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 RESUM 



RESUM 

El següent Treball de Final de Grau (TFG) mostra un estudi empíric i analític de la situació 

actual de les altes capacitats a l’escola infantil a partir de la recerca bibliogràfica.  

Dins una societat cada cop més canviant i competitiva, immersa dins el cercle viciós del 

coneixement i la tecnologia, un dels grans reptes de l’escola és saber detectar el talent dels 

infants, per tal de potenciar al màxim el desenvolupament integral de cada individu.  

Donat que el percentatge de població que presenta altes capacitats oscil·la entre el 2 i el 10 

per cent (on s’inclouen la superdotació, els talent i l’experticia), és fonamental afavorir les 

estratègies necessàries pel diagnòstic i el tractament, per tal de donar una atenció 

individualitzada i adequada a les necessitats d’aquests alumnes.  

Donar resposta a aquesta tipologia d’infants és un tasca que recau sobre l’escola, les famílies i 

la societat; i és important que es tinguin unes bases sòlides sobre les quals treballar.  

D’aquesta manera, aquest treball cerca aprofundir en la divulgació, comprensió i tractament 

de l’alumnat d’altes capacitats. 

Paraules clau: altes capacitats intel·lectuals, inclusió, diagnòstic, tractament, escola infantil.  

 

ABSTRACT 

The following Final Grade Project shows an empirical and analytic study about the current 

situation of gifted school children from literature review.  

In a society increasingly changing and competitive immersed in the vicious circle of 

knowledge and technology, one of the biggest challenges of the school is to know how to 

detect the talent of children, in order to maximize the integral development of each individual. 

As the percentage of the population has gifted ranges between 2 and 10 per cent (which 

includes giftedness, talents and expertise), it is essential to encourage the necessary strategies 

for diagnosis and treatment in order to give individual and appropriate attention to these 

students’ needs. 

To respond to this type of children is a task that falls to the school, families and society; and it 

is important to have a solid foundation on which to work. 

Thus, this work deals with go deeper into dissemination, understanding and treatment of 

gifted students. 

Key words: high intellectual abilities, inclusion, diagnosis, treatment, nursery. 
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INTRODUCCIÓ    

I JUSTIFICACIÓ 



El següent Treball de Final de Grau (TFG), tracta d’aprofundir en la realitat que es viu 

actualment dins les aules i a nivell familiar envers les altes capacitats (en endavant, AC o 

ACI) dins el marc de la primera infància. Així doncs, amb la intenció d’afavorir estratègies 

pel diagnòstic i el tractament d’aquesta tipologia d’infants dins l’àmbit de l’escola infantil, 

neix aquest treball que té la seva base fonamental en un estudi empíric, analític i de recerca 

d’informació de la situació actual.  

Segons estudis realitzats per diversos autors, entre els que destaquen Clark (2008) o Guirado 

(2015), s’estima que el percentatge d’alumnat amb ACI oscil·la entre el 2% i el 5%. Encara 

que aquestes xifres poden variar segons la definició i els criteris de selecció que triem. 

Podem, però, trobar un 2% de població superdotada (amb un QI superior als 130 punts) i entre 

un 5-10% de població amb algun talent simple o complex (d’acord a les intel·ligències 

múltiples de Gardner, 1995). Tot junt, comporta un 7% de la població total dotada amb altes 

capacitats. A més, també podem trobar alumnat amb excepcionalitat, caracteritzat per tenir 

diferencies més exagerades en relació a l’aprenentatge-desenvolupament degudes tant a les 

altes capacitats com a una discapacitat, i amb precocitat, que és un fenomen evolutiu on el 

procés d’aprenentatge-desenvolupament és més ràpid en determinats subjectes.   

Amb aquestes dades, i donada la baixa taxa de diagnòstic d’alumnat amb altes capacitats a les 

Illes Balears, és precís donar visibilitat a aquesta part de la població per tal de poder orientar i 

garantir el desenvolupament adequat de cada subjecte. Sempre tenint en compte que aquestes 

capacitats es donen en nins i adolescents independentment del seu grup cultural, social o 

qualsevol altre camp de la vida humana. De la mateixa manera, aquesta atenció no ha de 

dirigir-se només cap a l’alumnat, sinó també cap a les seves famílies i al tractament que 

aquestes i el centre educatiu han de fer envers aquesta situació.  

