fem així. 

Llavors, jo amb els pares em reuneixo molt i hi parlo molt. Llavors hi ha pares que parlo molt, ja que 
hi ha vegades que creus que per millorar la conducta de l’alumne cal l’ajuda dels pares i, per això, 
pots pactar càstigs amb ells. Cada setmana és un continu i l’alumne acaba cedint.  

Per tant, és això, el fet que intenti trobar-me una vegada a l’any que, sempre, intento que sigui al 
primer trimestre, que intento parlar amb ells abans de que vegin les notes dels seus fills i a la mínima 
trucar-los perquè estiguin contínuament informats, fa que els pares es sentin molt partícips.  

Per tant, entre vosaltres, l’ institut i els pares feu que el nen vagi evolucionant contínuament.  

Sí, sí. O com a mínim es senti acorralat. 

També, he de dir que si és un centre obert, els pares, també, han de tenir un peu a dins. Però ho 
hem anat tallant, perquè, al final, eren moltes visites i costava molt, ja que has d’atendre als pares 
mentre estàs amb els nens. Tu tens un projecte que se t’està allargant i que vols acabar i ells també. 
Per això, hem anat filtrant molt això.  

Llavors, els pares participen molt en moltes coses, però al dia ordinari han reduït molt la seva 
presència.  

També, la mentalitat dels pares ha hagut de canviar ? 

Sí, ha girat molt. Quan va començar el centre, s’ha de dir, que ens deien els “hippies”, que no en 
tenim res de “hippies”, però això és igual. Llavors tota la societat té un preconcepte de com ha de 
ser un institut i què has d’aprendre a un institut. 

Podríem dir prejudicis? 

Exacte. Si tu els hi dius que el noi fa dues hores de tutoria, els pares es pregunten perquè en fa 
dues. 

Clar, deuen pensar per què no fan més hores de mate màtiques. 

Clar, Insistien molt en aquest prejudici, perquè tothom té una idea de què és l’institut i de què s’hi 
va fer. Llavors, allà es trobaven amb un horari diferent, amb una manera de proporcionar 
l’aprenentatge diferent, que encara no havíem demostrat que tenia uns bons resultats... Llavors, 
estàvem una mica de cul.  

Per tant, el grup fundador i la direcció tenen molta feina en fer pedagogia i a progressar. Fins que 
no vam començar a tenir les primeres promocions i a veure que se n’anaven a fer el post obligatori 
i se’n sortien, no va haver un canvi de percepció de les famílies.  

Ara que ja portem deu anys, molts ja van pel segon germà o tercer germà, cosí, cosina... i han vist 
que és un model d’èxit. 

Llavors, tenim un lideratge molt fort, potent i constructiu que, també, s’ha dedicat molt en divulgar el 
nostre projecte, atendre molt a les famílies i a fer-se conèixer en la societat.  

Quan han vist que nosaltres hem començat a ser un punt de referència pels altres centres, s’han 
adonat que no sempre s’han de fer les coses com s’han fet des de fa quaranta anys i han començat 
a valorant-se. Això, sobretot, és gràcies a l’esforç de la direcció, de l’actual direcció, que són quatre 
dones i es nota. Funcionem bàsicament per elles.  
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Des del principi, heu començat amb aquest sistema o  heu anat canviant? 

L’institut ja va néixer amb un sistema pedagog diferent, ja que s’entenia que era la manera de ser 
un centre més inclusiu.  

El va començar unes persones que sentien injustícia per com tractaven un tipus d’alumnat i que 
sentien que es descuidaven un tipus d’aprenentatge. D’aquesta manera, van presentar el projecte 
per escrit i va coincidir que ensenyament obria un centre a Sils. Llavors, els hi va dir en aquest grup 
si el volien fer i ho van tirar endavant.  

Cada dia, aquest sistema ha anat millorant, canviant i modificant, és cert, que hi ha coses que s’han 
consolidat. Per exemple, el treball globalitzat per projectes s’ha anat perfeccionat, el que són els 
hàbits i les habilitats ha anat canviant una mica, amb l’avaluació no estem gens contents, l’any 
passat vam fer un canvi gros, cada any ho havíem anat retocant. Aquest any hem decidit que 
escriurem cada competència i subcompetència que fem a classe i, a més a més, introduirem 
l’avaluació dins de les nostres classes. El d’història que, només, ha fet una hora a la setmana diu: 
“i com ho faig jo això?” i, clar, t’has d’espavilar. Estem en aquest trànsit, entenem que som un 
laboratori que ha d’anar millorant i som rigorosos, sinó ens agrada tenim clar que ho hem de canviar. 
Sempre i quan que els canvis que fem no perjudiqui als alumnes. 

Clar, és una cosa dels professors. 

Sí. Per això anem consolidant i hi ha coses que van canviant. Per poder fer això el mes de juliol és 
bàsic, ja que estem tancats en allà pensant, treballant en equip, fent claustre i treien conclusions.  

