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Projecte educatiu

Diversitat
lingüística
i cultural

Objectius
Fomentar valors
1. La igualtat de gènere.
2. Les relacions intergeneracionals.
3. El diàleg intercultural.
4. La pau mitjançant la difusió de la diversitat 

lingüística i cultural.
5. La solidaritat.

Difondre l’escola basada en les intel·ligències 
múltiples i contribuir a l’educació universal i de 
qualitat.

Un dels 8 objectius 
del Mil·lenni per a 
l’ONU és aconseguir 
per al 2015 que 
l’ensenyament primari 
esdevingui universal.

1. El centre d’interès del projecte és els escacs perquè són el joc ideal per 
exercitar la majoria de les intel·ligències múltiples (capacitats).

2. Els continguts escaquístics solament constitueixen el 10% del total i poden 
ser impartits pel professorat que no tingui coneixements previs d’escacs.

3. Els continguts es podran ampliar i actualitzar amb la cooperació eTwinning 
dels col·legis d’arreu del món.

4. El projecte potencia especialment l’aprenentatge en les llengües minoritàries 
i/o practicar altres idiomes.

5. En general les intel·ligències lingüística i matemàtica constitueixen la base 
del model educatiu tradicional. Aquest projecte contribueix al canvi de mo-
del educatiu perquè potencia la resta d’intel·ligències, com les de l’educació 
emocional.

Proposta de 

col·laboració

Actuacions UNESCO:
· Llengües en perill.
· Diàleg intercultural.
· Inclusió digital.
· Aliança global per a 
la diversitat cultural

Observacions

 Cooperació
i difusió

Agermanament
solidari

Centres
educatius

Materials multilingües i gratuïts

Distribució

Multimèdia 
interactiu

Llibres
i PDF

Els materials Juga i aprèn pretenen contribuir a l’educació integral 
dels alumnes en els centres educatius de primària (6 a 12 anys) tot 
utilitzant el model de la Teoria de les intel·ligències múltiples.
Howard Gardner defi neix la intel·ligència com la “capacitat de 
resoldre problemes o elaborar productes que siguin importants en 
una o més cultures”.
Per triomfar als negocis, o als esports, cal ser intel·ligent, però en 
cada camp s’utilitza un tipus d’intel·ligència diferent.

L’educació serveix per adquirir competències per tal de

SABER

SERFER

SABER CONVIURE AMB 
ELS ALTRES

Una manera de contribuir a una educació de les intel·ligències 
múltiples consisteix a dissenyar un programa mòdel basat en un 
centre d’interès i a desenvolupar materials adequats.
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