
COL·LEGI SANT JOSEP · www.stjosep.com · SANT SADURNÍ D’ANOIA

LES INTEL.LIGÈNCIES 
I LES COMPETÈNCIES

BUTLLETÍ INFORMATIU ESTIU 2019 - Nº 85



COL.LEGI SANT JOSEP 2

La Intel·ligència és segons l’institut d’Estudis Catalans (IEC), la capacitat de comprendre, d’aprendre i de resoldre situacions. 
Es tracta d’una capacitat que al llarg dels últims anys ha estat molt estudiada i sobre la qual molts experts han donat la 
seva opinió.

El 1983 Howard Gardner va revolucionar el món de la psicologia amb la seva teoria de les Intel·ligències múltiples, i 
d’aquesta manera també el món educatiu.

Gardner sosté que la competència cognitiva és un conjunt d’habilitats, talents o capacitats mentals que ell anomena 
intel·ligències, i que es poden desenvolupar, aconseguint d’aquesta manera un millor rendiment acadèmic. 

Ell afirmava que l’escola tradicional estava centrada en el desenvolupament de coneixements, però sostenia que aquests 
podien ser processats i apresos per diferents canals i va proposar nou intel·ligències:

Les Intel·ligències i les Competències

Infografia per Mark Vital
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• La intel·ligència interpersonal: l’alumne desenvolupa 
l’habilitat per formar i mantenir relacions i assumir varis rols 
dins del grup. 

• La intel·ligència intrapersonal: inclou el reconeixement 
dels propis pensaments i sentiments. Es refereix també a 
l’autoreflexió i autopercepció que una persona té de si 
mateixa. 

• La intel·ligència lingüístico-verbal: inclou la capacitat 
per gestionar i estructurar els significats i les funcions de les 
paraules i del llenguatge per comunicar-nos i que també ens 
permetrà recordar, analitzar, resoldre problemes, planificar i 
crear.

• La intel·ligència visual-espacial: inclou la capacitat per 
utilitzar sistemes simbòlics i efectuar transformacions de 
les percepcions inicials. És la capacitat per percebre amb 
precisió el món visual i espacial.

• La intel·ligència lògico-matemàtica: parla de la 
capacitat per construir solucions i resoldre problemes, 
estructurar elements per realitzar deduccions i fonamentar-
les amb arguments sòlids.

• La intel·ligència musical: és l’habilitat per apreciar, 
transformar i expressar les formes musicals, així com ésser 
sensible al ritme, al to i al timbre.

• La intel·ligència corporal-cinestèsica: parla de la 
confiança en els processos tàctils i cinestèsics per adquirir la 
informació. Experimenten el que aprenen per a comprendre 
i retenir la informació.

• La intel·ligència naturalista: capacitat per comprendre 
el món natural i treballar eficaçment en ell. Ens parla de 
l’observació, el plantejament i comprovació d’hipòtesis.

• La intel·ligència existencial: s’investiga una novena 
intel.ligència. Es tractaria de la intel.ligència existencial.
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Les diferents Intel·ligències són equivalents al que el 
nostre sistema educatiu defineix com a Competències 
i que junt amb els seus marcadors són indicadors de 
l’evolució i progrés dels alumnes. Per tant, a través de les 
competències es treballen les diferents intel·ligències i el seu 
desenvolupament. 

Les vuit competències que es treballen i la seva equivalència 
amb les intel·ligències proposades per Gardner són les 
següents:

• La competència social i ciutadana que engloba la 
capacitat de relacionar-se amb assertivitat (habilitats socials), 
de participar de manera activa, constructiva, solidària i 
compromesa en els projectes comuns, així com la capacitat 
de pensar i actuar amb amor i justícia en un món plural.
Per mitjà d’aquesta competència es treballa la intel·ligència 
interpersonal. 

• La competència per aprendre a aprendre que 
engloba el control i la gestió del propi aprenentatge, 
el desenvolupament del pensament crític i creatiu i la 
metacognició, així com l’habilitat per gestionar el temps de 
manera efectiva.
En aquesta competència es treballa la intel.ligència 
intrapersonal.

