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Com seria un projecte
MUSICAL?

La intel·ligència musical s'expressa en un bon grau d’afinació en el moment de cantar, sensibilitat a l’afinació 
dels instruments musicals, capacitat de cantar a dos veus, facilitat en tocar un instrument, hàbit de cantar 
espontàniament, seguiment involuntari de ritmes musicals, capacitat d’emocionar-se davant d’una melodia, 
sensibilitat al soroll ambiental, capacitat d’escoltar amb silenci un concert i relació del propi estat anímic amb 
les audicions musicals. Per ajudar-vos a agafar idees sobre quin tipus de projectes podeu fer en aquest 
àmbit, us posem uns exemples:

● FEM UN CONCERT: Preparació, assaig i representació d'un concert polifònic entre alumnes que 
dominin algun instrument. 

● ORGANITZEM LES SINTONIES: Recerca, organització i preparació de les sintonies de canvi de 
classe amb criteris pedagògics, per tal de donar a conèixer grans obres de la Història de la Música a 
la resta de la comunitat educativa.

● MUNTEM UNA CORAL: Organització d'un grup de cant coral a quatre veus, per tal de preparar i 
interpretar un o dos concerts anuals.

● FEM UN VIDEOCLIP: Preparació, gravació i muntatge d'un videoclip musical
● BUSQUEM BANDES SONORES: Selecció, preparació i muntatge de bandes sonores aplicades a 

material audiovisual del centre (vídeos, presentacions de diapositives)
● COMPOSEM MELODIES. Composició de melodies en format .MP3 a partir de partitures escrites pel 

mateix alumnat en format MusicTime (.MUS)
● POSEM MÚSICA AL BALL. Preparació de música per a grups de coreografia de l'àmbit cinestèsic.
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CINESTÈSIC?

La intel·ligència cinestèsica s'expressa en l'habilitat en un o varis esports, gust per l'expressió a través del
moviment, capacitat per imitar gestos i moviments d’altres persones, facilitat en muntar i desmuntar aparells,
necessitat de manipular objectes amb les mans, afecció per córrer o activitats energètiques, destresa en els
treballs manuals, interpretació gestual correcta del teatre, gust pels treballs de modelatge, destresa en algun
tipus de ball, etc. Per ajudar-vos a agafar idees sobre quin tipus de projectes podeu fer en aquest àmbit, us
posem uns exemples:

● MUNTEM UN GRUP DE BRICOLATGE: Grup de treball per reparacions, manteniment, treballs de 
pintura, i fabricació d'objectes útils.

● POSEM-NOS EN FORMA: Dinamitzadors esportius i grup d'esportistes que aprofundeixen en un 
esport o pràctica física determinada

● INVENTEM UNA COREOGRAFIA. Grup de dansa que inventen, assagen i preparen les coreografies 
i balls per a les ocasions especials.

● TALLER DE MODELATGE. Activitat d'escultura en argila, fusta, pasta de paper o similars.
● FEM UN CIRC. Organització, assaig i representació d'un espectacle de circ.
● TALLER DE MIM. Organització i representació d'un espectacle de mímica.
● FEM TITELLES. Projectació, elaboració del material i representació d'un espectacle de titelles.
● DANCES DEL MÓN. Recopilació i representació de dances d'arreu: country, flamenc, àrabs...
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NATURALISTA?
La intel·ligència naturalista s'expressa en el gust per fer esport a l'aire lliure, apreciar

els animals,  fer excursions i  descobertes en espais naturals,  tenir  cura de les plantes,  preocupar-se per
l'entorn ecològic, gust pel treball en laboratori, estudi dels estels, dels minerals, tenir interès pels fenòmens
naturals, etc. Per ajudar-vos a agafar idees sobre quin tipus de projectes podeu fer en aquest àmbit,  us
posem uns exemples:

● JARDINERIA ORNAMENTAL: Taller de planificació, instal·lació i manteniment de plantes i flors 
decoratives als espais ajardinables del centre, incloent el manteniment de l'ajardinament exterior.

● EL MÓN MICROSCÒPIC: Estudi, fotografia i divulgació a partir de  l'observació de teixits i 
microorganismes amb els microscopis i lupes binoculars del laboratori.

● TERRARIS I AQUARIS. Divulgació científica a partir de la creació, exposició i documentació visual de
terraris i aquaris.

● EL PETIT HIVERNACLE. Construcció d'un hivernacle i cultiu controlat de llavors de determinades
plantes fins al seu desenvolupament i transplantament.

● FEM UN HORT ECOLÒGIC. Projecte, organització, creació, estudi i explotació d'un hort mediterrani
ecològic a la zona cultivable del centre.

● NIUS D'OCELLS. Taller de projecció, construcció de nius d'ocells i estudi de la conducta de les aus
de la zona.

● MAQUETES D'INVERTEBRATS. Reproducció en tres dimensions de l'estructura corporal d'insectes
● OBSERVATORI METEOROLÒGIC. Construcció d'un observatori, anàlisi i divulgació de dades.
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INTRAPERSONAL?

La intel·ligència intrapersonal s'expressa la capacitat de distreure's un mateix quan s’està sol o sola,  de
prendre decisions sense ajut, l'agilitat en l'acceptació i correcció dels propis defectes, la força de voluntat,
l'auto-organització del treball, control de la mandra, ambició, capacitat de sobreposar-se als estats d’ànim
negatius, de superar la desaprovació dels altres, de complir les promeses que es fan a un mateix i als altres,
la capacitat de trobar solucions innovadores als problemes, la creativitat etc. Per ajudar-vos a agafar idees
sobre quin tipus de projectes podeu fer en aquest àmbit, us posem uns exemples:

● APRENEM A CONCENTRAR-NOS: Recerca i pràctica sobre tècniques d'autocontrol, que poden 
incloure estudis teòrics pràctics sobre psicologia (per exemple tècniques per afrontar l'estrés, el 
cervell emocional, etc) i sessions pràctiques (ioga, tai-chi, audició musical)

● TALLERS DE CREACIÓ LITERÀRIA /  ARTÍSTICA:  Grups de creació literària,  taller  de poesia  o
narrativa,  o  l'expressió  de  vivències  i  idees  originals  i  personals,  que  fomentin  la  creativitat  en
qualsevol especialitat artística.

● CRÍTICA PERIODÍSTICA /  POLÍTICA.  Recerca per  elaborar  un discurs polític  propi  a   partir  de
l'estudi de telenotícies i diaris, la comparació d'articles i locucions d'opinió, i l'estudi sobre política i el
debat intern que impliquin la reflexió personal i el posicionament ideològic.

● APRENEM  PSICOLOGIA.  Recerca  sobre  la  naturalesa  humana  per  entrendre  millor  la  pròpia
conducta i la dels altres, i promoure la maduració personal.

● VIATGE AL MÓN DELS CREADORS. Recerca sobre la creativitat a través de l'estudi històric dels
creadors / creadores (artistes, literats) i de l'estudi específic de tècniques per fomentar la creativitat.

● FEM UN DEBAT PÚBLIC. Preparació, rodatge i divulgació en vídeo d'un debat d'opinió sobre un
tema qualsevol.

● ENQUESTES  D'OPINIÓ.  Preparació,  recollida  i  anàlisi  d'enquestes  que  impulsin  a  la  gent  a
posicionar-se sobre un tema determinat.
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