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1.RESUM I ABSTRACT  

RESUM 

El present estudi es realitza a l’Escola de Sant Roc d’Olot, concretament a l’aula de P4 

A, les granotes, la qual es caracteritzen per un grup d’alumnes amb actituds i 

interessos molt diversos que ajuden a cohesionar al grup i anar avançant en els nous 

aprenentatges. Així doncs,  davant de la situació d’una manca de varietat de racons 

que es porten a terme a la primera mitja hora del matí, sense cap classe de criteri 

preestablert. Per tant, l'objectiu d'aquesta petita investigació és crear un conjunt de 

racons d'aprenentatge amb unes normes preestablertes i basats  en la teoria de les 

intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Un cop creades es presenten als 

alumnes, per poder avaluar si aquests racons els desperta més interès i l'aprenentatge 

de noves habilitats. 

Paraules clau: treball per racons, intel·ligències múltiples, educació infantil, 

aprenentatge integral, rols dels docents i alumnes.   

 

ABSTRACT  

This study carry out in the School of Sant Roc in Olot, concretely in the classroom of 

P4 A, the frogs, which are characterize by a group of students with very different 

attitudes and interests that help to cohesion the group and progress in new learning. 

Therefore, given the situation of a lack of variety of learning corners that take place in 

the first half hour of the morning, without any kind of pre-established criterion. 

Therefore, the objective of this small investigation is to create a set of learning corners 

with pre-established rules and based on the theory of multiple intelligences of Howard 

Gardner. Once created, they are present to the students in order to evaluate whether 

these corners arouse their interest and the learning of new skills. 

Keywords: work of learning corners, multiple intelligences, childhood education, 

integral learning, role of teacher and the pupils. 
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2.INTRODUCCIÓ  

L'escola és el lloc on nens i nenes inicien les primeres interaccions entre iguals, 

sorgeixen els primers conflictes i la seva resolució, descobreixen els elements de 

l'entorn que els envolta, juntament amb les seves possibilitats i les limitacions que 

aquests ofereixen i un munt d'aspectes més. 

 

Per aquesta senzilla raó, un dels temes de vital importància que s'han de tenir en 

compte en l'etapa d'educació infantil és l'organització de l'espai dins i fora de les aules, 

ja que és el lloc on es produeixen la majoria de situacions d'aprenentatge de l'alumne. 

Per tant, aquest aspecte influeix en la qualitat de l'ensenyament tot dificultant o 

afavorint el procés de desenvolupament de l'aprenentatge integral de cada un dels 

alumnes que formen part d'aquesta comunitat. A més, és un dels principals recursos 

que les escoles es basen per poder garantí que els alumnes adquireixin les capacitats 

i habilitats exposades el currículum d'educació infantil. 

 

Així doncs, hi ha diferents formes d'organitzar l'espai dins d'una aula d'educació infantil; 

per ambients d'aprenentatge, tallers o bé per racons. Dintre d'aquestes possibilitats en 

aquest estudi que es mostra a continuació se centra en el treball per racons a partir de 

la investigació de l'evolució d'aquest tipus de metodologia, dels tipus de racons que 

predominen dins de les aules, quin és el rol que ha d'adquirir tant el docent com els 

alumnes i quins són els principals avantatges de l'aplicació d'aquesta metodologia. 

 

Tanmateix, s'ha de partir de la idea que no hi ha cap nen o nena igual, que cada un té 

un ritme d'aprenentatge diferent, és a dir, cada un té les seves pròpies habilitats i 

destreses, les quals són desenvolupades de diferents maneres en major o menor grau, 

segons les seves experiències prèvies i la seva genètica. No obstant això, tots els 

alumnes tenen la seva manera per processar la informació i anar adquirint nous 

aprenentatges. 
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Per tant, tenint en compte aquest aspecte aquesta investigació es basarà en la creació 

de racons a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples del psicòleg estatunidenc 

Howard Gardner. Aquesta teoria demostra que no existeix una única intel·ligència en 

els éssers humans, sinó que en teníem vuit de diferents, però en cada persona en 

predomina una sobre les altres, fet que provoca que es creïn tants perfils 

d'intel·ligències com persones humanes hi ha en el món. 

 

Per últim, he escollit aquesta teoria perquè trobo molt interessant que a través de les 

activitats dels racons la mestra pugui ajudar als alumnes a desenvolupar aquelles 

intel·ligències que no estan tan desenvolupades i a potenciar les que si ho estan. 

Tanmateix, a través de la creació dels diferents racons els alumnes individualment 

tenen la possibilitat d'adonar-se de quines són les activitats que els agraden més de 

les que no tant, influenciats per les dificultats o limitacions que es poden anar trobant. 

A més, és una metodologia que permet a la mestra anar innovant i creant tota classe 

d'activitats diferents, les quals es poden adaptar al ritme d'aprenentatge de cada 

alumne. També dóna la possibilitat que els alumnes s'expressin i interaccionin de 

forma espontània entre els seus companys i la mestra pugui anar observant l'evolució 

de cada alumne. 
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3.MARC TEÒRIC  

3.1 Els racons 

  

 3.1.1 Evolució històrica del treball per racons  

 

La metodologia de racons des de finals del segle XIX està present a les aules 

d’educació infantil, un dels primers autors a destacar va ser Johann Heinrich 

Pestalozzi, el qual creava els racons tenint en compte l’interès i la motivació dels 

alumnes.  

Més endavant, a partir del segle XX van aparèixer altres autors com el filòsof, pedagog 

i psicòleg estatunidenc John Dewey, el qual proposa més de trenta activitats 

relacionades amb: la narració de contes, la jardineria, la cuina, dramatització, la 

fusteria... Tanmateix, el 1896-1966, Célestin Freinet, pedagog francès, després de 

realitzar un estudi psicològic i social de les necessitats dels seus alumnes, va crear un 

total de vuit racons; d'aquests, quatre estan relacionats amb activitats més 

manipulatives i les altres quatre amb activitats de caràcter socialitzador i cognitiu. A 

partir d'aquí hi ha un salt entre la pedagogia tradicional i la pedagogia cooperativa, ja 

que a través d'aquestes propostes els alumnes passen a ser el centre del seu procés 

d'aprenentatge a partir de l'exploració dels objectes del seu entorn i l'experimentació. 

(Figueres i Pujol 1989). 

Seguint en la mateixa línia Maria Montessori, una de les pedagogues més influents en 

la metodologia del treball per racons, va crear el seu propi mètode a partir de l’educació 

sensorial com a base de l’aprenentatge, en l’etapa d’educació Infantil, posant gran 

importància a les activitats manipulatives i en les d’experimentació, les quals són les 

principals que permeten a l’infant que interioritzi els aprenentatges i vaig adquirint nous 

coneixements progressivament. (Figueres i Pujol 1989). 

És a dir, l’objectiu principal de la Maria Montessori és oferir tota classe de material 

estructurat i que l’alumne esculli el que més li crida l’atenció i  a partir de l’assaig-error 
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anar sent conscients de les dificultats que es vagin trobant  i autònomament tinguessin 

la capacitat de corregir-se sense l’ajuda de la mestra. Així doncs, a partir d’aquí es va 

crear el mètode Montessori un dels més coneguts en les etapes d’educació infantil. A 

partir d’aquestes tres aportacions de  Jhon Dewey, Celèstin Freinet i  Maria Montessori 

es va anar incorporant cada vegada més el treball per racons dins del cicle d’educació 

infantil. 

Un altre pedagog, Securún (1995), considera que el treball per racons és una nova 

forma estimulant, flexible i dinàmica d’organitzar el treball personalitzat dels alumnes. 

Per a ell els racons consisteix en crear diferents espais de treball dintre de l’aula, on 

l’alumne és el principal protagonista i és ell qui escull les activitats que vol fer segons 

les seves inquietuds i interessos. El paper de l’alumne en aquestes activitats 

proposades és que de forma autònoma i responsable; investigui, jugui, interaccioni 

amb els seus companys i els mestres. A través d’aquesta metodologia l’alumne va 

construint el seu aprenentatge de forma constructiva i significativa i alhora desenvolupa 

la creativitat, l’esperit crític, la comunicació i les normes de comportament. (Martínez-

Pérez, D., Gavilán, J. M., & De la O Toscano, M. (2017)).  

A més, Gallego (1998) afirma que el treball per racons genera ambients d'afecta i 

confiança, connecta amb les necessitats i els interessos dels infants; fet que facilita les 

interaccions entre els objectes de l'entorn, potencia l'autonomia personal i social. 

Tanmateix a través de les activitats proposades dins dels racons els alumnes realitzen 

petites investigacions, manipulen objectes que permeten desenvolupar la seva 

creativitat i es relacionen tant entre els seus companys com amb les persones adultes. 

(Ibañez, 2005). 

Segons Ezquerra (2005), la metodologia dels racons apareix per donar resposta a les 

necessitats físiques, afectives, socials dels alumnes. I també a la necessitat de 

moviment, autonomia, lúdica, d'expressió i comunicació. (Martínez-Pérez, D., Gavilán, 

J. M., & De la O Toscano, M. (2017)). 
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Coloma, Jimenz y Sàez (2007) destaquen que el treball per racons és un espai que 

convida a l'alumnat a participar, actuar, explorar, experimentar gran diversitat de 

continguts a través de les activitats que els proposa la mestra. (Martínez-Pérez, D., 

Gavilán, J. M., & De la O Toscano, M. (2017)). 

Tanmateix, cal remarcar l'aportació d'Ibáñez (2010), el qual afirma que el treball per 

racons ha de ser polivalent i basat amb el treball autònom de l'alumne el qual és qui 

gestiona i organitza les seves activitats. A més, afirma que podem trobar dos tipus de 

racons, els de treball i els de joc. 

Per una banda, els racons de joc són un espai en què es desenvolupen activitats 

lúdiques i espontànies. En aquests espais es permet que els alumnes s'expressin i 

juguin lliurement, mentre que als docents els ofereix la possibilitat d'observar les 

conductes dels alumnes i les reaccions que tenen entre els seus companys. 

Per altra banda, el treball de racons educatius permet que els alumnes es trobin en 

situacions de col·laboració i cooperació entre els seus companys i alhora aprenen a 

comunicar-se, a prendre decisions i respectar-se mútuament. (Martínez-Pérez, D., 

Gavilán, J. M., & De la O Toscano, M. (2017)). 

Per últim, segons González (2013) el treball per racons crea en els alumnes una actitud 

de descobriment i motivació cap a la resolució dels diferents reptes que cada activitat 

del racó li proposa. També, aquest tipus de metodologia potencia la socialització, ja 

que l'alumne necessita interaccionar amb els seus companys i el docent per poder 

aconseguir l'objectiu de les activitats, alhora es desenvolupa el llenguatge i l'expressió 

oral. A més, cal destacar que en totes les activitats dels racons l'alumne és el 

protagonista del seu propi aprenentatge, ja que és ell el que ha de gestionar el seu 

temps, escull l'activat que vol fer, és responsable del material que utilitza i ha de saber 

què s'ha de fer en cada racó... tot per anar enfortint la seva autonomia. (Martínez-

Pérez, D., Gavilán, J. M., & De la O Toscano, M. (2017)). 
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En definitiva, el llarg dels anys molts pedagogs han anat redefinint la metodologia del 

treball per racons per ajustar-ho al màxim a l'objectiu final, el qual ha de permetre que 

l'infant tingui un aprenentatge integral i aconsegueixi una autonomia plena per poder 

enfrontar-se amb un esperit crític al món que l'envolta. 

3.1.2 Què són i tipus de racons 

En l'actualitat hi ha una gran quantitat de definicions que expliquen de forma detallada 

que significa treballar per racons. No obstant això, la definició general és: el treball per 

racons és una metodologia que consisteix a organitzar l'aula en diversos espais on els 

alumnes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera 

autònoma, utilitzant els diferents materials que troben a la seva disposició. (Diccionari 

d'educació, 2020). 

En definitiva, no hi ha una única manera de treballar per racons. De fet, cada mestra 

segons la seva carrera professional desenvolupa el treballa per racons d'una forma 

característica pròpia. Tanmateix, hi ha uns aspectes organitzatius que tots els docents 

han de tenir en compte a l'hora de treballar per racons, creats el 2010 per la Federació 

d'ensenyament de CC.OO de Andalusia els quals són: 

- Delimitar de forma clara l'espai, els materials i les activitats. 

- L'aparença dels racons ha de ser atractiva. 

- L'activitat que es proposa en cada racó ha de tenir la durada de la sessió 

corresponent, la qual variarà en funció de l'edat dels alumnes. 

- El racó ha de potenciar el desenvolupament de la creativitat i l'autonomia de l'alumne. 

- L'activitat del racó ha d'estar pensada perquè es creïn interrelacions entre els 

alumnes. 
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- Les activitats que es presenten han de ser prou obertes perquè es puguin adaptar al 

màxim als diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes. 

- Totes les activitats s'han de donar a conèixer abans de deixar que els alumnes 

escullin lliurement el racó que volen anar. 

- S'ha d'establir una periodicitat en la realització del treball per racons. 

- El treball per racons té unes normes de participació, les quals la mestra ha d'explicar 

a l'inici, per tal que els alumnes les puguin anar incorporant progressivament. 

- La manera d'escollir els racons va en funció dels objectius que vulgui assolir la mestra 

amb aquest tipus de metodologia. 

Un exemple de com es podrien distribuir els racons dins d'una aula és la representació 

de la següent imatge de Garzón y Martínez (1989). La práctica de los rincones con 

niños de dos a seis años. 
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Segons Fernández (2009) hi ha una gran varietat de racons, els quals els docents  

poden preparar i organitzar de maneres molts diferents segons l’objectiu educatiu i els 

interessos dels alumnes. A més, segons afirma García (2010):  “Els racons han de cobrir 

les diferents necessitats dels nens i nenes: fisiològiques, afectives, d'autonomia, de 

socialització, de joc, d'expressió, de descoberta i de coneixença del seu propi cos i situar-se 

en l'espai i en el temps”. 

Per tant, hi ha una gran varietat de racons que es poden oferir als alumnes els 

principals segons Fernández (2009) són: 

 El racó de les construccions: en aquest racó es troben peces de 

construccions de plàstic o de fusta i de diferents mides, normalment se situa al 

terra de l'aula perquè els alumnes puguin fer les seves construccions el més 

estable possible. 

 

 El racó del joc simbòlic: és un dels racons més importants que sempre ha 

d'estar dins les aules d'educació infantil. Aquest racó consisteix a recrear 

diferents situacions de la vida quotidiana de l'alumne, des d'una consulta de 

metge fins a un supermercat... En aquest espai els alumnes se situen en una 

realitat paral·lela a través de la representació de diferents rols, la imaginació i la 

imitació de situacions ja viscudes per ells. 