• La Competència en iniciativa personal que engloba la 
consciència de las pròpies fortaleses, limitacions i interessos 
personals i l’esperit de superació, així com la capacitat per 
imaginar, emprendre i avaluar projectes. També parla de 
la gestió de les emocions i comportaments en diferents 
situacions i de la capacitat de lideratge.
Per mitjà d’aquesta competència també es treballa la
intel.ligència intrapersonal.

• La Competència en el tractament de la informació 
i digital que engloba el tractament, la obtenció, selecció, 
processament i comunicació de la informació per 
transformar-la en coneixement. També l’ús de les TIC i el 
domini dels seus llenguatges específics (textual, numèric, 
icònic, visual, gràfic i sonor).

Per mitjà d’aquesta competència es treballen les 
intel·ligències lingüístico-verbal, visual-espacial, lògico-
matemàtica i musical. 

• La competència matemàtica: que engloba la resolució 
de problemes relacionats amb la vida real, el raonament i 
l’argumentació (destreses de pensament), el coneixement 
i l’ús del elements matemàtics (organitzadors gràfics, 
símbols, mesures, temps, geometria, patrons) i el fet de 
realitzar càlculs i estimacions. 
Per mitjà d’aquesta competència es treballa la intel·ligència 
lògico-matemàtica.

• La competència cultural i artística: que engloba la 
comprensió, estima, valoració crítica i gaudi de l’art, així com 
l’expressió d’idees i sentiments per mitjà de diferents medis 
i tècniques: música, arts visuals i escèniques i llenguatge 
corporal.
Per mitjà d’aquesta competència es treballa la intel·ligència 
visual-espacial, la corporal cinestèsica i la musical.

• La competència en comunicació lingüística (també s’hi 
inclou la competència plurilingüe): que engloba l’expressió i 
comprensió oral, la comprensió lectora i la composició de 
textos escrits. 
Per mitjà d’aquesta competència es treballa la intel·ligència 
lingüístico-verbal.

• La competència en el coneixement i en la interacció 
amb el món físic: que engloba l’aplicació del mètode científic 
per observar i experimentar aspectes naturals i humans, la 
presa de decisions responsables amb la salut, els recursos 
i el medi ambient, la comprensió d’informació científica i la 
comprensió i ús de processos i eines tecnològiques.
Per mitjà d’aquesta competència es treballa la intel·ligència 
naturalista.

És per això que els projectes i la utilització de metodologies 
actives s’està duent a terme per tal de que els alumnes 
siguin capaços de desenvolupar les habilitats que les 
competències demanen. 
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A l’etapa d’Educació Infantil es treballen les diferents 
Capacitats, que són:

• Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més   
   autònoma.
• Aprendre a pensar i comunicar.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i habitar el món.

Aquestes capacitats també es corresponen de manera més 
concreta amb les diferents àrees de treball, així com amb les 
Competències i, a arrel d’aquestes, amb les Intel·ligències 
de Howard Gardner.
Un treball experimental, manipulatiu, basat en el pensament, 
utilitzant el treball cooperatiu i els projectes de comprensió i 
intel·ligents permet arribar a desenvolupar cadascuna de les 
àrees de treball d’aquesta etapa educativa.

Els projectes són una manera de treballar el coneixement 
de la realitat en la que viuen els nens i nenes. Treballar per 
projectes suposa escoltar als alumnes, descobrir el que els 
interessa i motiva a partir del que ja saben per arribar a allò 
que volen saber. La mestra ajuda i guia als nens i nenes 
a pensar i a investigar creant tasques que els estimulin a 
prendre decisions, a analitzar, a reflexionar, a debatre, a 
buscar informació, etc.