 Els nins i adolescents amb altes capacitats són aquells que mostren respostes notablement 

 elevades, o el potencial necessari per assolir-les, comparats amb els altres individus de la seva 

 mateixa edat, experiència o entorn. Posseeixen nivells alts de capacitat en les àrees cognitives, 

 creatives i artístiques, demostren una capacitat excepcional de lideratge o destaquen en 

 assignatures acadèmiques específiques. 

 Departament d’Educació dels EUA (US Department of Education, Office of Educational 

Research and Improvement, 1993, p.25). A Rodríguez; i altres (2015, p. 10) 
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Tot i que Rodríguez i altres (2015), en el seu “Protocol d’identificació”, recomanen fer el 

diagnòstic definitiu al voltant dels dotze anys, amb la finalitat de poder diferenciar entre 

precocitat i superdotació; cal entendre l’etapa infantil com un espai privilegiat per a la 

detecció de trets característics que poden accelerar aquest diagnòstic i agilitzar els tràmits 

burocràtics que desembocaran en l’adopció de mesures, generalment ordinàries de suport i/o 

reforç educatiu per enriquir i millorar l’activitat i el rendiment escolar d’aquest alumnat. 

És important, però, fer esment que tant la fase de diagnòstic com la del tractament de les altes 

capacitats, comporta tot un seguit de pràctiques significatives i inclusives i un ampli bagatge 

professional. Ja que això no comporta, com es creu, la imposició d’una etiqueta sobre l’infant, 

sinó que intenta canviar alguna cosa en relació a la metodologia de feina que s’usa amb 

aquesta tipologia d’alumnat, que presenta unes característiques intel·lectuals, emocionals i 

socials que demanden atenció. Així, diem que és important aprendre més sobre els nins i 

nines d’altes capacitats per tres motius fonamentals: “perquè existeixen, perquè no els 

coneixem i perquè creiem en una escola realment inclusiva.” (Rodríguez, 2016b). D’aquesta 

manera, cal donar visibilitat a les possibles mesures d’atenció a la diversitat que pretenen 

millorar la qualitat de les pràctiques educatives dutes a terme, això com a la millora que 

suposaria un augment dels recursos humans i materials amb els que compten els centres.   

Emperò, la legislació vigent, tant a nivell estatal com autonòmic, no és molt afavoridora de 

canvis i millores; ja que no fou fins l’any 2000 quan a Espanya apareixen recollides les altes 

capacitats dins una llei, i fins l’actual 2016 quan ho fa una llei autonòmica. I és també 

important esmentar que durant molt de temps no es feia un enfocament clar sobre la definició 

de les altes capacitats i la manca de coneixement feia que aquestes fossin tractades de forma 

ordinària com qualsevol tipus de discapacitat i, per tant, com NESE (Necessitats Específiques 

de Suport Educatiu). 
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 OBJECTIUS 



• Aprofundir en la realitat de les altes capacitats a les aules d’infantil 

Com s’ha esmentat anteriorment, les altes capacitats són una realitat dins les aules d’educació 

infantil. Cal entendre que aquesta és un bona etapa per començar a introduir i posar en 

pràctica estratègies d’identificació i tractament que afavoreixin el desenvolupament integral 

de l’infant dins el marc de les seves necessitats. És precís, per tant, treballar les intel·ligències 

múltiples amb l’objectiu de fomentar al màxim el desenvolupament de l’infant a través de la 

creativitat, l’atenció individualitzada i el treball tant dins com fora de l’aula. A més, és 

necessari que des de les administracions pertinents es prengui consciència de la importància 

que té la dotació de recursos humans i materials als centres per a donar una resposta acurada, 

no sols als infants, sinó també a les família i evitar així que es trobin en una situació de 

desavantatge social.  

• Conèixer les estratègies pel diagnòstic de les altes capacitats a l’escola infantil 

Cada cop més, les NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) a dins les aules 

d’escolarització ordinària són un fet a tenir en compte. Cal dir, que moltes d’elles no vénen 

amb un diagnòstic previ, sinó que és durant l’etapa escolar quan es detecten trets característics 

que posen en alerta als professionals i desencadenen tot un seguit de procediments per tal de 

dur a terme un seguiment i posterior avaluació de les necessitats que presenta l’infant.  

