
Com seria un projecte
INTERPERSONAL?

La  intel·ligència  interpersonal  s'expressa  en  l'afecció  a  conversar  amb
amics i amigues, capacitat de persuadir, de donar consells, de posar-se en
lloc de qui pensa diferent, pertinència a grups, gust per ensenyar coses als
altres,  per  gaudir  d’activitats  en  grup,  quantitat  d’amics  o  amigues,
percepció  dels  estats  d’ànim aliens,  lideratge  (percepció  de ser  buscat
pels/les altres),   etc. Per ajudar-vos a agafar idees sobre quin tipus de

projectes podeu fer en aquest àmbit, us posem uns exemples:

● CENTRE DE CONTROL: “Oficina” d'alumnes que s'ocupa de l'organització, seguiment, 
subministrament, administració i coordinació de la resta de grups. Es troben en un espai 
propi però ocasionalment cadascú s'integra en un dels àmbits del qual en fa el seguiment.

● ORGANITZACIÓ D'EVENTS: Grup de dinamitzadors i dinamitzadores d'activitats 
transversals: Sant Jordi, Nadal, sortides. Estimulen, organitzen, divulguen, promouen i 
presenten events amb la participació de tots els àmbits.

● GRAVEM  UN  “CULEBROT”.  Guió,  assaig  i  rodatge  d'una  pel·lícula  sobre  relacions
interpersonals.

● EMPRESA DE PUBLICITAT. Elaboració, filmació i divulgació d'anuncis publicitaris.
● FEM UN PROGRAMA DE LA TELE. Creació i representació d'un programa televisiu amb

entrevistes, documentals, tertúlies i representacions musicals.
● FEM UN TELENOTÍCIES. Creació i rodatge d'un telenotícies sobre la vida del centre o de la

vila.
● GRUP DE MEDIADORS. Estudi, preparació i creació d'un grup de resolució de conflictes
● TITELLES SOBRE INTERACCIONS SOCIALS. Muntar un escenari amb diferents tipus de

titelles, cadascuna amb un rol diferent (el conflictiu, l'assertiu, l'inhibit etc), per organitzar i
representar petites històries que exemplifiquin relacions socials i resolució de conflictes.

● ESTUDIEM EL LLENGUATGE NO VERBAL. El sistema de codis que es correspon a la
intel·ligència  interpersonal  és  el  llenguatge  no  verbal.  Els  talents  interpersonals  saben
reconèixer el significat de les expressions i postures corporals alienes, i dominen també la
capacitat expressiva de la pròpia cara i el cos. Es poden fer projectes per estudiar com
funciona aquest llenguatge, i després representar-ho en ponències o representacions.

● TALLER DE MIM. En relació al punt anterior, muntar un escenari i taller de mímica és una
forma d'estudiar i practicar al màxim l'expressió no verbal

● TÈCNIQUES  DE  NEGOCIACIÓ  I  RESOLUCIÓ  DE  CONFLICTES.  Estudiem  quines
estratègies existeixen, què és l'assertivitat i com s'aprèn

● COM GUANYAR AMICS. Es pot aprendre a ser sociable? Treball sobre el gran best-seller
de principis de segle: “como ganar amigos y influir sobre la gente”, de Dale Carnegie, i tots
els seus nombrosos succedanis

● ESCOLA SOLIDÀRIA.  Com ho podem fer  per  sensibilitzar  a  la  gent  sobre  determinats
problemes? Què és l'empatia? Podem ensenyar a la gent a ser més solidària? Per tenir
excel·lència  interpersonal  cal  ser  empàtic,  es  pot  aprendre  això?  Com s'organitzaria  al
centre  una  campanya  de  sensibilització  i  de  solidaritat,  per  exemple  la  campanya  de
recollida d'aliments de Nadal? Podríem doblar la quantitat d'aliment lliurat per la gent amb
una bona campanya?

● EL CONTROL DE LA MEVA IMATGE. L'excel·lència interpersonal implica el control de la
imatge que projectem sobre els altres, tant física (aspecte, higiene, salut, tranquil·litat,) com
personal (seguretat, autocontrol, lideratge, empatia)... com ens podem avaluar això? Com
ho podem millorar? Simulació de situacions on és imprescindible el control de la imatge: les
entrevistes de treball, les convencions socials, l'establiment de noves relacions afectives...

● SIMULEM UN DEBAT POLÍTIC. Què sabem de política? Per ser un gran polític cal ser un
gran comunicador verbal i no verbal. Aquest projecte pot incloure la creació de partits amb
un  logo  i  uns  candidats,  l'elaboració  de  programes  i  la  simulació  d'un  debat  televisiu
assumint el rol de diferents polítics que opinen sobre un tema determinat (la legalització de
certes drogues, l'avortament, el dret a la vaga dels estudiants, el dret al treball etc)


