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Presentació

Els Quaderns d’entrenament cognitiu-creatiu tenen com a nalitat proposar a 
l’alumnat d’Educació Primària i ESO una sèrie d’interrogants i de situacions problemà-
tiques que haurà de resoldre posant en funcionament els mecanismes mentals adequats.
Amb el desenvolupament d’aquestes activitats pretenem que l’alumnat utilitze al màxim 
les habilitats intel·lectuals i, al mateix temps, aprenguen a processar, codi car i aplicar la 
informació rebuda.
Partint de la idea que la intel·ligència es recolza en molts factors (intel·ligències múltiples, 
teories multifactorials, etc. , n’hem seleccionat set. Cada exercici o activitat proposada 
en els quaderns intenta desenvolupar i estimular amb més intensitat un d’aquests factors, 
sense oblidar, per descomptat, l’estreta interrelació existent entre ells.
Els factors objecte d’estimulació i desenvolupament són els següents:

Un dels defectes del nostre ensenyament és que falten situacions en què l’alumnat tinga la 
possibilitat de raonar, debatre i optar per alternatives diferents.
Raonar exigeix extraure conclusions d’una informació prèviament planteja-
da. Es pot raonar de manera deductiva, quan es conclou a partir de les premisses pre-
sentades, o es pot fer de manera inductiva, quan establim una generalització a partir dels 
exemples proposats.
En qualsevol cas, el que busquem amb aquest tipus d’activitats és que l’alumne induïsca i 
deduïsca, relacione, aplique i, sobretot, pense.
Aquests exercicis presentats a través de dibuixos, textos, problemes lògics, etc., ajudaran 
l’alumnat a millorar els processos mentals en el raonament quotidià.

Raonament Lògic

Raonament 
lògic

Raonament 
verbal

Raonament 
matemàtic

Atenció / 
Percepció

CreativitatMemòria Habilitats 
socials
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El factor verbal està estretament relacionat amb la capacitat per a comprendre concep-
tes expressats a través de les paraules. És a dir, un correcte desenvolupament d’aquest 
factor permetrà l’alumnat no sols utilitzar millor la capacitat d’abstracció i generalització 
per a comprendre les idees expressades en els textos escrits, sinó també millorar la uïdesa 
verbal i el vocabulari.

Tant el factor numèric com el verbal estan en la base de la majoria dels aprenentatges. El 
fet de desenvolupar la capacitat per a comprendre les relacions numèriques, per 
a analitzar dades, per a seguir el procediment adequat en la recerca de solucions 
als interrogants o problemes plantejats suposa una millora evident en la utilització dels 
mecanismes mentals.
La realització dels exercicis proposats ajudarà l’alumnat a manejar amb habilitat els con-
ceptes i els plantejaments matemàtics.

A l’hora d’entendre la memòria com la capacitat per a recordar informació prèviament 
processada, no s’ha d’oblidar que aquest procés es realitza seguint aquests tres passos:
— En primer lloc, ens enfrontem amb el moment de l’adquisició. Ací és important comptar 
amb l’atenció i altres fenòmens perceptius i de registre que ens ajudaran a portar a terme 
una correcta entrada de la informació.
— En segon lloc, ens trobem amb l’emmagatzematge de la informació. Ací és important 
realitzar-ne una bona codi cació i organització.
— En el tercer i últim pas tindrà lloc la recuperació i aplicació de la informació.
Els exercicis proposats en aquests quaderns haurien de portar els alumnes a seguir els 
tres passos exposats, és a dir: una bona anàlisi de la situació plantejada que els permeta 
comprendre-la  una correcta codi cació que els permeta processar-la i una resposta que 
els permeta evocar i aplicar la informació processada.
Es tracta, en de nitiva, d’evitar el desenvolupament d’una memòria mecànica, repetitiva i 
potenciar el desenvolupament d’una memòria lògica. D’aquesta manera, fugim 
dels procediments mnemotècnics que impedeixen a la intel·ligència dirigir-se cap a les 
relacions lògiques de les idees.

Raonament Verbal

Raonament Matemàtic

Memòria
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No és exagerat a rmar que el desenvolupament de la intel·ligència és proporcional al de 
l’atenció. Els grans genis tenen, majoritàriament, una llarga paciència, entesa aquesta 
com una gran atenció. El mateix Newton deia que havia arribat al descobriment del món 
«pensant-hi sempre».
Els exercicis d’atenció-percepció que presentem es recolzen, unes vegades, en l’observa-
ció i discriminació de símbols i dibuixos, i altres, en la interpretació de dades. La percepció 
d’uns i d’altres així com el procés que se segueix per a codi car-los i interpretar-los fan 
que l’alumnat comprometa tota la capacitat de concentració en aquesta tasca i oblide 
qualsevol estímul perifèric que puga interferir-la.
Amb aquests exercicis busquem que l’alumnat inicie una activitat perceptiva (captadora  i 
no l’abandone ns a trobar la resposta correcta a la situació que se li planteja.