Així doncs, les altes capacitats no en són una excepció i moltes de les intervencions que es fan 

són a partir de l’escolarització obligatòria, quan la comparativa amb altres alumnes de la 

mateixa edat deixa entreveure certes diferències en el ritme de desenvolupament-

aprenentatge. D’aquesta manera, cal que els docents, i la comunitat educativa en general, 

assoleixi la responsabilitat de donar resposta a aquesta tipologia d’alumnat en base a conèixer 

les estratègies que cal seguir per tal de diagnosticar correctament a aquests infants, sempre 

tenint en compte que el diagnòstic és una realitat dinàmica i complexa.  

• Abastar el tractament de les ACI tant amb l’alumnat com amb les famílies 

Un cop fet el diagnòstic i, per tant, amb una avaluació clara com a fonament per al tractament, 

cal fer, no tan sols un seguiment de l’evolució de l’infant, sinó també de la seva família i de 

l’eficàcia de les mesures adoptades envers cada un dels casos. Així, es podran fer revisions 

periòdiques que mostrin a quin nivell s’està treballant adequadament de cara a les necessitats 

dels infants i si les estratègies preses dins i fora de l’aula estan donant els resultats que 

s’esperaven. Amb això, es podrà fer tangible l’assoliment d’objectius plantejats en un primer 

moment i també l’eficàcia dels recursos amb que compta l’escolarització ordinària envers el 

tractament de les altes capacitats intel·lectuals.  
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 ESTAT DE 

LA QÜESTIÓ 



4.1 LEGISLACIÓ  

A hores d’ara ens trobem immersos dins la LOMQE, Llei orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE-A-2013-12886), la qual destaca 

per responsabilitzar a les administracions educatives de l’establiment de plans de suport per 

als centres que acullen alumnat que requereix una atenció educativa més enllà de l’ordinària i 

també per mantindré la terminologia d’altes capacitats intel·lectuals, ja usat a la llei que la 

precedia, la LOE. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.  

Per a concretar, en el punt cinquanta-set, de la llei vigent actualment diu: 

    Els apartats 1 i 2 de l’article 71 queden redactats de la manera següent:  

 “1. Les administracions educatives han de disposar dels mitjans necessaris perquè tots 

 els alumnes assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i 

 emocional, així com els objectius establerts amb caràcter general en aquesta llei. Les 

 administracions educatives poden establir plans de centres prioritaris per donar suport 

 especialment als centres que escolaritzin alumnes en situació de desavantatge social. 

 2. Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè 

 els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent a l’ordinària, pel fe de tenir 

 necessitats educatives especials, dificultats específiques d’aprenentatge, TDAH, altes 

 capacitats intel·lectuals, pel fet d’haver-se incorporat tard al sistema educatiu o per 

 condicions personals o d’història escolar, puguin assolir el màxim desenvolupament 

 possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb 

 caràcter general per a tots els alumnes.” 

El punt cinquanta-vuit diu: 

   L’article 76 queda redactat de la manera següent:  

   “Article 76. Àmbit 

 Correspon a les administracions educatives adoptar les mesures necessàries per 

identificar l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals i valorar de manera primerenca les 

seves necessitats. Així mateix, els correspon adoptar plans d’actuació, així com programes 

d’enriquiment curricular adequats a aquestes necessitats, que permetin a l’alumnat 

desenvolupar al màxim les seves capacitats.” 
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ANÀLISI DEL MARC LEGISLATIU 

Actualment, podem dir que la legislació publicada envers l’alumnat amb altes capacitats 

intel·lectuals és escassa. No tan sols per les poques publicacions que recullen les normatives, 

sinó també per la manca de tractament que fan a qüestions tan importants com són la formació 

dels professionals que se n’han de fer càrrec, o com la falta de precisió a l’hora de definir 

conceptes relacionats amb les altes capacitats intel·lectuals. A més, és precís destacar també, 

que des del 1995, quan es recull per primera vegada la temàtica de les ACI a dins una 

normativa estatal, només s’han dictat dues ordres, dues resolucions i dos reials decrets que en 

facin referència, concretament:  

