
Intel·ligències 
múltiples 



A Frames ofd Mind. The Theory of 
Multiple Inteligences (1983) Howard 
Gardner estableix que en cada individu 
existeixen diversos tipus d'intel·ligències 
que operen a nivells diferents i de forma 
independent. 



Encara que cada intel·ligència posseeix 
certa autonomia, aquestes treballen també 
de forma coordinada per a resoldre 
tasques de major complexitat que 
requereixen un major grau d'habilitat o 
major conjunt d'habilitats. 



En aquest procés de resolució de la tasca el 
nostre cervell genera connexions neuronals 
que fan possible transformar una 
adversitat en aprenentatge significatiu. 
Tots els éssers humans posseïm totes les 
Intel·ligències, però no hi ha dues persones 
amb els mateixos perfils d'intel·ligència. 



Identificar les fortaleses dels infants en lloc de 
les febleses ens permet elaborar una 
planificació educativa adequada. Aquest 
enfocament des de les Intel·ligències Múltiples 
implica presentar la mateixa matèria o contingut 
de formes molt diverses; la qual cosa permeti a 
cada alumne aprendre i comprendre en 
profunditat partint de les seves capacitats i 
aprofitant els seus punts forts. 



Descobrir el talent de cada infant generar 
entorns adequats que optimitzin l'aprenentatge 
a través dels seus interessos i fomentar la seva 
autonomia constitueixen l'essència del nou 
paradigma educatiu. 



A l'escola apostem pel desenvolupament 
integral de l'alumne, per això treballem sobre la 
teoria de les Intel·ligències Múltiples. Partint 
d'elles, busquem potenciar les habilitats de cada 
infant atenent les seves fortaleses, i intentem 
millorar aquelles àrees que té més febles. 



Programant i realitzant activitats concretes per a 
cada intel·ligència, volem aconseguir que l'infant 
es conegui a si mateix i que descobreixi quines 
qualitats té, i per tant que l'autoestima de tot 
l'alumnat estigui a un grau òptim per a un millor 
procés d'ensenyament-aprenentatge i 
desenvolupament personal. 



Cada etapa disposa, a més, d'una aula especial 
en la qual les diferents intel·ligències estan "més 
presents" en forma de racons, creant una 
atmosfera ideal per al seu desenvolupament. 
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