P3 ha realitzat el projecte de “El Cargol”, que ha permès que 
els nens i nenes explorin l’entorn a partir dels éssers vius i 
en concret a través del cargol, que experimentin i coneguin 
el cargol dins del seu entorn: Com és? Què necessita per 

viure? Què menja? Com camina? Com té fills? Hi ha diferents 
tipus de cargols? També es busca que siguin capaços de 
raonar a partir de les explicacions i de l’experimentació, que 
sàpiguen respectar les intervencions dels companys i que 
siguin capaços d’explicar el que han après.

A P4 s’han realitzat diferents projectes com els dedicats 
als planetes i als animals de la granja. Per mitjà d’aquests 
tòpics generatius els nens i nenes han explorat l’univers 
a partir del nostre planeta, del sistema solar, dels coets i 
dels astronautes; així com també han descobert el seu 
entorn més proper amb el coneixement dels animals de la 
granja i esbrinant com són, on viuen, què mengen, com es 
reprodueixen o què ens donen. 

A P5 els nens i nenes han realitzat un viatge que els ha 
transportat als diferents continents i a descobrir-ne alguns 
dels seus països a partir del que mengen els nens i nenes 
que hi viuen, de com vesteixen, de quins monuments 
emblemàtics hi ha, de quina llengua parlen, etc. 
Després, aquest viatge els ha portat a explorar la diversitat 
a partir de l’ecosistema de les plantes, coneixent de més a 
prop els arbusts, els arbres, les flors i les herbes aromàtiques.

Amb un treball d’aquestes característiques es pretén que 
els alumnes desenvolupin les diferents intel.ligències i 
competències que els permetran treballar aspectes com la 
participació activa, el treball cooperatiu, la connexió amb 
les seves emocions, la relació assertiva amb els companys, 
l’experimentació, el raonament, l’organització, l’expressió 
artística i l’actitud positiva, entre d’altres.

Els Projectes a Educació Infantil
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TRES (1r, 2n i 3r d’ESO)
Un cop superades les últimes proves del tercer trimestre, 
és el moment idoni per l’aplicació pràctica del principals 
conceptes i competències assolides i treballades durant tot 
el curs amb la realització del treball de síntesi. Tal com es pot 
preveure, aquest treball té com a objectiu desenvolupar les 
competències complexes i bàsiques (on hi té molt de pes 
la competència digital) des d’una forma totalment pràctica i 
cohesionada entre elles. És un projecte transversal realitzat 
en treball cooperatiu encarat a la resolució de qüestions 
i problemes de les diferents assignatures i disciplines 
relacionades amb la vida pràctica. 
La temàtica dels diferents projectes és variada i adaptada 
als diferents nivells. Aquest curs els alumnes de 1r i 2n han 
treballat sobre el tema de la xocolata; el projecte de recerca 
de 3r s’ha centrat en la concepció i realització d’un scape 
room pels diferents grups d’alumnes.
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De manera similar als treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, durant 
els últims dies de curs els alumnes de 4t realitzaran un 
projecte de recerca, amb el qual es realitzarà el projecte de 
constitució d’una empresa en grup.
Com no pot ser d’una altra manera, amb el PREC l’alumnat 
haurà de demostrar la capacitat d’autonomia i iniciativa en 
l’organització del treball individual, així com també de la 
cooperació i la col·laboració en el treball en equip. El fet que 
cada grup tingui total llibertat per escollir, planificar i dur a 
terme la creació de l’empresa suposa un punt de motivació 
important que revertirà positivament en els objectius 
d’aquesta activitat.
Els beneficis d’aquest treball són molt grans. Es potencien 
les vuit competències bàsiques que tot ensenyament 
obligatori ha de cobrir; és a dir, les competències en 
comunicació lingüística, la matemàtica, la del coneixement 
i interacció amb el món físic, la digital, la social i ciutadana, 
la cultural i artística i, molt especialment, la competència 
d’aprendre a aprendre la competència en iniciativa personal. 

