
Presentació
A l’hora de decidir quin tema escollir per al meu treball de recerca vaig voler que 
aquest es distanciés de la meva branca del batxillerat, la científica, perquè volia 
aprofitar l’oportunitat per poder treballar en un altre àmbit. Per tant, vaig buscar 
per Internet i vaig trobar la teoria de les intel·ligències de Howard Gardner, un tema 
d’àmbit social molt interessant. El que em va portar a escollir aquest tema va ser la 
visió alternativa que tenia aquesta teoria, que critica la manera com mesurem la 
intel·ligència i en proposa una de nova. Una altra raó va ser que aquest tema em va 
fer pensar en la gran competitivitat que hi ha actualment en el món de l’educació. 
Partint d’aquestes motivacions, vaig formular una sèrie d’hipòtesis i vaig començar 
a plantejar-me l’estructura del meu treball. 
Per entendre la teoria de les intel·ligències múltiples he fet un recorregut per la his-
tòria de la pedagogia i l’educació i pels diversos models pedagògics que existeixen 
per tal de veure com han anat evolucionant. Seguidament, m’he centrat en la vida 
de Howard Gardner i la teoria de les intel·ligències múltiples. I, finalment, he acabat 
la part teòrica posant exemples d’aplicacions de la teoria de Howard Gardner.
Per conèixer més encara la teoria de Gardner, he tingut l’oportunitat d’assistir a un 
acte on se li va entregar un títol honorífic. A més a més, per posar en pràctica tot el 
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que he après m’he posat a prova passant diferents tipus de tests d’intel·ligència per 
tal de fer una comparació entre ells. Així mateix, he elaborat un formulari per veure 
el punt de vista de la gent que es dedica a l’àmbit de l’educació. I per tenir la pers-
pectiva dels estudiants, he aprofitat un projecte dut a terme a l’escola per entendre 
amb quina metodologia se senten més còmodes a l’aula. També he fet una llista de 
projectes que jo mateix he ideat amb els quals es treballen conceptes a partir de 
diverses intel·ligències múltiples per demostrar que he entès la teoria i que la sabia 
aplicar. Per finalitzar la meva part pràctica, he visitat un centre educatiu, l’institut 
SINS Cardener, on tenen un pla d’estudi alternatiu, allunyat del convencional. En 
aquest centre es podria dir que l’alumne treballa en diferents dinàmiques i aprèn 
sobre diferents àmbits que no es treballen a l’escola tradicional. Tot i així sempre 
s’intenta que quan acabin els seus estudis hagin cursat les mateixes matèries que 
els alumnes d’una escola tradicional.

Metodologia
Conscient que aquest estudi requeria tenir un coneixement sobre temes d’educa-
ció i pedagogia, vaig voler fer una recerca progressiva sobre aquests temes per tal 
d’entendre millor la teoria de les intel·ligències múltiples. En el meu treball, tots els 
punts de la teoria tenien una certa independència entre ells. Això em va permetre 
treballar-los segons m’interessava. L’ordre en què treballava els punts teòrics va ve-
nir determinat per les pràctiques que feia. Si una pràctica requeria el coneixement 
d’algun tema concret, donava prioritat al treball d’aquest tema.
A la part pràctica del meu treball vaig elaborar diferents pràctiques per tal de 
poder aplicar tot el que havia après anteriorment amb la teoria. Des d’enquestes, 
entrevistes, visites a centres educatius, creació de projectes basats en la teoria... 
La part pràctica no només se centra en la teoria de les intel·ligències múltiples, 
sinó que està dins un marc més ampli que engloba diversos temes sobre educa-
ció, com l’educació actual, metodologies de l’aprenentatge i plans d’estudi alter-
natius al convencional.

Cos del treball
La teoria de les intel·ligències múltiples va ser formulada per Howard Gardner. 
Howard Gardner (Scranton, Pennsilvània, 11 de juliol del 1943) és un psicòleg, 
investigador i professor de la Universitat de Harvard conegut per les seves in-
vestigacions en l’anàlisi de les capacitats cognitives i per haver qüestionat la 
noció tradicional de la intel·ligència proposant la seva teoria de les intel·ligèn-
cies múltiples. 