 

 El racó de plàstica: en aquest espai l'alumne troba diferents materials 

manipulables (plastilina, ceres, pintura, estisores, paper de diferents colors...) 

amb els quals a través d'ell crea collage, quadres, escultures de fang... Per tant, 

en aquest racó l'alumne desenvolupa la seva imaginació i creativitat i aprèn a 

comunicar-se a través de l'expressió plàstica. A més, cal destacar que és 

important disposar d'un espai a l'aula per exposar totes aquelles creacions que 

els alumnes vagin fent el llarg del curs. 
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 El racó de la naturalesa: el millor espai per situar aquest racó és a l'aire lliure, 

ja sigui amb la creació d'un hort o bé un galliner, on els alumnes puguin explorar 

en primera persona l'evolució de les plantes de l'hort o com neix el pollet d'una 

gallina, tenir cura dels animals..., ja que d'aquesta forma hi haurà un 

aprenentatge significatiu on els alumnes coneixeran la naturalesa que els 

envolta i el respecte i la cura que han de tenir cap a ella. Això no obstant, si no 

és possible que estigui a l'aire lliure es pot crear un espia a l'aula amb diferents 

plantes segons l'època de l'any i que l'alumne hagi de tenir una cura d'ella, 

regant-les observant la seva evolució... 

 

 El racó de la lògica-matemàtica: és un espai on els alumnes a través de 

diferents materials puguin exercir activitats com ara: de comparació, 

discriminació, associació, classificar segons unes característiques específiques, 

reconèixer els números, comptar, fer seriacions... tots que permetin 

desenvolupar la lògica-matemàtica. 

 

 El racó de les tecnologies: és un espai on els alumnes troben ordinadors, 

tauletes o bé la pissarra digital i les activitats que poden realitzar són molt 

variades, per la gran oferta que trobem actualment. No obstant això, el principal 

objectiu d'aquestes activitats és desenvolupar la coordinació oculomanual i 

fomentar l'habilitat d'utilitzar aquestes eines cada vegada més presents en el 

nostre dia a dia. 

 

 El racó de la biblioteca: és un espai on normalment si col·loquen coixins, 

catifes per tal de captar l'atenció de l'alumne i que comenci entrar el món de la 

lectura de contes d'una forma atractiva i interessant. A més, els llibres que si 

disposen poden variar en funció dels objectius educatius que tingui l'alumne. 

Per exemple: si es treballen els animals de la granja, els llibres poden anar 

relacionats amb aquest tema. Tanmateix, és important esmentar que encara 
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que els alumnes no tinguin la capacitat per poder llegir, el racó hi ha de ser 

igualment, ja que així els alumnes comencen a establir un vincle amb el contacte 

físic del llibre, la cura que s'ha de tenir d'ells, el fet d'anar passant pàgines i 

visualitzar diferents imatges... 

 

 El racó de l'expressió lingüística: és un espai on l'alumne treballa el 

reconeixement, discriminació, grafisme, escriptura de les lletres a través de 

material variat com ara: fitxes plastificades per repassar determinades lletres, 

pissarres blanques i de guix per poder escriure espontàniament, lletres 

magnètiques de plàstic o de fusta per formar paraules... 

 

 El racó de la música: en aquest espai l'alumne troba instruments de diferents 

tipus amb els quals experimenta lliurement amb ells i així coneix els diferents 

sons que poden produir, fa composicions musicals... D'aquesta forma va 

desenvolupant la seva memòria, atenció, concentració, coordinació, motricitat 

fina i gruixuda. 

3.1.3 El rol de la mestra i dels alumnes en el treball per racons 

Davant de la realització d’una activitat en una aula hi ha principalment dos rols a 

destacar el de la mestra i els dels alumnes el qual variarà segons el seu caràcter i les 

seves experiències prèvies. 

Per tant, en la metodologia del treball per racons per una banda trobem el rol dels 

alumnes el qual segons paraules de Martín (2008) los niños y niñas se han de habituar 

a trabajar de forma autónoma y a pedir ayuda solo cuando la necesiten, han de tener 

autonomía para escoger la actividad que quieren realizar dentro del rincón, para 

pensar como la deben realizar, para organizar el material que necesitan”. És a dir, que 

els alumnes han d’aprendre autònomament, seguin el seu criteri a escollir  el racó que 

ells vulguin i realitzar l’activitat que se’ls planteja tot seguint unes pautes per poder 

arribar a l’objectiu proposat.  
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Tanmateix com expressa López (2005) “En los rincones se pretende que los alumnos 

aprendan a trabajar autónomamente y potencian el trabajo entre iguales, a partir de 

una propuesta abierta planteada por el docente. En los rincones los alumnos aprenden 

a organizarse, pueden escoger tareas que les planteen dificultades a su medida y 

pueden realizar trabajos más creativos y motivadores”. 

Per últim, els alumnes han de seguir unes normes generals explicades prèviament per 

la mestra el primer dia del treball per racons com ara: fer silenci en el racó de la 

biblioteca, rentar-se les mans si has estat el racó de plàstica, respectar els companys 

que realitzen activitats al costat, tenir cura del material que s'utilitza i recollir 

cooperativament tot el material quan sona la cançó que indica que la sessió s'ha 

acabat. 

Per altra banda, trobem el rol de la mestra, el qual en aquesta professió constantment 

canvia segons el tipus d'activitats que proposa i els objectius educatius que té en cada 

una d'ella. No obstant això, en la metodologia per racons segons Fernández (2009) el 

mestre té tres rols principals; un és el de tenir en compte els aspectes organitzatius de 

cada racó, l'altre l'actitud que ha de mostrar cap als alumnes durant l'aplicació 

d'aquesta metodologia i per últim, i no menys important l'avaluació dels dos anteriors. 

Respecte a l'organització de l'aula segons Fernández (2009) la mestra ha de tenir en 

compte els següents aspectes: 

 La mestra ha de col·locar cada racó a un espai determinat de l'aula tenint en 

compte les característiques principals d'aquest. A més, tots han d'estar ben 

delimitats i senyalitzats per tal que els alumnes no es confonguin entre un i 

l'altre. 

 

 S'ha d'establir un horari fix de treball per racons, per tal que els alumnes 

mantinguin unes pautes i s'estableixi una rutina. 
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 El material de cada racó ha de ser visualment agradable i la seva col·locació ha 

de captar l'atenció dels alumnes per tal que tinguin interès i ganes de manipular-

lo i jugar amb ell. Tanmateix, hi ha d'haver el material just i necessari, és a dir, 

ni una gran quantitat perquè els alumnes es pugui distreure, ni molt poc perquè 

limita la varietat d'activitats que es puguin portar a terme amb ell. 

 

 Un cop situats a l'aula tots els racons, la mestra ha d'explicar als alumnes cada 

una de les activitats que es poden realitzar a dins de cada racó i les normes de 

funcionament d'aquesta metodologia. 

Pel que fa a l'actitud de la mestra cap als alumnes un cop explicats els racons i 

solucionats els possibles dubtes és de deixar actuar els alumnes, que ells agafin el 

protagonisme del seu aprenentatge. Aquest consistirà a escollir autònomament el 

racó que més li ha cridat l'atenció i realitzar l'activitat que pertoqui en aquell 

moment. 

El mateix temps, la mestra observa a tot el grup classe i va anotant tots aquells 

aspectes que li semblen rellevants com per exemple: les relacions que es 

produeixen entre els alumnes, els conflictes que sorgeixen i com els resolen sols o 

bé necessiten ajuda, en quins racons tenen més dificultat i en quins no tant... 

D'aquesta forma serà com la mestra anirà fent un seguiment i una avaluació tant 

de les activitats dels racons com dels alumnes i sempre estan alerta de si és 

necessària o no la seva intervenció segons les situacions que es vagin creant. Així 

doncs, en el cas que els alumnes mostrin falta d'interès en un racó és la mestra 

l'encarregada de modificar-lo per tal que aquell racó torni a ser d'interès pels 

alumnes. 

Per últim, la mestra té la tasca d'avaluar el conjunt del treball per racons per fer-ho 

segons Dembilio (2009), aquesta s'ha de separar en dos àmbits; primer s'ha de 

tenir en compte el funcionament de la classe en general, és a dir, l'organització 

espacial de l'aula, la ubicació dels racons, si el tipus d'activitats que es realitzen 



Creació de racons a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples 

Judit Carreras Molina 

 

14 

 

són adequades pels alumnes, el rol de la persona adulta, el material que s'utilitza 

en cada un d'ells.... En un segon terme s'avalua el procés de desenvolupament 

d'aprenentatge de cada alumne com ara les seves interaccions, el tipus de joc que 

realitza a cada racó, les potencialitats que mostra, el seu nivell d'autonomia i 

autoestima... 

Aquesta avaluació permet que la mestra s'adoni dels aspectes tant negatius com 

positius de l'aplicació d'aquest tipus de metodologia i els pugui anar millorant 

progressivament. Alhora permet avaluar el progrés d'aprenentatge de cada un dels 

alumnes, és a dir, la mestra pot observar tot el procés que realitza l'alumne i com 

el realitza en les diferents activitats dels racons i no només el resultat final. 

3.1.4 Avantatges de l’aplicació dels racons a l’aula 

Les diferents metodologies que les mestres apliquen dins de les aules aporten una 

sèrie d’avantatges en el progrés d’aprenentatge dels alumnes. Per aquesta raó és 

important tenir en compte quins són els beneficis o avantatges que té treballar per 

racons. Així doncs, segons la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalusia 

(2011) els avantatges principals que aporta treballar per racons són els següents:  

 Desenvolupament d’hàbits d’autonomia personal i social en els alumnes.  

 Els alumnes adquireixen l’habilitat de ser conscients de les seves capacitats i 

possibilitats davant d’una tasca.  

 Els alumnes mostren iniciativa a l’hora de planificar les accions plantejades pel 

docent.  

 S’estimula el raonament lògic i la deducció a través de l’experimentació. 

 Es fonamenta les relacions entre iguals.  

 S’adquireixen els hàbits i les normes de comportament que s’han de tenir dins 

d’un grup. 

 Es produeix un desenvolupament integral dels alumnes, tot oferint uns 

aprenentatges significatius a través del joc. 
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No obstant tots aquests, un dels avantatges fonamentals del treball per racons segons 

Carmen i Viera (2000), és que en aquesta metodologia es té molt en compte la 

diversitat del grup classe, és a dir, el docent és conscient que no tots els alumnes són 

iguals ni que tots tenen les mateixes necessitats, ni els mateixos ritmes d’aprenentatge. 

Per tant, se li ofereix a cada alumne l’activitat més adequada a les seves possibilitats. 

3.1.5 Exemples d’escoles 

Arreu de Catalunya hi ha moltes escoles que treballen per racons, ja que consideren 

que és un bon recurs per potenciar l’autonomia, la iniciativa, l’esperit crític, la 

socialització entre iguals...En definitiva, permet un desenvolupament integral de l’infant 

a través d’un aprenentatge significatiu. 

Per tant a continuació, hi ha una petita mostra d’aquelles escoles que utilitzen aquesta 

metodologia i de la forma que la utilitzen, ja que hi ha moltes maneres de portar-la a 

terme. 

 L'escola Ramon Muntaner de figueres treballa per racons a causa del gran 

nombre d'alumnes que tenen per aula, ja que aquesta metodologia permet oferir 

una atenció més personalitzada. Aquesta metodologia només l'apliquen a les 

aules de P4 i P5 i porten a terme els següents racons: matemàtiques, plàstica, 

llengua i gest. 

URL: https://agora.xtec.cat/escola-ramonmuntaner/projecte-educatiu/racons/ 

 

 L'escola Can Roca de Castelldefels treballa per racons tant a infantil com a 

primària perquè considera que així es poden atendre millor les necessitats de 

cada un dels alumnes. Les activitats que ofereixen en aquests racons segons 

https://agora.xtec.cat/escola-ramonmuntaner/projecte-educatiu/racons/
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el tipus d'objectiu didàctic són més dirigides o lliures. A més, en cada racó hi ha 

dos mestres, cosa que permet atendre molt millor les necessitats de cada 

alumne. 

 URL: https://escolacanroca.cat/racons/ 

 

 

 

 

 

 

 Escola la Falguera de Vilanova del Vallès treballa per racons tant a cicle infantil 

com a cicle inicial i mitjà. En el cas de cicle inicial els alumnes cada matí en 

arribar escullen aquell racó que més els agrada i comencen a realitzar l'activitat 

proposada. Per portar un registre de quin racó van els alumnes, aquests tenen 

una taula de doble entrada individual i cada dia anoten on van per tal de passar 

en una setmana a tots els racons. Els racons que es treballen en aquesta escola 

són: matemàtic, mans fines, construccions, llengua i art. 

URL: https://agora.xtec.cat/ceiplafalguera/treball-per-racons/ 

 

 

 

 L’escola Montbui de Caldes de Montbui treballa per racons a tots els cicles un 

dia a la setmana. Consideren important aquesta metodologia perquè permet 

https://escolacanroca.cat/racons/
https://agora.xtec.cat/ceiplafalguera/treball-per-racons/
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que els docents oferir una atenció més individualitzada a cada nens i per tant 

planificar activitats adaptades als seus coneixements previs. Els cicles d’infantil 

fan racons de joc i d’aprenentatge. A primària a cicle inicial i mitjà es fan els 

racons de matemàtiques i llenguatge. A cicle superior a més es fa el racó “let’s 

discover” on es treballen aspectes de coneixement del medi amb llengua 

anglesa.  

URL: https://agora.xtec.cat/escolamontbui/organitzacio/racons-de-treball/ 

  

 

 

 

 

 

 

3.2 Intel·ligències múltiples de Gardner  

 3.2.1 Fonaments de la teoria de les intel·ligències múltiples 

El 1904, el ministre d’educació francès va encarregar al psicòleg Alfred Binet i a un 

grup d’investigadors que desenvolupessin un mètode per identificar els alumnes de 

primària que podien estar en risc de fracàs escolar per tal que poguessin rebre una 

atenció específica. El resultat va ser la creació dels primers tests d’intel·ligència, els 

quals es van anar expedint per la resta de països. A més, es va descobrir la coneixença 

d’un aspecte que anomenaven “intel·ligència”, que es podia mesurar de forma 

objectiva i expressar amb nombres. (Armstrong, T 2000) 

Vuitanta anys més tard de la realització dels tests d’intel·ligència, el psicòleg Howard 

Gardner considera que la intel·ligència definida fins aleshores és molt limitada, ja que 

https://agora.xtec.cat/escolamontbui/organitzacio/racons-de-treball/
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només es centra en un conjunt concret d’habilitats (lingüística i logicomatemàtic) de 

l’ésser humà. Així doncs, amplia la definició d’intel·ligència com la capacitat de resoldre 

problemes i crear productes valuosos per un o més ambients culturals i considera que 

no hi ha una única intel·ligència sinó vuit. Aquestes són: musical, corporal-cinestèsia, 

naturalista, interpersonal, intrapersonal, espacial, logicomatemàtic i lingüística. 