A més, el seu format cooperatiu resulta, no solament un 
bon entrenament per les seves aspiracions acadèmiques 
i laborals futures, sinó que la delegació i repartició de les 
tasques també permetre als alumnes desenvolupar, explotar 
i aportar al grup aquelles capacitats no tant acadèmiques 
que més dominen. Precisament això últim resulta molt valuós 
i conseqüentment molt positiu per al desenvolupament 
personal dels adolescents.
Però no només el PREC es desenvoluparà dins les aules. 
Com a forma d’apropament més pràctic de la realitat d’una 
empresa, els alumnes de 4t visitaran 12 empreses de Sant 
Sadurní de molts diferents sectors que prèviament cada 
alumne haurà seleccionat.
Així doncs, amb el PREC de 4t d’ESO es vol incentivar 
a l’alumnat a que realitzi activitats interdisciplinàries de 
descoberta i investigació, especialment encarades en 
aquest curs per tal de desenvolupar les capacitats per 
obtenir informació i gestionar-la de cara a la recerca de feina 
o bé per escollir la preferència en els estudis no obligatoris. 

PREC (4t ESO)
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És tradició que se celebri cada any la diada de Sant Jordi 
amb un certamen literari en tots els nivells del col·legi. Per 
a nosaltres aquesta diada és significativa com a patró de 
Catalunya que és Sant Jordi, però també perquè des de 1995 
tots els 23 d’abrils són el Dia Mundial del Llibre. L’elecció 
d’aquest dia fou prou significativa: segons la tradició, Miguel 
de Cervantes y William Shakespeare van morir aquest 
dia de 1616. Malgrat la fama i el romanticisme d’aquesta 
anècdota, aquesta coincidència no és del tot certa. El 
calendari espanyol es regia per l’actual, el gregorià, mentre 
que l’anglès seguia el julià, així que el 23 d’abril d’aquest 
últim calendari corresponia al el 3 de maig gregorià. Tot i així, 
aquesta tradicional data coincidia amb el naixement o mort 
d’escriptors prominents com Vladimir Nabokov o Josep Pla, 
fet prou suficient per a què la UNESCO decidís implantar 
aquest llegendari dia com d’homenatge anual als llibres i de 
promoció de la lectura i escriptura.
En honor a aquesta voluntat i significació global d’aquesta 
data, el certamen literari de Sant Jordi és el punt de referència 
anual del col·legi de l’univers i creació literaris. Aquest acte 
guarda, a més, grans beneficis per al desenvolupament 
cognitiu, social i personal de tot l’alumnat, indiferentment 
de l’edat.
Des de la perspectiva pedagògica i d’aprenentatge, l’objectiu 
principal de tot concurs literari en aquestes edats és la 
potenciació tant de la competència lingüística com l’artística, 
a partir, és clar, de la sensibilitat literària. L’escriptura de 
poesia y de prosa –els dos gèneres majoritaris del certamen– 
són uns bons mitjans per a l’exercici d’introspecció tant en 
ells mateixos com en el món que els envolta, procés vital per 
al seu creixement intel·lectual, psicològic i emocional.
El simple fet d’idear una història o de trobar les paraules 

que puguin descriure o suggerir una emoció, sentiment o 
idea i tenir consciència pròpia de la forma exacta en què 
s’han de materialitzar en paraules, abasteix a l’alumnat de 
recursos comunicatius i lingüístics claus per la bona relació 
amb el medi social. De la mateixa manera, tot acte creatiu 
literari parteix de la lectura, pel que els certàmens literaris 
són actes també importants dins de qualsevol estratègia de 
promoció de la lectura. 
Un element tan primordial com és el desenvolupament de 
la intel·ligència figurada es promociona i es potencia en la 
imaginació i capacitat d’abstracció individual i material que 
es premia en els certàmens literaris. Aquesta capacitat de 
captar conceptes i idees que van més enllà del sentit literal 
no només els servirà per a la creació literària o artística en 
general, sinó que els ajudarà a enriquir la seva concepció i 
projecció mental –tant presents com futures– del món, de 
la realitat i d’ells mateixos , ja que una de les disposicions 
més genuïnes de l’ésser humà és el pensament figurat, i la 
concepció abstracta de tot allò que pot ser dit i pensat. I, 
precisament, són aquestes capacitats i competències les 
necessàries per escriure un poema sobre un sentiment molt 
viu o la narració d’una història ben contada i atractiva amb 
els elements ficticis. 
En definitiva, i en un pla molt més prosaic però no 
menys significatiu, la sensació principal que romandrà en 
l’experiència dels participants en el concurs de literatura 
serà de plaer: plaer per imaginar; plaer per projectar-se ell 
mateix cap als demés i els demés a ell; plaer i il·lusió de 
satisfacció per l’espera d’algun premi, símbol aquest de la 
superació del repte proposat i satisfacció per la validació 
per algú d’altre, que va més enllà de la significació material 
del premi.  