Segons ell, una intel·ligència és: «un potencial biopsicològic per processar in-
formació que es pot activar en un marc cultural per resoldre problemes o crear 
productes que tenen valor per a una cultura». 
Gardner utilitza uns criteris per establir el que és una intel·ligència, com la pos-
sibilitat que una intel·ligència es pugui aïllar en casos de lesions cerebrals i que 
tingui una història evolutiva plausible.
Ell, amb la seva recerca, ha trobat l’existència de vuit intel·ligències: la lin-
güística (suposa una sensibilitat especial cap al llenguatge parlat i escrit), la 
lògico-matemàtica (suposa analitzar problemes d’una manera lògica i fer opera-
cions matemàtiques), la musical (suposa la capacitat d’interpretar, compondre i 
apreciar pautes musicals), la corporal-cinestèsica (suposa la capacitat d’emprar 
parts del cos propi o la seva totalitat per resoldre problemes o crear produc-
tes), l’espacial (suposa la capacitat de reconèixer i manipular pautes en espais 
grans i en espais més reduïts), la interpersonal (denota la capacitat d’una per-
sona per entendre les intencions, les motivacions i els desitjos aliens), la in-
trapersonal (suposa la capacitat de comprendre’s a un mateix) i la naturalista 
(suposa la capacitat de reconèixer i classificar les nombroses espècies, la flora 
i la fauna del seu entorn). 



El dia 8 d’abril de 2016, a la Universitat Ramon Llull - Blanquerna, va tenir lloc la cerimò-
nia d’investidura de H. Gardner com a Doctor Honoris Causa. Vaig tenir la sort i l’oportu-
nitat d’assistir-hi i això em va permetre entendre millor la seva teoria. Malauradament, 
després de l’acte d’investidura no vaig tenir l’ocasió de poder parlar amb ell. En canvi, 
vaig poder concertar una cita uns dies després amb el rector de la URL, present en l’acte 
d’investidura, que va ser un dels representants de la Universitat que va fer un discurs 
sobre la vida del professor nord-americà.
Una de les pràctiques més importants va ser l’elaboració de projectes basats en la 
teoria de les intel·ligències múltiples, on vaig dissenyar tres projectes de diferents 
matèries i per a diferents etapes de l’educació. En aquests projectes es treballava ma-
joritàriament de manera col·lectiva per tal que els alumnes poguessin treballar dife-
rents perspectives sobre el tema. En aquests projectes es fomentaven la contraposició 
d’idees i la reflexió sobre el tema per poder treballar intel·ligències com la interperso-
nal i la intrapersonal, que no es treballen suficientment a l’escola tradicional.
També em vaig plantejar una pràctica on vaig comparar un test d’intel·ligències múl-
tiples amb el test d’intel·ligència tradicional. Del test de les intel·ligències múltiples, o 
bé existeixen tests oficials per determinar quina és la millor intel·ligència de cada per-
sona, o bé tots són tests que assessoren per descobrir quina és la millor intel·ligència 
personal; però no estan homologats. Per tant, vaig estar estudiant-los i vaig veure que 
tots eren semblants. Són una sèrie de preguntes de resposta determinada, sí o no. Més 
endavant, em vaig posar a prova amb el test d’intel·ligència tradicional. Per dur a terme 
el test, vaig parlar amb la pedagoga de l’escola. Em va explicar com funcionava el test i 
me’l va passar. Em va passar el wisc-IV, un dels tests oficials d’intel·ligència per a nens i 
joves. Posteriorment, vaig elaborar un quadre comparatiu dels dos tests.
Finalment, una altra pràctica va ser l’enquesta a professors on els preguntava la seva pers-
pectiva sobre l’educació actual i sobre la teoria de Howard Gardner. Després de llegir un 
breu resum de la teoria de les intel·ligències múltiples, una gran majoria pensa que és un 
model pedagògic que s’ha de portar a la pràctica. I el que és més important encara, un 
percentatge mínim dels professors creuen que és una teoria totalment fal·laç. Clarament, 
els professors no tindrien cap problema greu amb la implementació d’aquest model i esta-
rien oberts a aquest canvi. A més a més, els professors creuen que les intel·ligències més 
importants actualment són la lingüística, la interpersonal i la intrapersonal, probable-
ment a causa de la importància que tenen avui dia la comunicació i l’ús de xarxes socials.