(Gardner, H 1989) 

Tanmateix, a través de la seva teoria pretén destacar el nombre de capacitats i 

potencialitats humanes i afirma que tots són igual de fonamentals, tot i que en aquesta 

època moltes de les intel·ligències que anomena Gardner són considerades com 

habilitats o talents. Per aquesta raó Howard utilitza intencionadament per totes el 

concepte d'intel·ligència i així queden en el mateix nivell d'importància i no es genera 

cap jerarquia. Tal i com afirma Gardner "es de máxima importancia que reconozcamos 

y formemos la variedad de las inteligencias humanas, y todas las combinaciones de 

inteligencias." Amb tot Howard Gardner ens vol dir que tots els éssers humans som 

diferents i cada un tenim unes intel·ligències més desenvolupades que d'altres, 

aspecte que hem de reconèixer, ja que així davant dels problemes que ens vagi 

plantejant la vida amb la cooperació els podrem solucionar adequadament. 

Howard Gardner (1984) abans d'establir les vuit tipus d'intel·ligències va crear una 

sèrie de tests, a partir d'una gran varietat de fonts, que cada intel·ligència havia de tenir 

per ser considerada com a tal. Amb els criteris i evidències que es va basar van ser 

els següents: 

 Possible aïllament per dany cerebral. En el cas de patir una lesió en una part 

concreta del cervell pot afectar a una intel·ligència mentre que les altres poden 

estar il·leses. És a dir, una persona pot tenir una lesió a una part del cervell fet 

que li produeixi dificultat en la parla però en canvi pot tenir gran habilitat per 

resoldre problemes matemàtics. Per tant, Gardner afirma que hi ha vuit sistemes 

cerebrals relativament autònoms. (Gardner, H 1989) 
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 L'existència de persones prodigi, altes capacitats, superdotats. Aquests 

tipus de persones tenen una gran habilitat en una intel·ligència concreta mentre 

que en les altres mostren un nivell baix d'habilitat. Per exemple, una persona 

amb altes capacitats pot tenir una gran habilitat per tocar diferents instruments 

però a l'hora de comunicar-se i defensar els seus arguments pot tenir grans 

dificultats. (Gardner, H 1989) 

 

 Una aplicació central o un conjunt d'aplicacions identificables. Gardner 

afirma que de la mateixa manera que un programa informàtic necessita un 

conjunt d'aplicacions per poder funcionar. Les intel·ligències tenen un conjunt 

de components centrals que serveixen per accionar les activitats de cada un de 

les intel·ligències. Per exemple, en la intel·ligència musical aquests components 

poden ser la sensibilitat per discriminar els diferents sons d'una peça musical. 

(Gardner, H 1989) 

 

 Història de desenvolupament distintiva i conjunt definible d'habilitats. 

Gardner creu que les intel·ligències reben estímuls quan l'ésser humà participa 

en una activitat cultural i que el desenvolupament de la intel·ligència segueix un 

patró. Això vol dir que quan un ésser humà participa en una activitat on es fa 

treballar un tipus d'intel·ligència aquesta té el seu moment d'aparició 

normalment en la primera infància, es desenvolupa i arriba el seu punt més àlgid 

al llarg de la vida i després decau a mesura que ens anem fent grans. 

Així doncs, per exemple, la intel·ligència logicomatemàtic fins als cinc anys els 

nens resolen els problemes a partir de la lògica. A partir d'aquí comencen a fer 

els primers raonaments matemàtics i arriben el seu punt més àlgid cap als trenta 

anys i a partir dels quaranta hi ha un declivi, ja que segons Gardner en aquesta 

edat considera que les idees originals matemàtics s'han esgotat. No obstant 

això, sempre tindrem capacitat per poder portar el dia les factures d'una casa. 

(Armstrong, T 2000). 
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 Història evolutiva i plausible evolutiva. Gardner arriba a la conclusió que 

cada un de les vuit intel·ligències té l'origen en la història de l'evolució dels 

éssers humans o abans i tot. Per exemple, es pot estudiar la intel·ligència 

espacial en les pintures rupestres de Lascaux. Amb tot es pot observar que el 

llarg de la història hi ha intel·ligències que han sigut més importants en el passat 

que en l'actualitat. Per exemple, la intel·ligència cinètica-corporal tenia més 

importància quan els éssers humans vivien en un entorn rural, on havien de ser 

hàbils per caçar, plantar verdures per tal de sobreviure. Així doncs, les persones 

que tenien aquesta intel·ligència més desenvolupada tenien més aprovació 

social. (Armstrong, T 2000) 

 

 Suport de tasques psicològiques experimentals. Gardner considera que a 

través d'uns testos psicològics específics es pot observar el funcionament de 

les intel·ligències per separat. Per exemple, si una persona domina una habilitat 

específica, la lectura, però no aconsegueix passar aquesta habilitat a un altre 

camp com ara les matemàtiques, observem el fracàs de la capacitat lingüística 

per passar a la intel·ligència lògica-matemàtica. (Armstrong, T 2000) 

 

 Suport a les dades psicomètriques. Gardner tot i no ser un defensor dels tests 

estandarditzats i tenir tendència a crear alternatives pels testos formals, 

considera que molts d'aquests tipus de testos serveixen per donar suport a la 

teoria de les intel·ligències múltiples. Per exemple, la WISC inclou tests on es 

necessita la intel·ligència lingüística i logicomatemàtic. (Gardner, H 1989) 

 

 Susceptibilitat a la codificació en un sistema de símbols. Gardner considera 

que la capacitat que tenim els humans de simbolitzar és una de les capacitats 

més importants que ens diferencia de la resta d'espècies. Per tant, cada una de 

les vuit intel·ligències pot ser simbolitzada. De fet, cada una té els seus propis 
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sistemes simbòlics o de notació. Per exemple, la intel·ligència lingüística, 

existeixen una gran quantitat de llengües orals i escrits; com anglès, francès, 

àrab... (Gardner, H 1989) 

Així mateix, cal tenir en compte amb els quatre principis bàsics que es va basar per la 

creació de la teoria de les intel·ligències múltiples: (Gardner, H 1989) 

 Tots els individus posseeixen les vuit intel·ligències. La teoria de les 

intel·ligències és sobre el funcionament cognitiu i afirma que totes les persones 

tenen capacitats i habilitats de les vuit intel·ligències. Hi ha persones que 

destaquen en una intel·ligència en concret i les altres té un baix nivell de 

desenvolupament. No obstant això, la gran majoria de persones tenim unes 

intel·ligències molt desenvolupades, d'altres lleugerament desenvolupades i 

unes que quasi no estan desenvolupades. En definitiva, totes les persones 

tenen un perfil específic que es caracteritza per la combinació de les vuit 

intel·ligències. (Gardner, H 1989) 

 

 La majoria de persones poden desenvolupar cada intel·ligència a un nivell 

adequat de competència. Gardner considera que virtualment tots tenim la 

capacitat per poder desenvolupar les vuit intel·ligències de forma raonable si 

rebem els estímuls, l'enriquiment i les instruccions adequades. 

 

 En general, les intel·ligències funcionen juntes de forma complexa. 

Gardner afirma que les intel·ligències sempre actuen entre si en l'àmbit quotidià, 

exceptuant de les persones que han patit lesions cerebrals o bé tinguin altes 

capacitats. Per exemple, per preparar un pastís d'aniversari és necessari llegir 

la recepta (lingüística), dividir les quantitats (lògica-matemàtica), intentar que 

tots els convidats els agradi (interpersonal) i sentir-se orgullós que tothom 

gaudeixi de la festa (intrapersonal). 
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Per tant, ha de quedar clar que les intel·ligències es treuen del seu context amb 

l'únic propòsit d'examinar les seves principals característiques i aprendre a 

utilitzar-les eficaçment. (Gardner, H 1989) 

 

 Hi ha moltes maneres de ser intel·ligent dins de cada categoria. La teoria 

de les intel·ligències múltiples no pretén determinar les característiques que una 

persona ha de tenir per ser considerada intel·ligent. Per exemple, una persona 

no pot saber llegir però pot tenir gran habilitat en explicar històries a causa del 

seu gran coneixement de tota mena de vocabulari. Per tant, la teoria de les 

intel·ligències múltiples el que pretén és destacar amb la gran diversitat que les 

persones manifesten les seves habilitats dintre de les intel·ligències i entre elles. 

(Gardner, H 1989) 

Tota aquesta investigació era amb l'objectiu d'ampliar el camp del coneixement 

psicològic de les intel·ligències, no obstant ha tingut un major impacte en l'àmbit 

educatiu, ja que pocs anys després de la seva publicació es van començar a 

desenvolupar programes i escoles orientades a la idea de les intel·ligències múltiples. 

Això no obstant, això no hi ha cap mètode o estratègia especifica per aplicar aquesta 

teoria en la pràctica educativa. 

3.2.2 Tipus d’intel·ligències 

Gardner va aportar una metodologia per poder agrupar les capacitats dels éssers 

humans en vuit tipus diferents d'intel·ligències. Tanmateix, sempre sent conscients que 

les intel·ligències no existeixen per si soles sinó que sempre estant interrelacionades 

les unes amb les altres. Per tant, ara seran definides individualment amb la intenció 

d'examinar les seves característiques principals. (Gardner, H 1989) 

 Intel·ligència lingüística: és la capacitat d'utilitzar de forma eficaç les paraules 

tant de forma oral com escrita. Els alumnes amb aquest tipus d'intel·ligència els 
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agrada llegir llibres, explicar històries i jugar a jocs de paraules. (Gardner, H 

1989) 

 

 Intel·ligència lògic-matemàtica: és la capacitat per utilitzar els números 

eficaçment i raonadament amb l'habilitat de classificar, deduir, categoritzar, 

generalitzar, fer càlcul i prova d'hipòtesis. Els alumnes que destaquen en 

aquesta intel·ligència els agrada resoldre problemes matemàtics, fer 

trencaclosques, experimentar, preguntar... (Gardner, H 1989) 

 

 Intel·ligència espacial: és la capacitat per la sensibilitat al color, les línies, les 

formes, l'espai i les relacions entre aquests elements; és a dir l'habilitat per 

representar gràficament idees visuals o espacials i orientar-se correctament en 

l'espai. Els alumnes que destaquen en aquest tipus d'intel·ligència els agrada 

aprendre a través de la fotografia i les imatges, fer dibuixos, jocs d'imaginació, 

laberints, visitar museus... (Gardner, H 1989) 

 

 Intel·ligència musical: és la capacitat per percebre, discriminar, transformar i 

expressar les formes musicals. També inclou la sensibilitat el ritme, el to, la 

melodia i el timbre o el color d'una peça musical. Els alumnes que destaquen 

en aquest àmbit els agrada cantar, titubejar, tocar instruments, portar el ritme 

amb les mans o els peus. (Gardner, H 1989) 

 

 Intel·ligència cinètica-corporal: és la capacitat del domini del propi cos per 

expressar idees o sentiments i la facilitat per utilitzar les mans en la creació o 

utilització d'objectes. Les habilitats en què destaca una persona en aquest tipus 

d'intel·ligència són: la coordinació, l'equilibri, la destresa, la força, la flexibilitat i 

la velocitat. Els alumnes que destaquen en aquest tipus d'intel·ligència els 

agrada ballar, córrer, saltar, construir, fer teatre... (Gardner, H 1989) 
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 Intel·ligència interpersonal: és la capacitat per percebre i distingir els estats 

anímics, les intencions, les motivacions i els sentiments de les altres persones. 

Algunes de les habilitats que podrien destacar en aquestes persones és la 

sensibilitat per la percepció de les expressions facials i respondre amb eficàcia 

a aquests. Els alumnes que destaquen en aquest tipus d'intel·ligència els 

agrada relacionar-se amb els altres, dirigir, intervenir quan sorgeixen conflictes 

entre el grup classe. (Gardner, H 1989) 

 

 Intel·ligència intrapersonal: és la capacitat d'autoconeixement i la capacitat 

d'actuar segons aquest. Aquesta intel·ligència inclou una imatge precisa d'un 

mateix, la consciència d'estats d'ànim, les intencions, motivacions pròpies i la 

capacitat d'autoestima, autocomprensió i automotivació. Els alumnes amb 

aquest tipus d'intel·ligència són independents, els agrada marcar-se objectius, 

somiar, reflexionar i planificar. (Armstrong, T 2000). 

 

 Intel·ligència naturalista: és la capacitat de reconèixer i classificar les diferents 

espècies de flora i la fauna de l'entorn. També inclou les habilitats com ara 

sensibilitats als fenòmens naturals i capacitat per distingir formes d'objectes 

inanimats. Els alumnes que destaquen en aquest tipus d'intel·ligència els 

agrada fer passejos per l'entorn de l'escola, cuidar una mascota a l'aula, cuidar 

un hort, utilitzar el raonament deductiu-inductiu per poder experimentar, 

manipular i investigar. (Armstrong, T 2000). 

També cal destacar que Gardner un cop publicada la seva teoria va afirmar que el 

llistat d'intel·ligències no era definitiva sinó que podia patir canvis. Per tant, algunes de 

les intel·ligències ja presentades podien no complir amb tots els criteris que es va basar 

en un principi, però també en podrien aparèixer de noves. (Gardner, H 1989). 
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Finalment es pot observar una taula on es descriure de forma molt esquemàtica les 

diferents intel·ligències que presenta Gardner i quines professions s’associen en cada 

una d’elles. ( Castillo, H., González, A., Helmeyer, M., Torres, H. (2012)) 

 

3.3 Aplicació de les intel·ligències múltiples a l’aula a través dels racons  

La metodologia per racons pretén respectar el màxim la teoria de les intel·ligències 

múltiples, ja que com diu Ordóñez (2014), el treball per racons es basa a crear diferents 

espais dins de l'aula, on el docent escull en cada un quin objectiu educatiu vol treballar, 

en aquest cas les intel·ligències múltiples de Gardner. Així doncs, a través d'aquesta 

metodologia cada alumne escull el racó que més li crida l'atenció i realitza l'activitat 
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proposada el seu ritme. En el cas de tenir algun dubte la mestra el pot atendre, mentre 

la resta d'alumnes realitzen les altres activitats o bé si ja ha acabat l'activitat, pot anar 

a un altre racó. D'aquesta forma es pot atendre a la diversitat de l'aula, ja que en cap 

moment cap alumne està esperant al mestre sinó que sempre té alguna tasca a 

realitzar. (Sentí, C 2014) 

Tanmateix, el treball per racons ajuda que els infants aprenguin a organitzar-se i 

autoavaluar-se, ja que moltes de les activitats d'aquest es presenten de forma que els 

alumnes les puguin realitzar autònomament. Per una altra banda, com els alumnes 

elegeixen per quina activitat començar, es fan conscients i responsables de les seves 

pròpies tasques, afavorint el desenvolupament personal, donant-los iniciativa, més 

confiança en si mateixos, creant dia a dia un autoconcepte i independència. (Sentí, C 

2014). 

 

4.MÈTODE  

4.1 Objectius i hipòtesis   

Després d'estar observant durant unes setmanes les activitats, les rutines i el rol de la 

mestra de p4 A de l'Escola de Sant Roc d'Olot, he detectat la manca de varietat de 

racons que es creen a la primera hora del matí per esperar que tots els alumnes arribin 

a l'escola, ja que la mestra proposa cada dia el mateix tipus d'activitats sense seguir 

cap criteri específic i deixant que els alumnes escullin lliurement el racó que més els 

agradi. A més, es posa especial èmfasi als racons matemàtics i de llenguatge i es deixa 

a un segon terme els racons més creatius com ara el de construcció i el de plàstica. 