La creativitat és un tret que el professorat hauria de potenciar en tot l’alumnat.
Guilford, en parlar de creativitat, la considera com una branca de la producció divergent 
dins del model d’intel·ligència i, en aquest sentit, assenyala que les produccions divergents 
intenten trobar totes les solucions possibles a un interrogant o problema donat, escollint 
respostes originals o pròpies.
A través dels exercicis exposats en els quaderns, s’intenta que l’alumnat desenvolupe els 
quatre factors de la creativitat exposats per Torrance:
a) Fluïdesa: l’alumnat ha d’aportar moltes dades, expressions, paraules, etc. Mesura la 
quantitat.
b) Flexibilitat: l’alumnat ha d’aportar dades i formar categories, grups, classes, etc. 
Mesura la varietat.
c) Originalitat: les aportacions han de ser innovadores. Avalua la qualitat.
d) Elaboració: les dades aportades han d’anar acompanyades d’una clara anàlisi de 
detalls. Valora la sensibilitat.
Un exercici o activitat pot plantejar-se, per exemple, amb el següent interrogant: «Què fa-
ries tu si...?». Cada alumne respondrà d’acord amb la manera de veure les coses i, siguen 
quines siguen les respostes, la tasca del professor consistirà a intentar que eixa manera 
de veure-les siga variada, organitzada i original. Aquest és l’objectiu que perseguim amb 
aquest tipus d’exercicis per a potenciar la creativitat.

És fonamental el desenvolupament d’habilitats socials en l’alumnat dins i fora de l’aula. Els 
exercicis d’entrenament en habilitats socials facilitaran al professorat la consecució d’objectius 
de socialització, d’integració i de millora de la convivència en l’ambient escolar.

Creativitat

Atenció / Percepció

Habilitats Socials
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Metodologia

1. Normes generals

Els Quaderns d’entrenament cognitiu-creatiu es presenten en dos nivells que es 
corresponen amb els sis cursos d’Educació Primària i amb els quatre d’Educació Secundà-
ria Obligatòria.
El quadern de qualsevol nivell consta, a la vegada, de 8 unitats en cadascuna de les quals 
es treballen set factors de la intel·ligència ja assenyalats.
Els exercicis i activitats que contemplen aquests quaderns han sigut aplicats de manera 
experimental prèvia en alumnes de centres públics i concertats. L’anàlisi dels resultats 
d’aquesta aplicació ens ha permés modi car el grau de di cultat de cada activitat. Per 
aquesta raó, podem assegurar que entre el 50 i el 70 % de l’alumnat és capaç de resoldre 
amb èxit els exercicis proposats corresponents a l’edat i curs.

El professorat té a l’abast un material de treball que reuneix, almenys, els quatre avantat-
ges següents:

1  El professorat pot utilitzar els quaderns amb tot l’alumnat de classe. Si hi ha un o més 
alumnes que tenen més facilitat en fer les activitats, aquests no només tindran la possibilitat 
de proposar, a partir de l’exercici que estiguen realitzant (individualment o col·lectiva-
ment , altres exercicis semblants més variats o, ns i tot, més difícils, sinó que també po-
dran ajudar els companys proposant nous exemples més senzills i més originals. Açò últim 
podria dur-se a terme com si fóra una activitat tutoritzada amb un o amb més alumnes.

2  El professorat pot aconsellar l’alumnat més avançat que treballe amb el quadern d’un 
nivell superior i utilitzar-lo d’acord amb la capacitat, motivació i temps que tinga. Tot això 
tant a classe, quan es treballen continguts que ja domina, com fora de classe, com una 
activitat més.

3  El professorat també pot comparar els resultats dels exercicis realitzats per l’alumnat 
amb els resultats d’altres alumnes de la mateixa edat i curs. Tot això, gràcies a la validació 
realitzada amb els resultats de l’aplicació experimental prèvia.

4  Aquests exercicis, realitzats en moments idonis, poden servir d’activitat relaxant i moti-
vadora.
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2. Utilització dels quaderns

— Per a obtindre a l’aula el màxim pro t d’aquests quaderns, aconsellem treballar una 
unitat al mes, preferentment a les classes de Matemàtiques i de Llengua i Literatura. 
No més de mitja hora a la setmana en cadascuna d’aquestes àrees. Això farà un total 
aproximat de quatre hores mensuals.

— En qualsevol cas, també podran utilitzar-se en períodes lectius de poca intensitat acadè-
mica com, per exemple, en sessions de tutoria i d’estudi.