Conclusions
El meu objectiu principal era poder aprofundir en la teoria de les intel·ligències múl-
tiples, i aquest objectiu ha estat assolit amb el treball. En relació amb les hipòtesis, 
gràcies al treball puc afirmar que:



—Hi ha altres maneres d’avaluar la intel·ligència de les persones, en el treball hem 
vist diverses referències en aquest sentit, existeixen diversos conceptes d’intel·li-
gència i diferents tipus de valoració, la quantitativa i la qualitativa. A la vegada 
també existeixen molts tipus de tests d’intel·ligència que es basen en les diferents 
concepcions d’intel·ligència.
—Cada estudiant té el seu ritme d’aprenentatge, podem veure que la teoria de les 
intel·ligències múltiples se centra en la diversitat que hi ha entre els diferents es-
tudiants i la seva manera d’estudiar. Això ho he pogut comprovar amb la visita a 
l’escola SINS Cardener, on s’adapten a aquests diferents ritmes d’aprenentatge, i en 
una determinada hora, els alumnes no es classifiquen en classes per edats, sinó pel 
seu nivell de coneixements.
—La constant evolució de l’educació és necessària per al seu bon funcionament. 
Gràcies a la recerca sobre la història de la pedagogia i l’educació podem confirmar 
que els canvis en l’educació són necessaris i s’han d’adaptar al context històric en el 
qual es troben. L’educació ha anat evolucionant sempre buscant l’actualització i la 
inclusió de les ideologies i tecnologies contemporànies a aquesta.
—Els professors estan oberts al canvi de l’educació i a la inclusió de la teoria de 
les intel·ligències múltiples. Gràcies a l’enquesta elaborada per a professors, on els 
preguntava la seva perspectiva sobre l’educació actual i sobre la teoria de les in-
tel·ligències múltiples, he observat que una gran majoria d’aquests hi coincideixen i 
estan interessats en la seva implementació. 

En la vessant personal, el Treball de Recerca ha estat un projecte molt enriquidor. 
Poder tenir l’oportunitat d’investigar un tema del nostre interès, segons la meva 
perspectiva, és un fet que ens ajuda a treballar de manera autònoma. En el meu cas, 
ha estat una experiència que m’ha obert la ment perquè he trobat interès en temes 
que no estan connectats amb el que a mi personalment m’interessa per al meu futur 
professional.

Bibliografia i webgrafia
– Coll, César; Palacios, Jesús; Marchesi, Álvaro (2001). Desarrollo psicológico y edu-
cación. 2. Psicologia de la educación escolar. Madrid: Alianza Editorial. – Forns i San-
tacana, Maria; Abad, Judit; Amador, Juan Antonio; Kirchner, Teresa; Roig, Francesca 
(2004). Avaluació psicològica nova edició. Barcelona: UOC. – Gardner, Howard (2011). 
Inteligencias múltiples: la teoria en la pràctica. Barcelona: Paidós. – Gardner, Howard 
(2001). La intel·ligencia refomulada: las inteligencias múltiples en el siglo XII. Barce-
lona: Paidós. – Gardner, Howard (2008). Las cinco mentes del futuro (edición amplia-
da y revisada). Barcelona: Paidós. – Howard Gardner. [En línia] <https://howardgard-



ner.com/> – Multiple Intelligences Oasis. [En línia] <http://multipleintelligencesoasis.
org/> – Pedagogia. [En línia] <http://pedagogia.mx/historia/> – Psicoactiva. [En línia] 
<http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multi-
ples.htm> – SINS Cardener. [En línia] <http://agora.xtec.cat/sinscardener/> – Trabajo 
historia universal. [En línia] <http://trabajohistuniversal.galeon.com/> – Universitat 
de Ramon Llull. [En línia] <http://www.url.edu/es/sala-de-prensa/howard-gard-
ner-autor-de-la-teoria-de-las-inteligencias-multiples-investido-doctor-honoris-cau-
sa-por-la-url>.
 