Per tant, davant d'aquesta necessitat l'objectiu principal d'aquesta investigació és 

transformar, incorporar nous racons i modificar les normes de funcionament d'aquest, 

per tal que tots els alumnes puguin gaudir de tots els racons presentats durant les 

diferents setmanes. Així doncs, es portarà a terme aquest estudi a partir de la 
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combinació de la metodologia del treball per racons i la teoria de les intel·ligències 

múltiples de Gardner. Tanmateix, he escollit aquesta teoria perquè trobo molt 

interessant que a través de les activitats dels racons la mestra pugui ajudar als alumnes 

a desenvolupar aquelles intel·ligències que no estan tan desenvolupades i a potenciar 

les que si ho estan. Tanmateix, a través de la creació dels diferents racons els alumnes 

individualment tenen la possibilitat d'adonar-se de quines són les activitats que els 

agraden més de les que no tant, influenciats per les possibilitats o limitacions que es 

poden anar trobant. 

A més, és una metodologia que permet a la mestra anar innovant i creant tota classe 

d'activitats diferents, les quals es poden adaptar al ritme d'aprenentatge de cada 

alumne. També dóna la possibilitat que els alumnes s'expressin i interaccionin de 

forma espontània entre els seus companys i la mestra, sense que tinguin la sensació 

que estan sent avaluats o observats per la mestra, la qual es pot anar anotat tots 

aquells aspectes que considera ella rellevants. 

 

Davant d'aquest plantejament, apareixen una sèrie de qüestions a les quals cal donar 

resposta: 

 Els alumnes són conscients de les seves limitacions i possibilitats de cada una 

de les activitats proposades dins dels racons, saben quin és o són les 

intel·ligències que tenen més desenvolupada i quines necessiten treballar més, 

canvien les relacions que s'estableixen entre els alumnes amb la modificació de 

les normes del treball per racons, les mestres saben quin rol han de seguir amb 

aquesta metodologia, quins beneficis sobre els alumnes els aporta a les mestres 

treballar amb aquest mètode. 

 

 Hi ha altres escoles de la província que utilitzen aquest tipus de metodologia 

(treball per racons + intel·ligències múltiples) o bé només utilitzen una única 

metodologia, quin és el seu funcionament. 
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Per tant, a partir d'aquí es plantegen dues hipòtesis que seran l'objecte d'estudi i 

comprovació per tal d'intentar descobrir si un cop executada la seqüència formativa es 

poden donar per vàlides, refutar o bé requereixen altres estudis per poder confirmar 

l'objectiu proposat. Aquestes hipòtesis inicials serien: 

 

 Hipòtesi 1: Els alumnes a partir de la participació de totes les activitats 

proposades als racons, tenint en compte la teoria de les intel·ligències múltiples 

de Gardner, són capaços d’identificar quines són les intel·ligències que tenen 

més desenvolupades i quines s’han de treballar més tot i que no t’agraden tant.  

 

 Hipòtesi 2: La mestra té la capacitat d’identificar de cada alumne quina 

intel·ligència té més desenvolupada per tal que els alumnes es pugui ajudar 

entre ells en les diferents activitats proposades. 

Amb aquest estudi pretenem mostrar que els alumnes  poden descobrir noves 

habilitats i limitacions autònomament del seu aprenentatge  a través de la creació 

de racons que  des del primer moment de la seva presentació, provoquin a l’alumne, 

el qual tingui interès per completar l’activitat, tot sent conscient de les fases que ha 

de passar, com resoldre els problemes que se li vagin presentant, tenir la capacitat 

de demanar ajudar als seus companys... 

 

 4.2 Contextualització del grup classe  

L'estudi s'ha portat a terme en els alumnes de p4 A, les granotes, a l'escola pública de 

Sant Roc d'Olot. Es tracta d'una escola gran, de dues línies en cada curs des de cicle 

infantil fins a cicle superior, ubicada en un edifici de nova construcció essent el vuitè 

any que hi són. L'escola té una mitjana d'uns 20-22 alumnes per aula, però amb molta 

diferència de grups, havent-hi grups de 20 estudiants en els cicles d'infantil i primària i 

28 a cicle mitjà i superior. 
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El grup d'estudi és l’aula de  P4  A, les granotes formada per vint-i-dos nens i nenes 

d'entre quatre i cinc anys. El grup en general es caracteritza per tenir una actitud de 

curiositat i interès cap als elements del seu entorn que provoca que sempre tinguin 

ganes de fer activitats per anar adquirint nous aprenentatges. 

Tanmateix, cal destacar que a l'aula hi ha dos alumnes que tenen certa dificultat en la 

comprensió del llenguatge en català, ja que les seves famílies són castellanoparlants, 

això i la seva actitud passiva provoca que moltes vegades distorsionin el grup classe 

quan la mestra explica alguna activitat. A més, hi ha dos alumnes subsaharians que 

tot i dominar la llengua catalana, en els àmbits matemàtics mostren gran dificultat. 

També hi ha un alumne xinès que va començar a principi de curs a l'aula i té certes 

dificultats en la comprensió de la llengua catalana, no obstant això a través d'una 

expressivitat i gestos pautats i clars de la mestra comprèn sense dificultats les activitats 

que se li presenten. Tot aquest grup d'alumnes amb dificultat d'expressió oral van dos 

cops a la setmana amb la mestra d'educació especial a treballar-la i millorar-la. 

A més, un cop a la setmana ve una mestra, logopeda, que per petits grups ajuda 

aquells alumnes que tenen alguna dificultat a l'hora de pronunciar alguna lletra o en la 

construcció de les frases per una correcta expressió oral.  

4.3 Contextualització dels racons previ a la investigació 

Els racons es realitzen cada dia la primera mitja hora del matí, per esperar que arribin 

tots els alumnes, la mestra prepara diferents racons a l'aula perquè els alumnes juguin. 

Aquests racons se centren en quatre àmbits bàsicament: l'artístic, el matemàtic, el 

lingüístic i el cooperatiu i de creació. 

 

Per tant, els racons d'aprenentatge consisteixen a distribuir per dins l'aula diferents 

espais on els alumnes en grups reduïts, realitzin simultàniament activitats de manera 

autònoma. A més, aquest tipus d'organització de l'espai permet que l'alumne es faci 

responsable del material que utilitza, aprèn a organitzar-se, a focalitzar l'objectiu que 
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vol arribar i planificar els passo per aconseguir-lo... tot per anar guanyant seguretat i 

confiança en si mateix. 

 

Pel que fa al rol del docent en aquest espai és de guia, la seva funció és anar 

dinamitzant els diferents espais, tot creant situacions de provocació que faci que els 

alumnes mostrin interès i curiositat per participar en totes les activitats proposades i 

aconseguir arribar a l'objectiu de cada una. 

 

Tanmateix, l'alumne en aquests espais és el principal protagonista, ja que a través de 

les activitats proposades pel docent, la seva actitud de participació és activa 

constantment cosa que permet que: ell sol s'adoni dels seus erros i els modifiqui per 

no tornar-los a repetir, ser el guia o model dels seus companys, es produeixen de 

diàlegs entre iguals, adonar-se de les seves limitacions i les seves possibilitats... i així 

anar construint progressivament la seva personalitat i caràcter. 

 

4.4 Disseny i procediment  

El disseny de l’estudi el podem dividir en tres etapes o fases d’investigació ben 

diferenciades, les quals podríem classificar amb: fase de planificació, fase d’acció i 

fase d’avaluació.  

4.4.1 Fase de planificació 

En aquesta primera fase ens plantegem l'objectiu de la investigació i les actuacions 

que s'hauran de portar a terme el llarg de tot el procés tenint en compte que sempre hi 

pot haver modificacions si les hipòtesis no es compleixen. 

En primer lloc, un cop detectada la necessitat de transformar, incorporar nous racons 

i modificar les normes de funcionament d'aquest, per tal que tots els alumnes puguin 

gaudir de tots els racons presentats durant les diferents setmanes; a partir de la 
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combinació de la metodologia del treball per racons i la teoria de les intel·ligències 

múltiples de Gardner i s'han plantejat les possibles hipòtesis per tal que es pogués fer 

un disseny d'actuació i obtenir resultats que donessin resposta a les hipòtesis 

plantejades prèviament. 

El primer plantejament va ser fer cerca d'informació en articles, pàgines web, llibres 

sobre els inicis de la metodologia per racons i com va anar evolucionant el seu 

funcionament el llarg dels anys fins a l'actualitat. Després va ser investigar de quina 

forma s'havia d'organitzar l'aula si es volia treballar per racons i quins eren els rols tant 

de la mestra com dels alumnes. 

Aquesta cerca em va permetre adonar-me que des dels anys vuitanta la metodologia 

per racons ja era present a les aules i que el llarg dels anys hi havia hagut 

modificacions per tal que cada vegada l'alumne fos més protagonista del seu propi 

aprenentatge. 

En segon lloc, es va buscar informació sobre la teoria de les intel·ligències múltiples 

de Gardner concretament l'evolució de la teoria, les evidencies necessaris per a 

identificar les diferents intel·ligències, les característiques de cada una d'elles, els 

principis bàsics en què es fonamenta la teoria. Per últim, com poder combinar la 

metodologia de treball per racons a partir de les intel·ligències múltiples. 

En tercer lloc, tenint en compte tota la informació trobada es va iniciar la creació de la 

unitat didàctica dels racons, la qual el seu centre d'interès seria la primavera aprofitant 

el benentès que la setmana d'aplicació s'iniciava l'estació de la primavera. La unitat 

didàctica es va basar a crear cinc racons que canviarien cada setmana i es portarien 

a terme durant un mes. Les intel·ligències múltiples que es treballarien serien: 

naturalista, lògica-matemàtica, lingüística, visual-espacial i cinètica-corporal i les altres 

tres intel·ligències les treballarem integralment en els racons. Tanmateix a cada 

activitat dels racons hi haurà diferents nivells de dificultats per tal d'ajustar-nos el 

màxim a cada un dels ritmes d'aprenentatge dels alumnes. 
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Finalment, es va crear una enquesta a les mestres de l'Escola Sant Roc d'Olot i altres 

preguntant principalment que consideraven d'aquesta combinació de metodologia 

entre treballs per racons i la teoria de les intel·ligències múltiples. 

4.4.2 Fase d’acció 

La segona fase es basava en l'aplicació de la unitat didàctica dels racons a partir de la 

teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner i com a centre d'interès la primavera. 

L'aplicació d'aquesta unitat didàctica s'hauria realitzat de la següent manera, 

prèviament, la mestra hauria creat cinc cartells amb cartolines de cinc colors diferents, 

amb el títol del nom de l'activitat que es realitzaria a cada racó. A més, amb els 

mateixos colors crearia vint-i-dues medalles, repartides amb quatre grups de quatre 

medalles cada un i un grup de sis medalles. 

Després la mestra col·locaria els cartells juntament amb les medalles a l'espai 

corresponent de l'aula. A continuació, col·locaria tot el material necessari a cada racó 

tot creant situacions provocatives, per tal de despertar una actitud de curiositat i interès 

cap a l'alumne per voler investigar i saber més sobre l'activitat que es presenta. 

Tanmateix, el primer dia els alumnes seurien cada un el seu lloc sense tocar res de 

cap racó i la mestra els explicaria en què consisteix cada un, tot fent petits exemples. 

Aquestes explicacions només es portarien a terme, el primer dia que hi hagués hagut 

canvi de racons. També explicaria el funcionament de les medalles, el qual consisteix 

a posar-te una medalla al racó que s'escull, però si vas a un racó que no hi ha més 

medalles significa que aquell està ple i per tant, s'ha de triar un altre racó que hi hagi 

medalles. A més, explicaria que aquests racons serien els mateixos durant cinc dies, i 

que per tant, cada dia hauran d'anar a un racó diferent per provar-los tots i així poder 

saber quin els agrada més, quin menys, perquè... Per tal que això succeeixi la mestra 

tindrà un full de registre on cada dia s'anirà anotant a quin racó va cada alumne. 
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Un cop finalitzada l'activitat de cada racó, ens asseuríem en semicercle a la zona tova 

de l'aula i iniciarem una conversa entre alumnes perquè expliquessin el que volguessin 

sobre el racó que han anat aquell dia i així cada dia. A més, durant el debat la mestra 

aprofitarà per anotar els aspectes més rellevants que els alumnes expliquin. 

Malgrat això, aquesta fase no s'ha pogut portar a terme a causa que l'escola ha estat 

tancada per la pandèmia del COVID-19. Així doncs, s'ha creat una enquesta on-line 

que han contestat les mestres de l'Escola Sant Roc i dels voltants per poder així tenir 

una visió de les opinions d'aquest tipus de metodologia i poder obtenir uns resultats de 

la investigació i unes conclusions. 

4.4.3 Fase d’avaluació  

Per poder valorar aquesta unitat didàctica proposada es van crear unes rúbriques que 

es passarien cada dia als alumnes un cop finalitzada l'estona del treball per racons. 

Per portar a terme aquesta avaluació; després de recollir apareixerà en "Rubri" un 

personatge conegut pels alumnes que de vegades apareix a l'aula i fa preguntes sobre 

les activitats que fan i els alumnes han de fer una creu a una de les tres cares que té 

segons el seu criteri. La primera cara significa que m'agrada molt o que ho he fet molt 

bé una activitat; la segona que ha estat bé i que les coses que s'havien de fer estan 

bé però podria millorar una mica; i l'última significa que no m'ha agradat gens i que no 

ho he fet bé. A través d'elles la mestra obtindria una valoració de l'opinió dels alumnes 

de cada un dels racons i podria crear una gràfica i adonar-se del racó que més els ha 

agradat, el que menys, és a dir, quines intel·ligències múltiples predominen més dins 

l'aula i quines s'haurien de potenciar més dins del grup classe 

Tanmateix, la mestra faria una observació continuada i global de cada un dels alumnes 

i les seves accions, per fer-ho tindria un diari on anotaria tots aquells aspectes, 

situacions més rellevants que vagin sorgint. També s'aniran enregistrant fotos per 

deixar constància dels diferents racons creats amb una anotació posterior de com ha 

estat el seu funcionament 



Creació de racons a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples 

Judit Carreras Molina 

 

34 

 

Per últim,  a finals de setmana la mestra iniciaria una petita conversa entre els alumnes 

tot demanant quin racó els ha agradat més, quin menys, perquè, si ha sorgit algun 

conflicte a les activitats, es parlarà sobre ell, quins dificultats han trobat... i la mestra 

agafaria apunts de tot el que vagin dient els alumnes per així poder completar més bé 

les gràfiques i saber quines sensacions, habilitats i limitacions han tingut els alumnes 

dins de cada racó. 

