
El Dr. Howard Gardner és investit com a Doctor Honoris Causa per la Universitat 

Ramon Llull a proposta de la Facultat de Psicología, Ciencies de l'Educació i de 

l'Esport Blanquerna-URL 

Les raons que avalen la idone'itat d'aquesta maxima distinció academica són les 

següents: 

A. El Dr. Gardner té una trajectoria academica i investigadora molt notable (veure

CV) en l'ambit de l'estudi de les capacitats humanes.

l. Ha realitzat estudis que han renovat les concepcions de la intel·ligencia humana

amb la seva teoria de les intel·ligencies múltiples, en la qual recull altres

manifestacions de la intel·ligencia més enlla de les capacitats que s'han

considerat tradicionalment com a intel·ligencia.

2. Ha realitzat estudis sobre la creativitat humana, sobre els processos i productes

d'aquesta creativitat.

3. Ha realitzat contribucions també en els ambits del lideratge i de la intel·ligencia

social.

B. Ha estat una persona vinculada i que ha inspirat les principals i més innovadores

reformes de l'educació que s'estan portant a terme a tot el món.

l. Ha proposat models per una educació que es centri a desenvolupar el talent de

les persones, en uns contextos que estimulin l'acció i la innovació.

2. Ha elaborat formes de treballar amb la diversitat de persones i talents, obrint

un camí cap a una escola més inclusiva i en la que totes les capacitats siguin

potencia des.

3. Ha proposat també formes de treballar amb les persones amb talents especials

i altes capacitats.
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4. Ha proposat metodologies innovadores que inclouen treball col·laboratiu,

treball per projectes, i propostes d'aprenentatge interdisciplinar.

S. Entre aquestes experiencies destaca la del Col·legi Montserrat de Barcelona,

directament supervisat pel mateix Dr. Gardner o, més recentment, també

!'experiencia de Jesu'ites Educació esta inspirada en aquest autor.

C. La perspectiva del Dr. Gardner situa al centre de l'educació la persona, no només

per aquesta visió holística i renaixentista respecte les seves capacitats, sinó

també per incloure les capacitats personals (interpersonals i intrapersonals} com

a elements fonamentals del desenvolupament huma, susceptibles també de ser

educades.
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Date of Birth: 

EDUCATION 

CURRICULUM VITAE 

Howard E. Gardner 

July 11, 1943 

Harvard College, 1961-1965; A.B. in Social Relations 
London School of Economics, 1965-1966; Reading in Philosophy and Sociology 
Harvard University, 1966-1971; Ph.D. in Social Psychology (Developmental Psychology) 
Harvard Medical School and Boston University Aphasia Research Center, 1971-1972; 

Postdoctoral Fellow 

CURRENT POSITIONS 

John H. and Elisabeth A. Hobbs Professor of Cognition and Education, Harvard Graduate School 

of Education (1998-present) 
Professor of Education, Harvard Graduate School of Education (1986-1998) 
Adjunct Professor of Psychology, Harvard University (1991-present) 
Chair, Project Zero Steering Committee (1995-present); Co-Director, Project Zero (1972-2000); 

Senior Director (2000-present). 

ACADEMIC HONORS AND FELLOWSHIPS 

Phi Beta Kappa, Junior Year (1964) 
A.B. summa cum laude (1965) 
Frank Knox Fellowship, London School ofEconomics (1965-1966) 
NIMH Pre-doctoral F ellowship ( 1966-1971) 
Ph.D. Examination passed with Distinction (1968) 
Social Science Research Council Fellow (1971-1972) 
Livingston Fund Fellowship (1972-1974) 
Claude Bemard Science Joumalism Award (1975) 

MacA.tthur Prize Fellowship (1981-1986) 
National Psychology Award for Excellence in the Media of the American Psychological 

Association, for the book, Frames ofMind (1984) 
William James Award, American Psychological Association (1987) 
Educational Press of Arnerica, Distinguished Achievement Award (1989) 
Who's Who in America (1989-present) 
University of Louisville Grawemeyer Award in Education (1990) 
Wyoming Seminary Distinguished Alumnus Award (1990) 
Medal of the Presidency ofthe Italian Republic, Pio Manzu, October (2001) 