Llavors, si que hi ha diferència des de com va començar fins ara, però és una evolució. Però, tot el 
que és personalitzar a tothom per alt com per baix, atenció a la persona, inclusió i educació en 
valors, és intocable. Tot el que vulguis canviar és per enfortir això.  

D’aquests membres fundadors en van començar sis, tres es van jubilar, i en queden tres. Els altres 
som nous, som gent que hem aterrat que ens hem entusiasmat amb el projecte.  

Molt bé. 

No sé si enriqueixo el teu treball o no... 

Sí, sí. I tant! És això, vosaltres sou un centre in novador. 

Sí, que volem una societat equitativa, heterogènia, igualitària, justa, cívica, pacífica, constructiva i 
crítica. I tot el que es fa en el centre va amb això al cap. 

Perfecte, moltes gràcies. 
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ANNEX 9: 

ENTREVISTA A LA MARIA OJUEL 

Entrevista realitzada via e-mail, l’11 d’octubre de l 2017  

Podries començar amb una petita presentació i expli car-me com vas endinsar-te i què has 
anat fent en el món de l’educació? 

Sóc professora d’educació secundària i batxillerat i la meva especialitat és geografia i història. Vaig 
estudiar Arqueologia perquè, d’entrada, volia treballar en un museu, però em vaig acabar dedicant 
al món de l’ensenyament, que té aspectes en comú amb el treball del museògraf, que ha de disposar 
els objectes i ha de dissenyar un discurs que sigui entenedor i didàctic per al públic, que tingui sentit, 
que el faci sentir partícip, etc. 

Treballo com a professora des de l’any 1988 i en els darrers anys he compaginat la docència amb 
la formació de professorat. És una tasca molt gratificant, ja que puc compartir la pròpia experiència 
i, alhora, em permet estar al dia de les innovacions. 

Quan treballes amb nens, t’adones de les seves pref erències o tendències que tenen a l’hora 
d’aprendre? Realitzes alguna activitat per tal de c onèixer l’estratègia que utilitza per 
aprendre? Així doncs, creus que existeixen diferent s estils d’aprenentatge? 

Sí, sens dubte existeixen diferents estils d’aprenentatge. No tots aprenem de la mateixa manera. 
Però no tots els aprenents són conscients de com aprenen perquè potser tampoc els mestres no hi 
posem prou accent en això. Si com a mestres proposem als alumnes tasques reproductives i 
guiades, molt mecàniques, no els deixem espai ni temps perquè desenvolupin estratègies de reflexió 
i d’aprenentatge. En canvi, si es plantegen tasques més obertes, en les que calgui perdre algunes 
decisions i opcions, planificar-se, consensuar amb els companys, etc., estem treballant estratègies 
d’aprenentatge. Però ningú no neix ensenyat. Per exemple, si no els hem ensenyat abans a 
planificar-se, no podem demanar als alumnes que ho facin. Per fer qualsevol activitat o resoldre 
qualsevol situació escolar, és important tenir aquest temps per pensar i planificar. Hi ha alumnes 
que necessitaran temps i que preferiran escriure els passos a seguir; en canvi, d’altres seran més 
intuïtius i podran saltar-se passos. Pot haver alumnes als quals els vagi bé resumir un text i d’altres 
prefereixin fer esquemes, infografies, etc.  

És important dedicar aquests espais a reflexionar sobre el que hem après. Això vol dir que, quan el 
mestre gestiona el temps a l’aula, haurà de preveure que hi siguin. Hi ha mestres que creuen que 
si dediquen espais per ajudar els alumnes a reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge, no 
tindran temps per ensenyar continguts. Però els alumnes no són un recipient que pots omplir i omplir 
de continguts. Tu pots pensar que has fet tots els continguts que “toquen” però si prioritzes la 
quantitat a la qualitat tampoc hi ha aprenentatge real. 

Penses que els nens els hi agrada més una assignatu ra d’acord a la intel·ligència que tenen 
més desenvolupada i, per tant, tenen més facilitats ? Poden influir altres factors? 

D’entrada pot semblar lògic que als alumnes els agradi més l’assignatura on poden desenvolupar 
algun dels seus talents, però també crec que no tots els alumnes saben en què són talentosos. A 
molts alumnes se’ls ha de desvetllar aquest talent. Com a professors hem de treballar pensant que 
tenim alumnes amb diferents capacitats i això suposa diversificar les maneres d’ensenyar i permetre 
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que tots els alumnes puguin aprendre i desenvolupar allò en què són bons. Fins i tot les mateixes 
coses es poden aprendre de manera diferent. Per exemple, no cal que sempre tot hagi de ser 
avaluat amb una prova escrita. I si l’alumne és bo quan ho explica oralment, per què no té el mateix 
valor?  