Com que aquesta avaluació no es podrà portar a terme l'avaluació d'aquest TFG es 

basarà en els resultats de les enquestes passades virtualment els mestres i de la teoria 

buscada en els diferents articles i llibres. 

 

5.RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ  

El resultat d’aquesta investigació s’havien de crear a partir de la realització dels racons 

(Annex1. Unitat didàctica: Els racons) portats a terme el llarg d’un mes a l’aula de p4, 

les granotes, els quals es basaven amb la teoria de les intel·ligències múltiples de 

Howard Gardner. Els resultats s’haurien obtingut a partir de les observacions 

relacionades amb: les interaccions alumne-alumne, alumne-mestra, les dificultats que 

apareixien durant la realització de les activitats i la forma en resoldre-les, els 

assoliments aconseguits individualment o en grup dels alumnes de les realitzacions de 

les diferents activitats dels racons... També, s’hauria tingut en compte les rubriques 

que haurien d’haver completat els alumnes sobre el nivell de satisfacció dels racons i 

els diferents aspectes que els haurien cridat l’atenció.  

Malgrat això, es va crear un enquesta (Annex2. Enquesta: Els racons i les 

intel·ligències múltiples) per les mestres d’educació infantil tant de l’Escola de Sant 

Roc, on jo he realitzat les pràctiques, com per les mestres d’altres centres escolars a 

través de la qual es volia tenir una visió de quin és l’opinió de les mestres sobre la 
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metodologia del treball per racons basant-nos amb les intel·ligències múltiples de 

Howard Gardner.  

Finalment, hi ha hagut un total d’onze respostes per parts dels docents a les preguntes 

plantejades a  les enquestes, algunes de tancades d’altres més obertes, han  estat les 

següents: 

Els racons: 

Pregunta 1: Què vol dir treballar per racons a educació infantil?  

Respecte a les respostes d’aquesta pregunta oberta, la majoria de docents afirma que 

treballar per racons significa: organitzar l’aula en diferents espais de manera que els 

alumnes hi vagin accedint en grups petits. Aquesta metodologia permet que l’alumne 

autònomament i el seu ritme d’aprenentatge vagi realitzant les activitats proposades a 

cada racó. A més, permet donar una atenció individualitzada, treballar la 

responsabilitat, la motivació, l’autogestió i la superació de reptes entre d’altres.   

Pregunta 2: El treball per racons et sembla una metodologia útil?  

A partir d’aquesta gràfica es pot observar que la gran majoria de docents creuen que 

es una metodologia molt útil per realitzar a l’etapa d’educació infantil. Tanmateix, 

només hi ha una persona que la considera com una metodologia més que es pot 

utilitzar dins d’aquesta etapa, ja que ha marcat el número 3.  



Creació de racons a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples 

Judit Carreras Molina 

 

36 

 

Pregunta 3: Quin criteri o criteris utilitzes per organitzar els racons dins de l’aula? 

 

 

 

 

 

La gràfica ens mostra que la gran majoria de docents organitza els racons a partir de 

les intel·ligències múltiples o bé segons els interessos i inquietuds dels seus alumnes. 

Per altra banda, un grup reduït els organitza tenint en compte els tres aspectes 

proposats: les inquietuds dels alumnes, els temes que marca el currículum i les 

intel·ligències múltiples. Per últim, un grup més reduït l’organitza tenint en compte els 

temes marcats per currículum.  

Pregunta 4: Quin és el rol de la mestra en el treball per racons? 

 

 

 

 

 

En aquesta pregunta tots els docents estan d’acord que el principal rol de la mestra en 

la metodologia de treball per racons és fer de guia i dinamitzadora de l’aprenentatge 

dels infants a partir de l’observació.  
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Pregunta 5: Quin moment del dia consideres més adequat per treballar per racons? 

Per què?  

 

 

 

 

 

La gran majoria dels docents consideren que el millor moment del dia per treballar per 

racons és a primera hora del matí perquè estan més receptius. No obstant això, hi ha 

un grup més reduït que considera millor realitzar els racons a primera hora de la tarda. 

Per últim, hi ha un altre grup que creu que no hi ha cap hora en concret  que sigui  

millor que un altra, sinó que simplement creu que aquest tipus de metodologia s’ha de 

realitzar en moments del dia on es tingui un període llarg de temps per tal que l’alumne 

es pugui desenvolupar amb tranquil·litat i sense pressions.  

Pregunta 6: Valores el mateix nivell les activitats dels diferents racons, a educació 

infantil? 
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Davant d’aquesta qüestió tots les docents han estat d’acord  en que totes les activitats 

que es plantegen en els racons aporten un aprenentatge diferent a l’alumne i no n’hi 

ha una més important que una altra.  

Pregunta 7: Amb aquesta metodologia de treball, podries proposar dues activitats 

perquè les famílies participessin.  

Pel que fa aquesta pregunta han sorgit diverses activitats proposades per realitzar amb 

les famílies però les dues que més m’han cridat l’atenció han estat:  

 Resolució de problemes quotidians manipulatius, sota reptes proposats. 

 Fer joguines amb material reciclat 

Pregunta 8: La metodologia per racons l’utilitzaries només a cicle infantil o també a 

primària? Hi hauria els mateixos tipus de racons ? 

La gran majoria de docents utilitzarien la metodologia de treball per racons tant a cicle 

infantil com a primària però modificant alguns racons o bé posant més èmfasi en 

algunes assignatures com són matemàtiques o llenguatge. En canvi, un grup més 

reduït si que utilitzaria els mateixos racons als dos cicles sense cap modificació. Hi ha 

un últim grup, que no utilitzaria la metodologia de treball per racons a primària.  
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Pregunta 9: Esmenta un dels comportaments dels alumnes que més t’hagi cridat 

l’atenció durant el treball per racons.  

Respecte a les diferents respostes aquesta pregunta les dues més curioses que he 

trobat són:  

 Els alumnes amb dificultats d’aprenentatge, quan es troben amb activitats 

adduïbles i poden escollir, creixen.  

 Les conductes que es produeixen amb infants que tenen dificultats per 

mantenir-se a un mateix lloc durant una estona seguida. 

 

Les intel·ligències múltiples:  

Pregunta 1: Quina metodologia utilitzaries a educació a infantil per aplicar les 

intel·ligències múltiples dins de l’aula? 

La gran majoria dels docents utilitzarien la metodologia de racons per treballar les 

intel·ligències múltiples. No obstant, això hi ha un altre grup important que segons el 

moment utilitzaria un metodologia (tallers, racons o treball per projectes) o un altra. Per 

últim, hi ha dos grups que prefereixen la metodologia per tallers i per projectes per 

treballar les intel·ligències múltiples de Gardner.  
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Pregunta 2: Quina eina o recurs utilitzaries per saber si les intel·ligències es 

desenvolupen el més equitativament possible?  

La gran majoria dels docents consideren que la millor forma per saber si les 

intel·ligències que porten a terme s’estan desenvolupant equitativament  és a través 

de l’observació i l’anotació de les accions dels alumnes. No obstant això, un grup reduït 

considera que també estaria bé realitzar un petit test el principi i al final de la intervenció 

a més d’una observació i anotació continuada. 

Pregunta 3: Digues 2 avantatges de treballar les intel·ligències múltiples a educació 

infantil. 

Dels diferents avantatges proposats pels docents aquells dos que més vegades es 

repeteixen són:  

 Tot l’alumnat i té cabuda; es treballa de forma globalitzada respectant els ritmes. 

 Potenciar i valorar l’aspecte que sobresurt de cada alumne. 
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Pregunta 4: Quins beneficis d’aprenentatge consideres que hi ha treballar les 

intel·ligències múltiples a través dels racons?  

El cinquanta per cent dels docents consideren que el principal benefici de treballar per 

racons és potenciar el cooperativisme, l’empatia, la relació entre iguals... Mentre que 

l’altre cinquanta per cent considera que el principal benefici es fomentar l’aprenentatge 

integral de l’infant. No obstant això, no hi ha cap docent que pensi que  simplement és 

una altra forma perquè els alumnes adquireixin els aprenentatges que proposa el 

currículum. 

Pregunta 5: Consideres que les intel·ligències múltiples estan interrelacionades entre 

elles o bé van per separat? 

La gran majoria de docents consideren que les intel·ligències múltiples si que totes 

estan interrelacionades entre elles. No obstant això, hi ha un grup molt reduït que 
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consideren que n’hi ha algunes que no estan interrelacionades sinó que van per 

separat.  

Pregunta 6: Quina intel·ligència consideres que és més difícil treballar dins l’aula? Per 

què?  

 

 

 

 

 

La gran majoria de docents consideren que la intel·ligència més difícil de treballar és 

la intrapersonal, ja que es necessita un seguiment molt proper de l’alumne i degut a 

l’elevat nombre d’alumnes per aula és difícil seguir l’evolució. No obstant, això un 

nombre elevat de docents consideren que no hi ha cap intel·ligència més difícil que un 

altra, ja que a l’escola hi ha els suficients recursos i espais per poder-les treballar totes.  

 

6.DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS  

A partir de l'anàlisi i la interpretació dels resultats obtinguts en aquest estudi es poden 

recollir una sèrie de conclusions que ens permetran donar resposta als objectius i les 

hipòtesis plantejades inicialment. 

En primer lloc, per tal de crear els racons de forma que permetessin verificar o refutar 

les dues hipòtesis d'aquesta investigació, va ser necessari fer un cerca de quins 

aspectes s'han de tenir en compte a l'hora de treballar amb aquesta metodologia. Per 

tant, els tres aspectes que s'han de tenir en compte, tal com s'indica en l'apartat del 
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marc teòric són: els aspectes organitzatius dels racons, el rol de la mestra i els dels 

alumnes. 

Respecte als aspectes organitzatius s'ha de tenir en compte: les característiques dels 

racons i l'espai que es necessita per realitzar l'activitat proposada, el material ha de 

ser visualment agradable pels alumnes i posar el necessari perquè desperti curiositat 

en l'alumne però que alhora no el distregui, mantenir un horari fix per tal que l'alumne 

sigui conscient per si sol en quin moment del dia es realitzen els racons i per últim, la 

mestra ha d'explicar el funcionament de tots els racons i les seves normes. 

Tanmateix, es va tenir en compte el rol que havia de tenir la mestra davant dels 

alumnes a l'hora de l'aplicació d'aquesta metodologia. La seva actitud tal com es 

mostra, en el marc teòric i consideren la majoria de docents enquestats és de deixar 

actuar a l'alumne autònomament en els diferents racons i ajudar-lo en els moments 

que tu demani, ja que d'aquesta forma s'adona de quines són les seves dificultats. A 

més, la mestra paral·lelament ha d'avaluar a través de l'observació i l'anotació els 

aspectes més rellevants que sorgeixen durant la realització dels racons tant pel que 

respecte al desenvolupament dels alumnes com en el funcionament dels racons per 

així anar millorant i innovant. 

Pel que fa al rol de l'alumne consisteix a escollir de forma autònoma i amb el seu propi 

criteri aquell racó que més li cridi l'atenció i realitzar l'activitat corresponent tot adonant-

se de les dificultats i de les habilitats que va tenint en el transcurs d'aquesta, i alhora 

poder ajudar als seus companys o viceversa. 

Per acabar, es va buscar informació sobre la teoria de les intel·ligències múltiples de 

Howard Gardner, per tal de crear els racons en base aquesta teoria. Així doncs, 

l'aspecte principal que s'ha de tenir en compte segons Gardner per poder oferir els 

alumnes uns racons on puguin desenvolupar les seves diferents intel·ligències són els 

quatre principis bàsics de la teoria, descrites el marc teòric, les quals són: 
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 Tots els individus posseeixen les vuit intel·ligències, algunes més 

desenvolupades que d'altres. 

 Tots els individus tenen la capacitat per desenvolupar les vuit intel·ligències si 

reben els estímuls adequats. 

 Les intel·ligències actuen de forma interrelacionada en les situacions de la vida 

diària. 

 Dins de cada intel·ligència hi ha diverses categories de ser intel·ligent, és a dir, 

pots tenir gran habilitat per explicar històries de por però potser no saps llegir. 

Per tant, a partir de tots aquests aspectes es van crear quinze racons repartits en tres 

sessions, equivalents a tres setmanes. Les intel·ligències que es treballen en cada 

sessió de forma directa són: la intel·ligència naturalista, la intel·ligència lògica-

matemàtica, la intel·ligència lingüística, la intel·ligència visual-espacial i la intel·ligència 

cinètica-corporal. Mentre que les intel·ligències interpersonals i intrapersonal es 

treballen indirectament dins de cada un dels racons. 

No obstant això, aquests racons no es van poder portar a terme degut el tancament de 

l'escola per la Covid-19, per aquesta raó, no es pot verificar ni refutar cap de les dues 

hipòtesis, que es plantegen el principi d'aquesta investigació les quals són: 

 Hipòtesi 1: Els alumnes a partir de la participació de totes les activitats 

proposades als racons, tenint en compte la teoria de les intel·ligències múltiples 

de Gardner, són capaços d'identificar quines són les intel·ligències que tenen 

més desenvolupades i quines s'han de treballar més tot i que no t'agraden tant. 

 Hipòtesi 2: La mestra té la capacitat d'identificar de cada alumne quina 

intel·ligència té més desenvolupada per tal que els alumnes es pugui ajudar 

entre ells en les diferents activitats proposades. 

Així és que es va realitzar una enquesta als docents de l'escola de Sant Roc i dels 

voltants on ens van mostrar la seva opinió envers la metodologia del treball per racons 

a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner. 
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Les enquestes ens mostren que la gran majoria dels docents consideren que el treball 

per racons fomenta l'autonomia dels alumnes, el cooperativisme, l'empatia, la relació 

entre alumnes, respecte als diferents ritmes d'aprenentatge, ja que la mestra pot oferir 

una atenció més individualitzada i alhora permet que les famílies puguin participar en 

diferents activitats. A més, els temes que es tracten en els racons es poden adaptar a 

les situacions de l'aula, és a dir, tant et pots basar amb els interessos dels infants, com 

un tema concret que et proporciona el currículum d'educació infantil o bé les 

intel·ligències múltiples. Quant a les últimes, la millor manera per observar l'evolució 

dels alumnes és a través de l'observació i l'anotació de les situacions rellevants. No 

obstant això, cal destacar que la intel·ligència que consideren més difícil per treballar 

en els racons és la intrapersonal, ja que es necessita un seguiment molt proper de 

l'alumne i les elevades ràtios dificulten seguir l'evolució. 

També, consideren que el millor moment per aportar a terme aquest tipus de 

metodologia és els matins quan els alumnes arriben de casa seva o bé en un moment 

llarg del dia on hi hagi un espai llarg per poder realitzar les activitats en calma i 

tranquil·litat. 

Per últim, cal destacar que la majoria de docents consideren que totes les activitats 

aporten un aprenentatge integral a l'infant i per tant, s'ha de donar el mateix nivell 

d'importància a totes les activitats proposades. A més, és important tenir en compte 

que aquest tipus de metodologia es pot seguir aplicant al cicle d'educació primària. 

