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4.3.2. Graella de valoració per als mestres i pares o tutors

Nom i cognoms:.....................................................................................................Edat: ................
Curs: .................................... Centre: .....................................................................Data:................

Puntuació: Cada ítem s’ha de puntuar de l’1 al 10.
El valor 1 indica que no s’hi està gens d’acord i el valor 10 manifesta que s’hi està completament 
d’acord.

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA

Escriu millor que la mitjana de la seva edat, amb claredat, agudesa, realisme. 
Explica històries, relats, contes i acudits amb precisió. 
Té bona memòria per recordar noms, dates, poemes. 
Li agraden els jocs de paraules i els passatemps: sopa de lletres, mots encreuats. 
Gaudeix molt llegint. 
Té un vocabulari molt acurat i avançat per a la seva edat. 
Gaudeix escoltant, quan parlen els grans. 
Manté l’atenció del grup mentre parla. 
Es comunica amb els altres amb un bon nivell verbal, de forma clara i concisa. 
Li és fàcil extreure la idea principal d’un text o resumir un conte. 
Total punts 

INTEL·LIGÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA

És capaç de resoldre ràpidament càlculs mentals. 
Entén amb facilitat el llenguatge matemàtic. 
Raona bé i té sentit comú. 
És capaç de calcular aproximadament el que valen les coses. 
Busca programes de matemàtiques a l’ordinador. 
Té facilitat per resoldre problemes de 2 o 3 formes diferents. 
Li agrada l’assignatura de matemàtiques. 
És capaç d’inventar problemes amb una solució donada. 
Pensa d’una forma abstracta o conceptual superior a la resta d’alumnes. 
Gaudeix jugant a escacs o altres jocs d’estratègies. 
Total punts 

INTEL·LIGÈNCIA VISUAL ESPACIAL

Gaudeix realitzant puzles, laberints, o activitats visuals semblants. 
Li agrada molt dibuixar i pintar. 
Comprèn millor les explicacions a través de mapes conceptuals, gràfiques, taules. 
Li és fàcil interpretar i llegir mapes i diagrames. 
Gaudeix imaginant idees i dibuixos de forma variada. 
Li agrada veure pel·lícules, diapositives, “power points” i altres representacions visuals. 
Aprèn millor les coses a través d’imatges. 
Li diverteixen els puzles i trencaclosques en tres dimensions. 
Dibuixa figures molt avançades per la seva edat. 
Fa construccions tridimensionals amb facilitat. 
Total punts 
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INTEL·LIGÈNCIA CINETICOCORPORAL

Gaudeix molt amb les manualitats. 
És una persona activa i li agrada el moviment. 
Mostra habilitat en la coordinació visuomotora. 
Li agrada l’esport i jugar a l’aire lliure. 
Són importants per a ell/a les habilitats artístiques: la dansa, el teatre i el mim. 
Imita intel·ligentment els gestos i moviments característics dels altres. 
Es diverteix amb els jocs tradicionals o multiculturals. 
Li agrada desfer les coses i tornar-les a muntar. 
Sovint toca el que veu. 
Sobresurt en algun esport. 
Total punts 

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL

Aprèn els ritmes fàcilment. 
Li agradaria tocar un instrument. 
És capaç de diferenciar els sorolls ambientals. 
Canta cançons apreses fora de l’escola. 
Sap diferenciar la música quan sona bé o està desafinada. 
Té una manera rítmica de parlar i de moure’s. 
Té bona veu per cantar. 
Li resulta fàcil posar ritme a un poema o canviar la lletra d’una cançó. 
Li agrada tot tipus de música i busca ocasions per escoltar-la. 
Recorda fàcilment les melodies i cançons. 
Total punts 

INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA

Li interessen els documentals que fan referència a la natura.
Li agraden les sortides culturals que tenen relació amb el medi ambient.
Formula preguntes i busca informació addicional sobre un tema treballat.
Té facilitat per classificar objectes segons les seves propietats físiques i materials.
Són importants per a ell/a els animals.
Li agrada fer experiments i observar les transformacions que es produeixen.
És capaç de preveure el resultat de les experiències abans de fer-les.
Té un gran coneixement sobre temes relacionats amb les ciències naturals.
Detalla les seves explicacions sobre el funcionament de les coses.
Gaudeix en les classes de coneixement del medi.
Total punts
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INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL

Li resulta agradable la convivència amb els altres.
Li agrada conversar i parlar amb tothom.
Aprèn millor en grup.
Sembla un líder natural.
Li agrada ajudar els altres i resoldre els seus problemes.
Té dos o més amics íntims.
Li agrada conèixer nous amics.
Comparteix el seu temps ensenyant informalment els altres.
Gaudeix jugant amb els altres companys.
Els companys de la classe busquen la seva companyia.
Total punts

INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL 

Manifesta un gran sentit d’independència. 
Té un sentit realista de les seves virtuts i defectes. 
Treballa i estudia bé estant sol. 
Expressa amb claredat els seus sentiments: alegria, tristesa... 
S’esforça quan creu que una cosa val la pena. 
Té una bona autoestima. 
Necessita saber el perquè de les coses. 
És capaç d’aprendre dels seus èxits i fracassos en la vida. 
Manifesta una gran força de voluntat i capacitat per automotivar-se. 
Té alguna afició de la qual no parla gaire amb els altres. 
Total punts 

INTEL·LIGÈNCIA EXISTENCIAL O ESPIRITUAL

Li desperta interès pensar què hi ha després de la vida i de la mort.
Vol saber perquè vivim, pensem, estimem.
Pregunta si hi ha algú superior als homes.
Vol col·laborar per fer un món millor sense guerres, ple d’amor i en pau.
Pregunta com neixen, creixen i viuen les persones, els animals i les plantes.
Està preocupat per la mort de les persones que estima.
Fa l’esforç de millorar cada dia i dedica part del seu temps a l’ajuda als altres.
Estima i ajuda els companys més desvalguts.
Pregunta si són els científics els qui es preocupen i governen el nostre planeta.
Té necessitat d’estimar i ser estimat.
Total punts

Extret d’Estratègies d’intervenció amb alumnat de necessitats educatives especials per altes capacitats, dins l’escola 
inclusiva, treball elaborat per M. Teresa Gómez Masdevall en el marc de la llicència d’estudis retribuïda concedida 
pel Departament d’Ensenyament el curs 2008-09. L’autor d’aquesta taula és Walter McKenzie (1999).
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Full de recollida de la puntuació de la graella del mestre/a i pares o tutors legals

De l’alumne/a……………………………………………………………………………………….

Data………………………………….
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Extret d’Estratègies d’intervenció amb alumnat de necessitats educatives especials per altes capacitats, dins l’escola 
inclusiva, treball elaborat per M. Teresa Gómez Masdevall en el marc de la llicència d’estudis retribuïda concedida 
pel Departament d’Ensenyament el curs 2008-09.