D’altra banda, hi ha altres factors que poden influir en que a un infant li agradi més una assignatura 
que una altra. Aprenem amb el cor, sobretot, i per això, per molt bo que siguis, per exemple, en 
educació física, si no gaudeixes amb la matèria ni et veus reconegut, tampoc t’agradarà. 

Consideres que als instituts es tenen en compte les  diferents intel·ligències múltiples? Es 
treballen més unes, que unes altres?  

Crec que encara es tendeix a treballar amb formats molt acadèmics que fan que els alumnes que 
tenen millors resultats o siguin més valorats siguin un perfil determinat d’alumnes: endreçats, que 
intervenen poc a classe i no discrepen, passius, que segueixen estrictament les pautes del mestre, 
que saben reproduir en un examen les coses que ha dit el mestre, etc. En canvi, els alumnes més 
creatius i que tenen pensaments divergents no sempre es consideren bons alumnes. Per a mi, la 
creativitat i la capacitat crítica i d’argumentar l’opinió han de ser elements a treballar a totes hores. 
Les intel·ligències més artístiques es treballen en general poc i per a mi són molt importants i sóc 
una ferma defensora d’introduir les arts, des d’una visió integrada, a totes les matèries: música, 
plàstica, teatre, dansa... L’educació artística i l’educació física són poc valorades i se’n fan poques 
hores i jo crec que s’haurien d’incrementar i, en canvi, reduir hores d’altres matèries. 

Quan prepares projectes, què tens en compte? Intent es treballar les diferents intel·ligències? 
Tens present la Taxonomia de Bloom? Quin és el teu objectiu?  

Els projectes, si es plantegen d’una manera oberta i donant el màxim de protagonisme als alumnes, 
poden ser un espai en què es puguin treballar talents  i capacitat molt diferents.  Si estan 
excessivament pautats, no trobo massa diferència amb una classe “de tota la vida”. Però, com deia, 
cal entrenar els alumnes a fer-se bones preguntes, buscar fonts d’informació fiables, treballar en 
equip, a exposar les seves conclusions als altres, etc. 

Actualment, et dediques a la formació de mestres. T ractes aquests aspectes: la teoria de les 
intel·ligències múltiples, les diferents maneres d’ aprendre i la taxonomia de Bloom?  

A l’escola no sempre es treballen els aspectes que la taxonomia de Bloom considera que són 
habilitats cognitives superiors. Se segueixen oferint als alumnes activitats molt descriptives, de 
pregunta i resposta tancada. Per exemple: solucionar un algoritme. Moltes vegades, la solució és el 
de menys. El que hauria d’interessar és com l’alumne ha resolt el problema i si és capaç 
d’argumentar la solució.  

En les formacions treballem en el rol del mestre. Donar protagonisme a l’alumne no vol dir “que es 
busquin la vida” sense més. El professor ha d’estar actiu, que no vol dir que hagi d’intervenir tota 
l’estona. Vol dir que ha d’acompanyar, ha de guiar, ha de proporcionar pistes, ha d’ajudar a 
desencallar situacions, ha de reformular idees dels alumnes que siguin poc argumentades, ha de 
donar menys respostes i formular més preguntes. 

Els professors estan d’acord en adaptar-se a la div ersitat d’alumnes? Quin creus que és 
l’objectiu que s’haurien de marcar els professors p er tal de realitzar una bona classe? 
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Gestionar la diversitat no és fàcil, sobretot si el grup d’alumnes és gran. Però fins i tot en aquest cas 
es poden trobar estratègies per aprofitar aquesta mateixa diversitat en benefici del grup. Per 
exemple, fent que els alumnes col·laborin entre sí. Allà on no hi arriba el mestre, hi arriben els 
companys més experts. I els “experts” també aprenen perquè potser són bons en mates però 
necessiten ajuda per fer un audiovisual.  

Els mestres en general som molt intervencionistes. Pensem que si els donem tot pautat als alumnes, 
els serà més fàcil. Cal confiar més en la capacitat creativa dels alumnes. Si poden prendre decisions, 
estaran en general més motivats. Per tant, no parlem tant ni els ho donem tot tan mastegat. Hem 
de procurar que intervinguin més, que conversin més entre ells, que tinguin més iniciativa. 

Ens trobem en un canvi de paradigma educatiu, és a dir, estem passant del model d’una 
escola tradicional a una escola individual? Això pr ovoca una millora en l’ensenyament dels 
nens?  

Jo diria que anem cap a una concepció de l’aprenentatge més individualitzada; és a dir, la 
consciència que cada alumne és un ser individual, que té les seves capacitats i punts de partida, i 
que cada un necessita coses diferents i té ritmes diferents. Hi ha d’haver un mínim; hem 
d’aconseguir que tots arribin a aquests mínims, però sempre pensant que poden arribar a aquests 
mínims per camins diferents i en moments diferents. I no ens hem de quedar en aquests mínims 
sinó que cal estirar al màxim a tots perquè, des d’on estan, puguin progressar.  

 