 Reial decret 696/1995, de 28 d’abril, d’ordenació de l’educació dels alumnes amb 

necessitats educatives especials 

 Resolució de 29 d’abril de 1996 de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es 

determinen els procediments que s0han de seguir per orientar la resposta educativa als 

alumnes amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de 

superdotació intel·lectual 

 Resolució de 20 de març de 1997 de la Secretaria General d’Educació i Formació 

Professional, per la qual es determinen els terminis de presentació i resolució dels 

expedients dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a condicions 

personals de superdotació intel·lectual 

  Reial decret 943/2003, de 18 de juliol, pel qual es regulen les condicions per 

flexibilitzar la durada dels diversos nivells i etapes del sistema educatiu per als 

alumnes superdotats intel·lectualment 

Per tant, tenint en compte que són els tutors o tutores de l’aula els encarregats de derivar 

aquests casos a mans dels especialistes per a fer-ne un diagnòstic exhaustiu, cal que 

l’administració educativa doti dels recursos humans i materials pertinents als centres per a 

poder donar una resposta adequada a les necessitats d’aquests infants envers el seu diagnòstic 

i posterior tractament.  

Cal, així, que es prengui consciència, i que aquesta tingui el seu ressò dins la normativa 

estatal, de la importància que té una atenció especialitzada per a aquest alumnat, ja que parlem 

d’un “alumnado que representa porcentajes parecidos a los de los discapacitados o con 

importantes retrasos en los aprendizajes y cuyas necesidades deben ser tenidas en cuenta por 

el sistema educativo.” (Guirado, 2015, p.12). I si a hores d’ara és impensable no atendre 



aquestes necessitats amb diferents mesures, tampoc ho hauria de ser no donar-li a les ACI la 

cabuda que demanden dins l’escolarització ordinària.  

4.2 DEFINICIÓ  

Per tal de conèixer millor a què fem referència quan parlem d’altes capacitats, cal clarificar 

tota una sèrie de conceptes.  

INTEL·LIGÈNCIA 

En primer lloc, cal que es tracti la intel·ligència en totes les seves formes, ja que el fet de no 

ser observable i de no ser un valor en sí mateixa, fa que només es pugui deduir a partir d’allò 

que percebem dels altres. Dins aquestes formes d’intel·ligència a les que fem referència, hi 

trobem, d’acord amb la teoria de les intel·ligències múltiples impulsada per Gardner (1995):  

la musical, cinètica-corporal, lingüística, interpersonal, intrapersonal, lògic-matemàtica, 

espacial, naturalista i espiritual. La manifestació i activació de totes elles depenen de la 

interrelació de diversos factors com l’esforç, els models, la sort, la personalitat i la motivació.  

Així, podem dir que aquestes es desenvolupen gràcies a les condicions de les habilitats, 

l’entorn i les necessitats de l’individu. Per tant, tal i com no hi ha dues persones iguals, 

tampoc hi ha dues intel·ligències iguals; d’aquí neix el concepte d’intel·ligències múltiples. 

Queda, per tant, totalment obsolet el fet de reduir la intel·ligència a l’àmbit acadèmic, ja que 

Gardner (1995) en redefineix el concepte i hi inclou nous factors influents com l’ambient, la 

disposició i la creativitat. 

En la mateixa línia, cal també diferenciar la intel·ligència dels nombres com els del quocient 

intel·lectual, ja que sovint es confonen i s’acostuma a rebutjar als infants que tenen una 

puntuació mínimament inferior a un 130 QI, quan aquest, com afirma Rodríguez (2016b) no 

és un paràmetre molt fidel degut a la seva subjectivitat i, tal vegada, s’estiguin minvant les 

oportunitats d’èxit d’aquests alumnes dins l’àmbit escolar.  

Aquest enfocament de la intel·ligència, caracteritzat pel seu dinamisme i multiplicitat no és 

una moda, sinó que ha estat subjecte d’estudi empíric durant molt de temps amb la intenció 

d’intentar donar una millor resposta al desenvolupament i tractament dels individus. Així com 

també s’ha convertit en una eina a l’hora de desenvolupar un currículum per competències1, ja 

                                                 
1 Currículum per competències: parlem d’aquest tipus de currículum quan l’assoliment dels objectius de 

l’etapa d’Educació Infantil està intrínsecament lligat al treball d’un seguit de competències: comunicatives, 

metodològiques, personals i de conviure i habitar el món. 