Certamen Literari de Sant Jordi
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Primària - 3r 4t

5è i 6è

1r ESO i 2n ESO
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Batxillerat

3r ESO i 4t ESO
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Acabant Cicles
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“Al nostre col·legi”

Alumnes de 2n de Batxillerat

Estimat col·legi,
Aquest final te’l dediquem a tu. Ens trobem en el punt on convergeixen tots els camins abans de separar-se, i se’ns fa difícil 
dir-te adéu. 
Han estat molts anys els que hem viscut al teu costat, i permeteu-nos dir, que tots i cadascun de nosaltres ho tornaríem a 
fer les vegades que fes falta. Tot per no marxar. 
Et dirigim així, unes paraules que portem guardades dins nostre des de fa temps: en aquest trajecte, hem après que no 
som res més que un instant en aquest món, però dins d’aquesta família tots tenim un paper essencial. Totes i tots som una 
peça clau en aquest engranatge que funciona com a motor de les nostres vides. És aquest el motor que ens feia aixecar-
nos cada matí per entrar i seure a les teves cadires, tot i que de vegades pensàveu que només hi érem per escalfar-les. 
Realment estem aquí perquè ens fas falta, perquè t’apreciem. 
Ens has ensenyat que si s’ha de fer alguna cosa, s’ha de fer 
bé. Que a la gent se li han de dir les coses mirant-los als ulls, 
però preguntant al cor. Aquí hem après a somiar. Ens has 
mostrat que quan treballes i t’esforces sempre tens una mica 
més de sort, no saps perquè, però la tens. Que un repte és una 
oportunitat per enfrontar-nos a nosaltres mateixos i descobrir-
nos. Que els límits no són res més que murs que encara estan 
per destruir.       
Que malgrat el que ens puguin arribar a dir, les nostres paraules 
i idees poden canviar el món. 
Apreciada escola, som conscients de que no tenim suficients 
paraules per explicar divuit anys d’història...... i d’històries. Tot 
el que hem pensat, hem sigut i hem dit, romandrà per sempre 
entre aquestes parets, així com dins nostre. Ens has vist plorar, 
riure, estudiar i fins i tot copiar. Ens has recolzat en els moments 
difícils i sobretot, ens has vist créixer. Perquè aquestes parets 
seran els fonaments del que edificarem en un futur. 
Ens fa por deixar-te, que esdevinguis tan sols un record, encara que sabem del cert que sempre podrem comptar amb tu. 
Hem crescut amb unes arrels sòlides, unides, fortes. I ara, com arbres, busquem tocar el cel. Malauradament, les branques 
se separen, però tots sabem bé quins són els nostres orígens, quines són les nostres arrels. I és per aquest motiu, per 
aquestes arrels que hem compartit al llarg de tants anys que sempre sabrem el camí per tornar a casa, per tornar aquí. 
Avui, escrivim aquesta carta de comiat per a tu, Col·legi Sant Josep. I amb la mà al cor et volem donar les gràcies per tot 
el que has fet, fas i faràs.
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Per exprés mandat de què disposa la nova llei de protecció de dades, posem en el vostre coneixement que les dades 
que consten en el butlletí informatiu Lligams procedeixen de la BDG del Col·legi, recordant-vos que en qualsevol moment 
podeu exercitar els vostres drets dirigint-vos a la secretaria del Col·legi en hores hàbils.
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