Malgrat tots els entrebancs que han anat sorgint al llarg del procés podem concloure 

que un gran nombre d'escoles treballen a través de la metodologia dels racons en les 

etapes d'educació infantil, ja que consideren que potencia l'autonomia i afavoreix el 

desenvolupament de l'aprenentatge integral de l'alumne un dels objectius claus en 

aquestes etapes. 

Tanmateix, tot i no haver pogut desenvolupar la meva unitat didàctica al llarg del 

període de pràctiques considero que és un recurs que podria portar a terme en un futur 
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en una altra escola. A més, es podrien proposar més activitats en cada un dels racons 

de les intel·ligències múltiples, adaptant-se a la situació actual de l'aula, és a dir tenir 

en compte els interessos dels alumnes i a l'hora els aspectes que marca el currículum 

tot creant una unitat didàctica més completa que podria tenir tant una durada d'un 

trimestre com de tot un any. 
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1.PRESENTACIÓ DEL TEMA  

L'escola no és l'únic espai on s'adquireixen aprenentatges, sinó que durant el dia els alumnes 

es troben en diferents situacions i contextos on també n'adquireixen, siguin de caràcter més 

social o cultural. No obstant això, l'escola és l'eina principal per formar els alumnes perquè 

siguin crítics davant d'una informació, se sàpiguen comunicar amb la gent que els envolta, 

tinguin capacitat per prendre decisions, i adaptar-se a noves situacions, sàpiguen treballar en 

equip... i així poder ser un ciutadà més dins de la nostra societat. 

En el currículum d'educació infantil se'ns diu que per transmetre aquests aprenentatges les 

mestres han de tenir un coneixement profund dels infants, dels seus interessos per així 

relacionar-los amb les habilitats i aprenentatges que preveu el currículum tot utilitzant les 

estratègies adequades. A més de tenir en compte l'organització de l'espai, el temps i el material 

que s'utilitza. 

Tanmateix, és important que es parteixi de la idea que no hi ha cap infant igual, que cada un 

té un ritme d'aprenentatge diferent i que l'educació no és un procés lineal i igual sinó que cada 

any hi ha un grup diferent. Així doncs, l'escola s'ha d'adaptar a ell per tal que cada alumne 

pugui créixer des d'un punt de vista emocional, afectiu, cognitiu, social i motriu a través de 

diferents organitzacions de l'espai i metodologies. En el currículum presenten les tres 

organitzacions de l'espai que es troben majoritàriament en les escoles d'avui dia que són: els 

ambients d'aprenentatge, els tallers i els racons. 

Els racons segons el currículum s'organitzen dins d'un espai comú normalment l'aula, que 

facilita les relacions entre els infants, els materials i els objectes, on poden compartir i fer 

tasques conjuntament. A més, permeten a l'infant planificar i trobar les seves pròpies 

estratègies per anar progressant d'una manera responsable i autònoma, en petit grup. 

Per tant, la unitat didàctica que us presento a continuació es basa en la creació de diferents 

racons basant-me en la teoria de les intel·ligències múltiples creada pel psicòleg estatunidenc 

Howard Gardner. La seva teoria ens explica, que després d'estar treballant durant anys amb 

diferents grups de nens va concloure que els éssers humans necessitem desenvolupar 

diferents tipus d'intel·ligències i no una intel·ligència unitària per poder resoldre els problemes 

i relacionar-nos amb el nostre entorn. Així doncs, va proposar que les persones tenim diferents 
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maneres d'aprendre pensar i va descriure vuit tipus d'intel·ligències, amb les quals em basaré 

per crear els racons d'aquesta unitat didàctica i el seu centre d'interès serà la primavera. 

Per últim, he escollit aquesta teoria perquè trobo molt interessant que a través de les activitats 

dels racons la mestra pugui ajudar als alumnes a desenvolupar aquelles intel·ligències que no 

estan tan desenvolupades i a potenciar les que si ho estan. Tanmateix, a través de la creació 

dels diferents racons els alumnes individualment tenen la possibilitat d'adonar-se de quines 

són les activitats que els agraden més de les que no tant, influenciats per les dificultats o 

limitacions que es poden anar trobant. Per exemple, una alumna que li agrada molt expressar-

se a través de la pintura, el fang... li pot agradar molt fer els racons de les intel·ligències 

Kinestèsica però pot tenir gran dificultat amb la matemàtica; i és a través de les activitats dels 

racons, s'adona de les seves possibilitats i limitacions i d'aquells aspectes que ha de treballar 

més freqüentment. 

A més, és una metodologia que permet a la mestra anar innovant i creant tota classe d'activitats 

diferents, les quals es poden adaptar al ritme d'aprenentatge de cada alumne. També dóna la 

possibilitat que els alumnes s'expressin i interaccionin de forma espontània entre els seus 

companys i la mestra sense que tinguin la sensació que estan sent avaluats o observats per 

la mestra, la qual es pot anar anotat tots aquells aspectes que considera ella rellevants. 

 

2.CONTEXT D’APLICACIÓ 

2.1 Contextualització del grup classe 

Aquesta unitat didàctica es desenvoluparà a l’Escola de Sant Roc d’Olot. Al cicle 

d’educació infantil concretament el curs de P4  A, les granotes. L'aula està formada per vint-i-

dos nens i nenes d'entre quatre i cinc anys. El grup en general es caracteritza per tenir una 

actitud de curiositat i interès cap als elements del seu entorn que provoca que sempre tinguin 

ganes de fer activitats en tot moment per anar aprenent. 

Tanmateix, cal destacar que a l'aula hi ha dos alumnes que tenen certa dificultat en la 

comprensió del llenguatge en català, ja que les seves famílies són castellanoparlants, això i la 

seva actitud passiva provoca que moltes vegades distorsionin el grup classe quan la mestra 

explica alguna activitat. A més, hi ha dos alumnes subsaharians que tot i dominar la llengua 

catalana, en els àmbits matemàtics mostren gran dificultat. També hi ha un alumne xinès que 



Creació de racons a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples 

Judit Carreras Molina 

 

54 

 

va començar a principi de curs a l'aula i té certes dificultats en la comprensió de la llengua 

catalana, no obstant això a través d'una expressivitat i gestos pautats i clars de la mestra 

comprèn sense dificultats les activitats que se li presenten. Tot aquest grup d'alumnes amb 

dificultat d'expressió oral van dos cops a la setmana amb la mestra d'educació especial a 

treballar-la i millorar-la. 

A més, un cop a la setmana ve una mestra, logopeda, que per petits grups ajuda aquells 

alumnes que tenen alguna dificultat a l'hora de pronunciar alguna lletra o en la construcció de 

les frases per una correcta expressió oral. 

 

 

 

 

 

2.2 Contextualització dels racons  

A l'escola de Sant Roc cada dia la primera mitja hora, per esperar que arribin tots els alumnes, 

la mestra prepara diferents racons a l'aula perquè els alumnes juguin. Aquests racons se 

centren en quatre àmbits bàsicament: l'artístic, el matemàtic, el lingüístic i el cooperatiu i de 

creació. 

Per tant, els racons d'aprenentatge consisteixen a distribuir per dins l'aula diferents espais on 

els alumnes en grups reduïts, realitzin simultàniament activitats de manera autònoma. A més, 

aquest tipus d'organització de l'espai permet que l'alumne es faci responsable del material que 

utilitza, aprèn a organitzar-se, a focalitzar l'objectiu que vol arribar i planificar els passo per 

aconseguir-lo... tot per anar guanyant seguretat i confiança en si mateix. 
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Pel que fa al rol del docent en aquest espai és de guia, la seva funció és anar dinamitzant els 

diferents espais, tot creant situacions de provocació que faci que els alumnes mostrin interès i 

curiositat per participar en totes les activitats proposades i aconseguir arribar a l'objectiu de 

cada una. 

Tanmateix, l'alumne en aquests espais és el principal protagonista, ja que a través de les 

activitats proposades pel docent, la seva actitud de participació és activa constantment cosa 

que permet que: ell sol s'adoni dels seus erros i els modifiqui per no tornar-los a repetir, ser el 

guia o model dels seus companys, es produeixen de diàlegs entre iguals, resolució de 

problemes entre iguals, adonar-se de les seves limitacions i les seves possibilitats... i així anar 

construint progressivament la seva personalitat i caràcter. 

 

3.MARC TEÒRIC  

Els racons que es crearan en aquesta unitat didàctica es basaran en la teoria de les 

intel·ligències múltiples del psicòleg estatunidenc Howard Gardner. Aquesta teoria va 

demostrar que no existia una única intel·ligència en els éssers humans, sinó que en teníem 

vuit de diferents, però en cada 

persona en predomina una sobre 

les altres, fet que provoca que es 

creïn tants perfils d'intel·ligències 

com persones humanes hi ha en el 

món. En aquesta imatge es pot 

observar les vuit tipus 

d’intel·ligències que cada ésser 

humà posseeix en major o menor 

grau segons les seves 

experiències i les seves 

característiques genètiques.  

A continuació, trobarem una breu 

explicació de cada una d'elles: 
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1. Intel·ligència lingüística 

Fa referència a l’habilitat d’utilitzar i gestionar tant el llenguatge verbal com no verbal 

de forma especial i creativa. Aquest tipus d’intel·ligència és la base per poder 

transmetre informació, conceptes, pensaments, idees, sentiments... en definitiva  

serveix per poder-nos comunicar amb les persones del nostre voltant.  

2. Intel·ligència lògica-matemàtica  

Fa referència a la capacitat per pensar de forma racional i lògica, la qual ens permet: 

resoldre problemes numèrics, tenir la capacitat de seguir unes normes, predir les 

conseqüències d’una acció i potenciar la capacitat de deducció i observació.  

3. Intel·ligència cinètica-corporal (Kinestèsica) 

Fa referència a la capacitat d’expressar-se a través del cos tot realitzant moviments 

coordinats i harmònics  tant de motricitat gruixuda com fina. Aquest tipus de capacitat 

predomina en aquelles persones que tenen la capacitat per utilitzar tot el seu cos o 

parts d’ell per transmetre informació i resoldre problemes de la seva vida quotidiana. 

Un exemple de persones que els predomina aquest tipus d’intel·ligència són els 

ballarins, cirurgians, esportistes...  

4. Intel·ligència visual-espacial   

És la capacitat d’observar el nostre entorn i els seus objectes des de diferents 

perspectives. A més de formar imatges i models mentals de forma coherent tot 

relacionant-los amb aspectes del nostre entorn o espai habitual. Les persones que 

destaquen en aquest tipus d’intel·ligència són els pintors, dissenyadors, taxistes que 

han de tenir la capacitat de visualitzar mentalment els carrers de la ciutat per on passen 

i així deixa al seu passatger el més ràpid possible el lloc on desitja anar.  

5. Intel·ligència musical  

Fa referència a la capacitat de processar i interpretar els sons de peces musicals 

independentment de la seva dificultat, el seu gènere o estil musical. A més, de tenir 
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l’habilitat per crear, produir i valorar amb sensibilitat la música escoltada. Les persones 

que destaquen en aquesta intel·ligència són aquelles que tenen facilitat per tocar un 

instrument, interpretar una partitura o bé crear-ne una.  

6. Intel·ligència interpersonal  

És la capacitat de relacionar-se amb altres persones, tot establint diferents tipus de 

vincles, siguin familiars o professionals. A més, en aquesta intel·ligència es treballa 

l'habilitat de saber-te posar en la situació de l'altra persona i a vegades ajudar-la a 

solucionar els seus problemes, com d'identificar les emocions i els sentiments dels 

altres. 

7. Intel·ligència intrapersonal  

Aquesta intel·ligència es caracteritza perquè cada persona tinguin la capacitat de 

connectar-se en un mateix, és a dir, poder-se conèixer interiorment (sentiments, 

emocions, preocupacions...) i crear-se una imatge pròpia. Aquesta és la intel·ligència 

més personal i intima de les persones, ja que cada una escull quina part vol ensenyar 

a les persones que l’envolten. 

8. Intel·ligència naturalista  

Fa referència a la capacitat de detectar, diferenciar, categoritzar aspectes relacionats 

amb l’entorn com ara les plantes, els animals, el clima, fenòmens de la naturalesa... A 

més de la capacitat d’identificar aquests elements de la naturalesa i poder conviure i 

viure amb ells amb harmonia.  

Per tant, basant-me amb la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, al llarg d'un mes 

crearé cinc racons cada setmana diferents basats en les següents intel·ligències: lingüística, 

lògica-matemàtica, cinètica-corporal, visual-espacial i naturalista. La intel·ligència 

interpersonal no crearé cap racó en concret, ja que es treballarà de forma indirecta en tots els 

altres perquè per exemple si un alumne necessita ajuda, li pot demanar a un company, si hi 

ha algun conflicte, s'observarà quines pautes segueixen els alumnes... 
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Respecte a la intel·ligència musical tampoc crearé cap racó, ja que durant la setmana els 

alumnes tenen dues hores de sessió de música i ja la treballen allà. 

Per últim, per treballar la intel·ligència intrapersonal cada dia quan es finalitzi l'estona dels 

racons els alumnes hauran d'omplir a través d'en Rubri (un personatge que ajuda als alumnes 

esporàdicament avaluar certes activitats) una taula per valorar com s'han sentit en aquell racó. 

4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 Desenvolupar les diferents intel·ligències dels alumnes a partir de la creació de racons, 

basats en la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, amb un objectiu específic 

de cada intel·ligència treballada.  

 Proposar a l’alumne diferents reptes per tal que pugui desenvolupar diferents habilitats 

i ser capaç d’escollir aquelles que més bon resultats li produeixen. 

 

5. ÀREES I CAPACITATS  

Durant la realització de la unitat didàctica dels racons, en les diferents activitats proposades 

s’aniran treballant les capacitats i àrees que es mostren a continuació segons el currículum del 

segon cicle d’educació infantil. 

 
CAPACITATS 

 
ÀREES 

1. Aprendre a ser 
i actuar d’una 
manera cada 
vegada més 
autònoma. 

 
Progressar en el coneixement i domini del seu cos, 
en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de 
les seves possibilitats. 
 Descoberta 

d’un mateix  
Assolir progressivament seguretat afectiva i 
emocional i anar-se formant una imatge positiva 
d’ell mateix i dels altres.  
 

2. Aprendre a 
pensar i 

comunicar 

 
Progressar en la comunicació i expressió ajustada 
als diferents contextos i situacions de comunicació 
habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

Comunicació i 
llenguatge 
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3. Aprendre a 
descobrir i tenir 

iniciativa 

 
Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 
quotidiana, identificar-ne els perills i  aprendre a 
actuar-hi en conseqüència.  
 

Descoberta de 
l’entorn i d’ell 

mateix 

4. Aprendre a 
conviure i habitar 

al món 

 
Conviure en la diversitat, avançant en la relació 
amb els altres i en la resolució pacífica de 
conflictes.  
 

Descoberta de 
l’entorn 

 
Comportar-se d’acord amb unes pautes de 
convivència que el portin cap a una autonomia 
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap 
a la integració social. 
 