— Resulten molt interessants per a treballar amb alumnes amb necessitats educatives 
especials, tant les derivades del dè cit d’atenció com de la sobredotació intel·lectual, 
emprant quaderns de nivells inferiors i superiors, respectivament.

— Pel caràcter lúdic i motivador, poden ser recomanats com a quaderns de vacances, 
ja que no tracten continguts estrictament acadèmics, sinó activitats per a millorar les habi-
litats intel·lectuals, creatives i socials.

Siga qui siga el docent que es faça càrrec d’aquestes activitats d’estimulació cognitiva, 
hauria de tindre present que tots els exercicis, especialment els de raonament i els de cre-
ativitat, poden discutir-se a classe, proposar-ne altres amb noves variables, modi car-ne el 
plantejament, inventar exercicis semblants, etc. Això exigeix una breu plani cació per part 
del professor amb objecte de re exionar sobre les possibilitats de cada exercici i obtindre 
el màxim apro tament de cadascun d’ells.

En el cas que es decidira realitzar alguna de les activitats en grup, es podrà establir una 
moderada competitivitat entre els alumnes, procurant sempre que els més avançats esti-
guen correctament repartits per a assegurar-ne una bona cooperació.
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Unitat 1

1. A Míriam, a Pepa i a Vero els agrada molt el bàsquet. En l’últim partit, Míriam 
ha encistellat més vegades que Pepa, però menys que Vero. Quina de les tres ha 
encistellat més vegades? I quina ha encistellat menys vegades?

· Qui més vegades ha encistellat ha sigut ___________________

· Qui menys vegades ha encistellat ha sigut _________________

4. Quan a una persona li toca la loteria, és normal que estiga: _____________

2. Sabràs dibuixar la gura que ve a continuació?

3. Si vas comptant d’esquerra a dreta, ratlla l’animal que està el quart.

5. Escriu huit paraules que comencen per «tr...» i que no tinguen més de set 
lletres. Per exemple: tronc.
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6. Si un company de classe ha nascut a Perú, saps que és peruà. Però, i si ha 
nascut a Romania?

· Llavors és _______________

7. Llig lentament aquesta frase i després contesta la pregunta: 
«Ahir vaig perdre un bolígraf que m’havien regalat».

· Què vaig perdre ahir? _________________________________________

9. Entre aquests aliments només hi ha dos exactament iguals. Si ets capaç de 
trobar-los, encercla’ls.

8. Escriu una frase amb cadascuna d’aquestes paraules:

Taula:

Cadira:

Finestra:
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12. Cada animal té la seua ombra. Localitza-les i uneix-les amb una etxa.

10. Ara són les set del matí. A l’escola entrem a les nou. Quantes hores falten?

Falten ____ hores.

11. Divendres va ser el meu natalici. Els pares em van donar 10 euros. A més, 
dissabte, els oncles me’n van donar altres 10. Quantes euros tindré diumenge?

Tindré _____ €.

13. Fixa’t en aquests números:

 
Escriu ara:

· Quin és el major? _____

· Quin és el menor? _____

· Quin està en l’últim lloc? _____

· Quin dels números està posat en primer lloc? _____

34 – 46 – 28 – 31
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14. En una granja s’han barrejat les ovelles, les cabres i les vaques. Separa-les 
i digues quantes n’hi ha de cada classe.

Hi ha ___ ovelles, ___ cabres i ___ vaques.

15. Aquest estiu uns amics van trobar el següent mapa d’un tresor. Intenta me-
moritzar-lo durant tres minuts i passa a la pàgina següent on et demanarem que 
el recordes.

Pou 
Poble

Església

Riu/Pont
Palmera

Llac
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Intenta recordar els elements que el dibuixant ha oblidat posar al mapa del tre-
sor i dibuixa’ls tu.

Poble

Riu/Pont

Llac

16. Escriu deu coses que pots comprar en un quiosc.

17. Fes un dibuix en cadascun dels quadres.

18. Completa les següents frases seguint l’exemple: «Els rius porten aigua».

· La meua família
· Les muntanyes
· A l’escola
· La meua mà
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19. Quines coses podries fer en la teua festa de natalici?

TINDRE CONTENTS ELS PARES

ALIMENTACIÓ

Segur que saps com d’important és tindre contents els pares. Però de veritat que 
fas sempre les coses per a tindre’ls contents? Tal vegada podries fer-les un poc 
millor, veritat?

20. Si m’acabe tot el desdejuni, els pares estaran c_ _ _ _ _ _ _, però sí no me 
l’acabe estaran e_ _ _ _ _ _ _.

21. De les situacions que veuràs escrites ara, assenyala dins de la casella amb 
una creu (  quina li agrada més al professor i amb un puntet (· , la que menys.

Menjar el que em serveixen en el plat.

Menjar molt per a estar més fort.

Menjar moltes llepolies.

Beure llet després de dinar. 