 

6. CRITERIS D’AVALUACIÓ  

A continuació, es mostren els quatre criteris bàsics que es tindran en compte a l’hora d’avaluar 

els alumnes durant el  transcurs de la realització d’aquesta unitat didàctica.  

 Participar amb una actitud activa en els diferents racons proposats utilitzant en cada 

un el vocabulari i les eines adequades.  

 Relacionar-se amb els altres companys per resoldre possibles conflictes que sorgeixen 

el llarg d’alguna de les activitats proposades dins dels racons.  

 Mostrar una actitud de cooperació, empatia, ajuda... en la realització de les tasques en 

el racó de creació a través de diferents materials indeterminats.  

 Utilització del llenguatge adequat per expressar les sensacions, emocions viscudes en 

les activitats dels racons i alhora mostra una actitud d’escolta i respecte cap a les 

explicacions dels companys.  

A més, cada dia hi haurà una petita avaluació per després poder observar l’evolució dels 

alumnes en cada racó i la seva opinió. 
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7. TEMPORITZACIÓ  

Aquesta unitat didàctica té una durada de 3 sessions, dins de cada una hi ha la descripció dels 

racons lingüístic, lògica-matemàtica, Kinestèsic, visual-espacial i naturalista, els quals duren 

mitja hora cada un durant una setmana i es realitzen simultàniament. A continuació, es 

presenta la programació de cada sessió:  

ABRIL 

Setmana 1: De dilluns 13  a dilluns 20 

FESTA 
13 

 

Sessió 1: 

- Intel·ligència naturalista: Descoberta de la primavera 

- Intel·ligència lògica-matemàtica: Sudoku i seriacions primaverals. 

- Intel·ligència lingüística: Classificació sonora d’elements primaverals. 

- Intel·ligència visual-espacial: Despertem la creativitat cooperativament. 

- Intel·ligència cinètica-corporal: Creació d’una escultura. 

 

 Setmana 2: De dimarts 21 a dilluns 27 

 

Sessió 2:  

- Intel·ligència naturalista: Cerca de semblances i diferències primaverals. 

- Intel·ligència lògica-matemàtica: Classificació segons el seu nombre. 

- Intel·ligència lingüística: Construcció de paraules primaverals. 

- Intel·ligència visual-espacial: Busquem les ombres perdudes.  

- Intel·ligència cinètica-corporal: Som mims. 

 

Setmana 3: De dimarts 28 d’Abril a dimecres 6 de Maig  

 
Sessió 3: 

- Intel·ligència naturalista: Collage primaveral. 

- Intel·ligència lògica-matemàtica: Acolorem un dibuix segons la 

llegenda numèrica. 

- Intel·ligència lingüística: Quina imatge s’amaga sobre el meu cap? 

FESTA 
30 

FESTA 
1 
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- Intel·ligència visual-espacial: Reproducció d’imatges sobre 

oueres.  

- Intel·ligència cinètica-corporal: El rei pla diu... 

 

 

8. SESSIONS DE LA UNITAT DIDÀCTICA  

En l'inici de la realització d'aquesta unitat didàctica, la mestra haurà creat prèviament cinc 

cartells amb cartolines de cinc colors diferents, amb el títol del nom de l'activitat que es 

realitzarà a cada racó. A més, amb els mateixos colors crearà vint-i-dues medalles, repartides 

amb quatre grups de quatre medalles cada un i un grup de sis medalles. 

Després la mestra col·locarà els cartells juntament amb les medalles a l'espai corresponent de 

l'aula. A continuació, col·locarà tot el material necessari a cada racó tot creant situacions 

provocatives, per tal de despertar una actitud de curiositat i interès cap a l'alumne per voler 

investigar i saber més sobre l'activitat que es presenta. 

Tanmateix, el primer dia els alumnes seuran cada un el seu lloc sense tocar res de cap racó i 

la mestra els explicarà en què consisteix cada un, tot fent petits exemples. Aquestes 

explicacions només es portaran a terme, el primer dia que hi hagi hagut canvi de racons. 

També explicarà el funcionament de les medalles, el qual consisteix a posar-te una medalla al 

racó que s'escull, però si vas a un racó que no hi ha més medalles significa que aquell està 

ple i per tant, s'ha de triar un altre racó que hi hagi medalles. A més, explicarà que aquests 

racons seran els mateixos durant cinc dies, i que per tant, cada dia hauran d'anar a un racó 

diferent per provar-los tots i així poder saber quin els agrada més, quin menys, perquè... Per 

tal que això succeeixi la mestra tindrà un full de registre on cada dia s'anirà anotant a quin racó 

va cada alumne. 

Un cop finalitzada l'activitat de cada racó, ens asseurem en semicercle a la zona tova de l'aula 

i iniciarem una conversa entre alumnes perquè expliquin el que vulgui sobre el racó que han 

anat aquell dia i així cada dia. A més, durant el debat la mestra aprofitarà per anotar els 

aspectes més rellevants que els alumnes expliquin. 
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A continuació, es presenta la descripció detallada de les sessions amb l'explicació de l'activitat 

de cada racó, el material necessari i els seus objectius. 

SESSIÓ 1:  

 
DESCOBRIM LA PRIMAVERA 

 

Objectiu del racó 

 

- Experimentar a través de diferents eines (lupes, morter...) les 

característiques principals de les plantes i els animals de la primavera.  

Material Agrupació: 

 

- Elements característics de la primavera (flors, 

fruits, insectes, fulles, branquillons florits, 

plantes aromàtiques, fruita...) 

- Lupes, pinces, morter, estisores, culleres, 

bols. 

  

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra en el racó de la naturalesa col·loca dins de diferents safates juntament amb 

la seva foto i el nom a sota, totes les plantes (flors, fulles, branquillons florits, plantes 

aromàtiques, pals diferents mides...) i animals (papallones, marietes, escarabats 

dissecats) característics de la primavera. Al seu costat hi posa lupes, morters, 

estisores, culleres, bols... i deixa que els alumnes experimentin (olorar, xafar, 

observar, classificar...) de la forma que vulguin tots els elements presentats de la 

primavera. A més, durant la realització de l’activitat la mestra a part d’observar les 

accions dels alumnes, pot intervenir plantejant preguntes o possibles hipòtesis que 

els alumnes hagin d’investigar. 
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SUDOKUS I SERIACIONS PRIMAVERALS  

 

Objectiu del racó 

 

- Exercitar les habilitat i les destreses del raonament lògic, comparació i 

ordenació a través del joc del Sudoku i les seriacions. 

 

Material Agrupació: 

 

- Fitxes de Sudoku plastificades (elaborades 

prèviament per la mestra d’imatges d’elements 

de la primavera i la pasqua)  

- Fitxes de seriacions plastificades (elaborades 

prèviament per la mestra d’imatges 

primaverals) 

- Les peces retallades de cada Sudoku.  

- Retoladors de colors.  

 

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

Es col·loca sobre la taula les diferents fitxes dels Sudoku, les seriacions i els 

retoladors. En arribar els alumnes, la mestra explica en què consisteix el joc del 

Sudoku, el qual es basa en donades unes imatges inicials, l’objectiu és col·locar les 

peces retallades un a cada casella de tal manera que mai coincideixin dues imatges 

iguals en cada línia, vertical o horitzontal. Després la mestra observa els alumnes si 

han entès el funcionament del joc i progressivament els pot oferir Sudoku d’un grau 

més de dificultat. 

 En quan a les seriacions, els ofereix tot el material i autònomament els alumnes les 

poden anar realitzant. Cada cop que acaben una fitxa han d’avisar a la mestra perquè 
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els corregeixi. La mestra progressivament pot oferir aquells alumnes que cregui oportú 

seriacions més difícils.  

 

 

 
CLASSIFICACIÓ SONORA D’ELEMENTS PRIMAVERALS  

 

Objectiu del racó 

 

- Discriminar i classificar els diferents sons vocàlics a principi de paraula 

de les imatges primaverals presentades.  

  

Material Agrupació: 

 

- 4 caixes mitjanes, cada una amb una vocal 

dibuixada a la tapa.(Un conjunt per cada 

alumne) 

-  Cartonets plastificats amb imatges 

d’elements primaverals.(Un  conjunt per cada 

alumne)  

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

A cada taula la mestra col·loca les quatre caixes obertes una al costat de l’altre i 

reparteix les imatges plastificades pel seu voltant, de manera que no en quedi cap 

superposada sobre un altra. 

L’activitat consistirà en que cada alumne es posi assentat davant d’un grup de les 

quatre caixes agafi la imatge que vulgui, la pronuncií en veu alta i la classifiqui a la 

caixa adequada segons la vocal que soni a la primera síl·laba. Un cop ho hagi fet cada 

alumne individualment, es realitzarà l’activitat conjuntament amb els quatre alumnes. 

En aquest cas, l’activitat consistirà en agafar un conjunt de quatre caixes, girar tots 

els cartonets de forma que no es vegi la imatge. Després, per torns cada alumne  anirà 
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agafant el cartonet que vulgui, el girarà, pronunciarà la paraula i el col·locarà a la caixa 

corresponent i la resta de companys hauran de valorar si ho ha fet bé o no i així 

successivament fins que no quedin més cartonets sobre la taula.     

 

 

 
DESPERTEM LA CREATIVITAT COOPERATIVAMENT  

 

Objectiu del racó 

 

- Potenciar la creativitat i les destreses de la motricitat fina i gruixuda, tot 

sent conscient de les limitacions i les possibilitats del material presentat.  

  

Material Agrupació: 

 

- Rotlles de paper de diferents mides i 

gruixàries.  

- Taulons de fusta  

- Taps de suro 

- Herba artificial  

 

- 6 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

En l’espai de zona tova de l’aula la mestra col·locarà en diferents caixes tot el material 

classificat que li oferirà als alumnes. Després els explicarà que poden agafar-lo per 

construir allò que vulguin (torre, coet, casa, cabanya...) i que ho poden fer 

individualment, per parelles o bé tots junts com prefereixin, però que un cop construït, 

quan s’acabi l’estona de racons, hauran d’explicar a la resta dels companys allò que 

han creat i el deixarem construït fins l’endemà. 
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CREACIÓ D’UNA ESCULTURA 

 

Objectiu del racó 

 

- Fomentar la destresa de la motricitat fina amb les mans a través de la 

creació d’una escultura de fang.  

  

Material Agrupació: 

 

- Un tros de fang per cada alumne  

- Eines per modelar el fang (buidador, 

espàtules, palets de fusta, rodets). 

- Hule  

- Un bol amb aigua. 

 

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra cobreix la taula amb un gran hule i dóna a cada alumne un tros de fang 

sense cap tipus d’eina i deixa una estona perquè experimentin només amb les mans 

com és el fang i que expressin oralment o no les seves sensacions (angunia, plaer, 

pessigolles...). El cap de cinc minuts aproximadament els ofereix totes les eines 

perquè puguin començar a modelar el fang i crear l’escultura que ells vulguin. Un cop 

finalitzada l’estona de racons cada alumne explicarà a la resta d’alumnes quina 

escultura ha creat i com s’ha sentit en el transcurs de la creació. Per acabar 

habilitarem una zona a l’aula per anar deixant les escultures creades dels alumnes i 

que els pares les puguin observar. 
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SESSIÓ 2:  

 
CERCA DE SEMBLANCES I DIFERÈNCIES PRIMAVERALS  

 

Objectiu del racó 

 

-Classificar els elements primaverals segons les seves semblances o 

diferències.   

Material Agrupació: 

 

- Elements característics de la primavera (flors, 

fruits, insectes, fulles, branquillons florits, 

plantes aromàtiques, fruita...) 

- Lupes 

- Targetes de diferents colors  

- Retoladors  

- Gansalla  

  

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra en el racó de la naturalesa col·loca sobre la taula, sense cap sentit  totes 

les plantes (flors, fulles, branquillons florits, plantes aromàtiques, pals diferents 

mides...) i animals (papallones, marietes, escarabats dissecats) característics de la 

primavera.  

Després  deixem uns minuts que els alumnes observin i experimentin els elements. A 

continuació, la mestra formula preguntes del tipus: què veieu a sobre la taula?, 

podríem fer grups per exemple amb aquestes dues flors de color lila?, i amb alguna 

més?... El grup de flors que fa la mestra el col·loca a dintre d’un cercle fet amb 

gansalla i escriu a una de les targetes plantes liles. Seguidament, deixa que els 

alumnes cooperativament vagin deduint quins grups per semblança o diferencia 

poden fer i els va ajudant a escriure aquella característica que han descobert.  
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En acabar l’estona de racons, els alumnes d’aquest racó explicaran a la resta de 

companys allò que han descobert sobre les plantes i els animals de la primavera. 

 

 

 

 
CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SEU NOMBRE  

 

Objectiu del racó 

 

-  Identificar i classificar les imatges al lloc corresponent segons el 

nombre de coses que tenen a dintre. 

Material Agrupació: 

 

- Sis dibuixos d’una casa. A la teulada de cada 

una hi haurà escrit un número del 0 al 5. (Un 

conjunt per cada alumne) 

 

– Imatges plastificades: sols, flors, camises 

amb botons, quadrats amb formes 

geomètriques a dintre i arbres amb fruites a 

dintre no més de 5. (Un conjunt per cada 

alumne) 

 

-Pinces d’estendre roba amb els números del  

0 al 5 escrits a un extrem. 

 

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra col·loca a la taula de cada alumne les sis cases de forma que no quedin 

superposades una sobre l’altra i el costat amb un piló totes les imatges plastificades. 

Després explicarà als alumnes que han de contar: el número de pètals de la flor, les 
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punxes del sol, els botons de la camisa, les formes geomètriques de dintre els 

quadrats o les fruites de dintre els arbres i col·locar-los a la casa corresponent.  

Per exemple si agafo una flor amb 5 pètals l’hauré de col·locar dintre de la casa del 

número 5 i així successivament fins que l’alumne es quedi sense imatges.  

Després guardarem les cases i recollirem totes les imatges en un piló, agafarem les 

pinces i haurem de buscar la pinça corresponent segons el nombre de coses de la 

imatge que agafem. És a dir, si agafem un sol amb quatre punxes haurem de buscar 

la pinça que porti el número quatre i col·locar-la sobre el sol i així successivament fins 

que cada imatge tingui una pinça  

 

 

 

 
CONSTRUCCIÓ DE PARAULES PRIMAVERALS  

 

Objectiu del racó 

 

- Identificar i interioritzar els sons de les lletres treballades durant el curs 

a partir de la construcció de paraules relacionades amb la primavera. 

 

Material Agrupació: 

 

-  Dues safates  

- 4 abecedaris de lletres amb la tipologia 

Massallera plastificats.  

- Cartonets amb una imatge i a sota el nom 

d’aquesta, tot elements primaverals. 

 

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra col·loca al centre de la taula dues safates amb les lletres de l’abecedari a 

dintre i deixa les imatges escampades per sobre la taula, algunes de les quals hi 
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comença a col·locar les lletres. Per exemple a la paraula flor hi posa les lletres efa i 

la ela perquè als alumnes els cridi l’atenció i vulguin anar aquell racó a descobrir quina 

activitat s’hi ha de fer. 

Després se explicarà als alumnes que hauran d’escollir la imatge que vulguin i buscar 

dintre de les safates les lletres i col·locar-les al seu lloc corresponent, per tal d’escriure 

correctament el nom d’aquell element.  

 

 
BUSQUEM LES OMBRES PERDUDES  

 

Objectiu del racó 

 

- Associar l’objecte a la seva ombra corresponent, a través del mètode 

assaig-error. 

Material Agrupació: 

 

-  Imatges d’elements de la primavera (animals, 

plantes, peces de roba i fruites). Tots 

plastificats i amb velcro.  

 

-Fitxes  de diferents graus de dificultat amb les 

ombres dels elements de la primavera. 

 

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra col·loca la safata amb totes les carpetes de plàstic on a dintre hi ha els 

elements de la primavera amb les seves respectives ombres i col·loca un joc a una 

taula mig començat. Després explica als alumnes que han d’agafar la carpeta que 

vulguin treure la fitxa on hi ha les ombres, agafar els elements de dintre i col·locar-los 

sobre la seva ombra corresponent.  

Per tal d’anar incrementat la dificultat, la mestra primer repartirà als alumnes una fitxa 

on hagin de col·locar només un tipus d’objectes (animals, peces de roba, fruites...). 
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No obstant això, si observa que els alumnes s’avorreixen o ho troben poc interessant 

els donarà fitxes d’un grau més de dificultat. Per exemple; hi haurà fitxes on s’haurà 

de tenir en compte si l’animal aixeca o no una pota, la seva direccionalitat, escollir una 

única ombra d’un grup concret d’objectes similars entre ells, ombres de plantes o 

animals posats un a sobre de l’altre... 

 

 
SOM MIMS 

 

Objectiu del racó 

 

- Representar l’acció corresponent utilitzant únicament el seu cos i sense 

utilitzar el llenguatge. 

Material Agrupació: 

 

- Cartonets plastificats amb persones realitzant 

diferents accions (cordar-se la jaqueta, cantar, 

ballar, saltar, pintar, anar amb bicicleta, 

jardiner, pescador, venedora de fruita...) 

  

- 6 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

  

Aquest racó estarà situat a la zona tova de l’aula, on els alumnes tenen espai per 

poder-se moure i expressar cada un de les accions proposades.  

L’activitat consistirà que els alumnes facin dos trios, de cada un, un alumne agafarà 

un cartonet del piló i haurà de representar només amb el cos l’acció que diu, els altres 

dos l’hauran d’endevinar. L’alumne que l’encerti agafarà un cartonet i haurà de 

representar l’acció corresponent i així successivament. El cap d’uns 10 minuts la 

mestra podrà canviar els trios o bé proposar que tots els alumnes juguin junts. 
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SESSIÓ 3:  

 
COLLAGE PRIMAVERAL  

 

Objectiu del racó 

- Experimentar les diferents textures dels elements primaverals tot 

fomentant la creativitat a partir de la creació d’un collage natural.   

Material Agrupació: 

 

- Elements característics de la primavera (flors, 

fruits, fulles, branquillons florits, plantes 

aromàtiques...) 

- Cartolines negres A4  

-Cola blanca  

-Pinzells  

- Plat de plàstic 

  

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra en el racó de la naturalesa  el centre de la taula, col·loca dins de diferents 

safates totes les plantes (flors, fulles, branquillons florits, plantes aromàtiques, pals 

diferents mides...) característics de la primavera. A cada taula hi posa una cartolina 

negra,  un plat de plàstic amb una mica de cola blanca i un pinzell. Després explica 

als alumnes que l’activitat consisteix en agafar aquells elements que vulguin, que més 

els agrada la seva textura, olor... i enganxar-los sobre la cartolina amb cola blanca tot 

creant un mural de la primavera.  

Un cop tots els alumnes hagin passat per aquest racó exposarem els murals a fora 

de l’aula per tal que les famílies pugin veure les creacions dels seus fills.  
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ACOLOREM UN DIBUIX SEGONS LA SEVA LLEGENDA NÚMERICA 

 

Objectiu del racó 

 

- Reconèixer cada número per tal de pintar el dibuix amb els colors 

corresponents segons marca la llegenda.  

Material Agrupació: 

 

- Llapis i retoladors de colors  

- Dibuixos de la primavera amb una llegenda 

numèrica per pintar.  

 

- 4 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

La mestra col·loca sobre la taula safates de llapis i retoladors de colors i els dibuixos 

de la primavera. Després explica els alumnes que l’activitat consisteix en pintar el 

dibuix tenint en compte el número de cada part segons el color que marca la llegenda, 

és a dir, si pintem el pètal d’una flor on hi ha el número 4, l’alumne ha de mirar de quin 

color marca la llegenda el número quatre i  pintar-lo del color que correspongui.  

 

 
QUINA IMATGE S’AMAGA SOBRE EL MEU CAP  

 

Objectiu del racó 

 

- Formular les preguntes adequades per poder esbrinar  quin element 

s’amaga sobre el cap de l’alumne. 

Material Agrupació: 

 

- Cartonets plastificats amb elements 

característics de la primavera (animals, peces 

de roba, fruites) 

- 4 alumnes 
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- Cartonets amb preguntes de pauta per ajudar 

a l’alumne endevinar l’element que té sobre el 

cap. 

  

Descripció de l’activitat: 

 

Els alumnes es posaran per parelles, un de la parella agafarà un dels cartonets de les 

imatges de la primavera i se la posarà sobre el cap sense mirar-la. Després aquest 

alumne haurà d’anar realitzant diferents preguntes al seu company per endevinar 

quina imatge té sobre el cap. Un cop ho endevini, es canviaran els papers i després 

s’intercanviaran les parelles de manera que cada alumne jugarà amb tots els 

membres del racó. En el cas que algun alumne no sàpiga quina pregunta fer, la mestra 

el pot ajudar o bé agafar alguna de les preguntes d’ajuda que hi haurà dintre la capsa 

del joc.    

 

 

 
REPRODUCCIÓ D’IMATGES SOBRE OUERES  

 

Objectiu del racó 

 

-Ser capaç de traslladar la imatge del cartonet sobre la ouera mitjançant 

boles de colors toves. 

Material Agrupació: 

 

- 4 oueres de 5x6  

- Boletes toves de diferents colors  

- Imatges de la primavera i la pasqua en fulls 

quadriculats de 5x6. 

- 4 safates 

 

 

- 4 alumnes 
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Descripció de l’activitat: 

 

La mestra col·loca  a cada taula una ouera i una safata plena de boles toves de 

diferents colors i al centre de les quatre taules amb un piló totes les imatges. Un cop 

els alumnes assentats explica que l’activitat consistirà en reproduir les imatges dels 

cartonets a sobre les oueres. Per fer-ho hauran d’anar comptant quadres i fixar-se a 

quins forats de les oueres s’han de col·locar boles i quins han d’anar buits i així 

successivament fins a completar la imatge dintre les oueres. 

 

 

 
EL REI PLA DIU... 

 

Objectiu del racó 

 

- Executar les instruccions que diu el rei pla seguint l’ordre corresponent.  

Material Agrupació: 

 

- Cèrcols de colors   

- Caixes de cartró 

- Cadires  

- Mocadors de colors 

- Cordes  

-Capa (del rei pla)  

- 6 alumnes 

Descripció de l’activitat: 

 

Aquest racó es situarà a la zona tova de l’aula, la mestra col·locarà per aquest espai 

els cèrcols de colors, les caixes, les cadires... per tal que els alumnes hi tinguin fàcil 

accés en cas de necessitar-los. 

Després la mestra explicarà que l’activitat consisteix en que un alumne escollit 

aleatòriament es convertirà amb el Rei Pla i se li posarà la seva capa, aquest  serà 
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l’encarregat de donar instruccions a la resta d’alumnes. Per exemple: El Rei Pla diu 

tots els alumnes dintre el cèrcol de color verd i tots els alumnes hauran de realitzar el 

que els ha dit el rei pla i així successivament fins que un alumne s’equivoqui hi passi 

a ser el Rei Pla.  

 

 9.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

Per atendre a la diversitat, als diferents ritmes d'aprenentatge i a la diversitat cognitiva de 

l'alumnat s'aplicaran diferents estratègies. Tot i que, la gran majoria d'activitats són 

manipulatives i cooperatives això permet que els alumnes es puguin anar ajudant els uns als 

altres dintre d'un mateix racó. Per tant, resoldre els dubtes entre ells mateixos i la mestra ser 

la guia del seu aprenentatge. Així doncs, en les activitats dels diferents racons la mestra anirà 

passant a observar les accions dels alumnes i en el moment que observi que algun alumne té 

alguna dificultat l'ajudarà oferint els recursos que cregui necessaris en cada moment. 

Per acabar, cal destacar que les activitats dels racons estan adaptades a cada un dels ritmes 

d'aprenentatges dels alumnes, ja que en cada racó podem trobar diferents nivells de dificultat 

dintre d'una mateixa activitat per tal que cada nen estigui motivat per adquirir nous 

aprenentatges. 

 

10. AVALUACIÓ  

L'avaluació d'aquesta unitat didàctica es basarà en una observació continuada i global de la 

mestra de cada una de les activitats proposades dins de cada racó. A més, la mestra anirà 

anotant en una llibreta els aspectes, situacions més rellevants que vagin sorgint. També 

s'aniran enregistrant fotos per deixar constància dels diferents racons creats amb una anotació 

posterior de com ha estat el seu funcionament. 

A part, la mestra tindrà una llista de tots els noms de la classe on anirà anotant cada dia el 

racó que van els alumnes, per tal de controlar que el llarg de la setmana tots els alumnes 

passin per tots els racons presentats. 
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Per últim, cada dia els alumnes hauran de fer una avaluació del racó que han anat, per tal que 

la mestra el final del mes pugui crear una gràfica i adonar-se del racó que més ha agradat, del 

que menys, és a dir, quines intel·ligències múltiples predominen més dins l'aula i quines 

s'haurien de potenciar més dins del grup classe. Per portar a terme aquesta avaluació d'una 

forma ràpida i que no es converteixi amb una tasca feixuga i repetitiva; cada dia després de 

recollir apareixerà en "Rubri” un personatge conegut pels alumnes que de vegades apareix a 

l'aula i fa preguntes sobre les activitats que fan i els alumnes han de fer una creu a una de les 

tres cares que té segons el seu criteri. La primera cara significa que m'agrada molt o que ho 

he fet molt bé una activitat; la segona que ha estat bé i que les coses que s'havien de fer estan 

bé però podria millorar una mica; i l'última significa que no m'ha agradat gens i que no ho he 

fet bé. A més, l'últim dia de cada setmana la mestra iniciarà una petita conversa entre els 

alumnes tot demanant quin racó els ha agradat més, quin menys, perquè, si ha sorgit algun 

conflicte a les activitats, es parlarà sobre ell, quins dificultats han trobat... i la mestra agafarà 

apunts de tot el que vagin dient els alumnes per així poder completar més bé les gràfiques i 

saber quines sensacions, habilitats i limitacions han tingut els alumnes dins de cada racó. 
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Annex 2. 

  Enquesta: Els racons i les intel·ligències múltiples 
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ENQUESTA : ELS RACONS I LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 

Els racons:  

1. Què vol dir treballar per racons?  

 

2. El treball per racons et sembla una metodologia útil a infantil?  

a. 1 desacord  

b. 2  

c. 3  

d. 4 

e. 5 acord  

 

3. Quin criteri utilitzes per organitzar els racons dins de l’aula? 

a. Interès, inquietuds dels infants  

b. els temes que marca el currículum  

c. Intel·ligències múltiples  

d. Altres  

 

4. Quin és el rol de la mestra en el treball per racons?  

a. Guia, dinamitzadora de l’aprenentatge dels infants 

b. Observadora, sense intervenció 

c. Transmetre, imposar les activitats  

 

5. Quin moment del dia consideres més adequats per treballar per racons? Per 

què? 

a. Matí, a primera hora.  

b. Tornant del pati.  

c. A la tarda, a primera hora. 
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6. Valores al mateix nivells les activitats dels diferents tipus de racons?  

a. Si, totes aporten un aprenentatge diferent a l’alumne.  

b. Si, però sempre poso més èmfasi a les activitats de llenguatge i 

matemàtica, ja que considero que és un àmbit molt important en 

l’aprenentatge de l’alumne.   

c. No, valoro més les activitats de plàstica i manipulació, ja que observo 

que en aquests moments és on l’infant pot expressar les seves 

emocions i estats d’ànim més lliurement.  

 

7. Amb aquesta metodologia de treball podries proposar  dues activitats perquè 

les famílies participessin. 

1.  

2.  

 

8. La metodologia per racons l’utilitzaries només a cicle infantil o també a 

primària? Hi hauria els mateixos tipus de racons? 

a. Si, amb els mateixos racons  

b. Si, però amb altres racons com per exemple: llenguatge i 

matemàtiques.  

c. No 

 

9. Esmenta un dels comportaments dels alumnes que més t’han cridat l’atenció 

durant el treball per racons.  

a.  

 

Les intel·ligències múltiples: 

1. Quina metodologia utilitzaries a educació a infantil per aplicar les 

intel·ligències múltiples dins de l’aula? 



Creació de racons a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples 

Judit Carreras Molina 

 

81 

 

a. Els racons  

b. Tallers  

c. Treball per projectes  

 

2. Quina eina o recurs utilitzaries per saber si les intel·ligències es desenvolupen 

el més equitativament en els alumnes? 

a. Un test a principi i el final de la intervenció  

b. Observació i anotació de les accions que realitzen els alumnes.  

c. Altres  

 

3. Digues 2 avantatges de treballar les intel·ligències múltiples dins de l’aula. 

a.  

b.   

 

4. Quins beneficis d’aprenentatge consideres que hi ha treballar les 

intel·ligències múltiples a través dels racons? 

a. Potenciar el cooperativisme, empatia, relació entre iguals i la mestra... 

b. Fomentar l’aprenentatge integral de l’infant.  

c. No hi ha cap benefici, simplement és una altra forma perquè els 

alumnes adquireixin els aprenentatges que proposa el currículum  

 

5. Consideres que les intel·ligències estan interrelacionades entre elles o bé van 

per separat?  

a.  Si, estan interrelacionades totes  

b. Algunes estan interrelacionades entre elles , però d’altres no.  

c. No hi ha cap interrelació entre ells, van per separat.  

 

6. Quina intel·ligència consideres que és més difícil de treballar dins de l’aula? 

Per què?  
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Enllaç de les respostes de l’enquesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1sqTc5MajBFDwjYBVv44pwdZoMZfh6VD88-

T0O5brX4E/edit#responses 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sqTc5MajBFDwjYBVv44pwdZoMZfh6VD88-T0O5brX4E/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1sqTc5MajBFDwjYBVv44pwdZoMZfh6VD88-T0O5brX4E/edit#responses