7 



que ens permet adquirir informació i estratègies significatives sobre com podem treballar amb 

els infants a dins les aules, de forma que es generi interès i aquest desemboqui en 

aprenentatges sobre com crear, gestionar i representar la informació adquirida.  

L’ús de recursos variats, com per exemple, el foment de situacions significatives 

d’ensenyament-aprenentatge, el treball cooperatiu, els materials desafiants, la convergència 

família-escola, l’avaluació autèntica o la transversalitat de continguts, comporten una gran 

avantatge de cara a treballar a partir de la teoria del les intel·ligències múltiples o IM. Ja que 

aquestes no són una fi en sí mateixes, sinó que ens ajuden en el procés educatiu, essent un 

punt de partida i un recolzament sòlid, alhora que impliquen una millora progressiva a mesura 

que avença el treball. 

 La teoría de las IM reconoce la diversidad como una característica esencial del ser 

 humano; poseemos un perfil de inteligencia singular. La atención a la diversidad en un 

 principio para dar una respuesta educativa apropiada a alumnos que viven en contextos 

 socialmente desfavorecidos y a alumnos que muestras distintos tipos de necesidades de 

 apoyo. Debemos dejar de trabajar, como señala Armstrong (2012) en el paradigma del déficit, 

 organizando programes y desarrollando experiencias educativas desde un paradigma del 

 crecimiento. (Escamilla, 2014, p. 40) 

Entenent, per tant, la intel·ligència com una característica singular de cada ésser humà, és 

important que, tant dins com fora de l’entorn escolar, s’evitin les comparacions entre d’uns i 

d’altres subjectes. D’aquesta manera, s’afavorirà un ritme de desenvolupament adequat per a 

cada un i aquest podrà créixer dins un entorn respectuós amb el mateix i amb els altres.  

 Saber que cada niño tiene un ritmo en el proceso de madurez evitará que realicemos 

 comparaciones innecesarias, ya que para muchas personas son realmente dañinas. Los padres 

 debemos conocer cuáles son las actividades en las que nuestros hijos son más hábiles, (…), 

 pero también debemos admitir que en determinadas actuaciones, van a tener aprendizajes

 más lentos. (Pérez, 2015, p. 147) 

ALTES CAPACITATS 

Com diu Guirado (2015), les altes capacitats (en endavant AC o ACI), comporten un dels 

conceptes pitjor compresos entre professionals i famílies, tot i ser un dels més generalitzats.  

Un cop transformada la concepció de la intel·ligència basada en el quocient intel·lectual (en 

endavant QI) i havent-la entès com una realitat multifactorial, podem dir que les altes 
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DISTRIBUCIÓ DE LES PUNTUACIONS DE QI 
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capacitats comporten un concepte polisèmic, depenent de com es manifestin. D’aquesta 

manera, les altes capacitats reuneixen a tota la diversitat d’intel·ligències excepcionals, on 

s’inclouen la superdotació, els talents simples i els talents complexos.  

Emperò, basant-nos en la puntuació del QI del gràfic adjunt a continuació, podem concloure 

que la franja de color taronja correspon al 70% de la població que presenta el que es considera 

un QI normal (entre els 80 i els 120 punts). A partir d’aquí, la franja de color blau ens dóna 

dues informacions. En primer lloc ens mostra a aquelles persones considerades brillants (QI 

entre els 120 i els 130 punts, que comporten un 6’7% de la població). I, per acabar, el 2’2% 

restant de la coa de la franja blava correspon als individus amb un QI considerat molt superior 

i que, per tant, es suposa que abasten el llindar de la superdotació.  

 

 

 

 

 

                                                                                                              Figura 1. La Ciencia y sus Demonios (2014)  

Direm, doncs, que la terminologia d’altes capacitats engloba un conjunt de conceptes que fan 

referència a diferents sectors de la població que compta amb unes capacitats intel·lectuals de 

nivell per sobre de la mitja. Així, acostuma a dir-se que un 7% de la població presenta altes 

capacitats, ja que “las personas con altas capacidades intelectuales se caracterizan por tener 

un perfil que se ajusta a una de estas tres categorías: sobredotación intelectual, talento 

simple o talento complejo.” (Sánchez, 2013, p. 72). 

Així, podem concloure dient que les altes capacitats intel·lectuals no són únicament les 

aptituds mentals, sinó també la gestió d’aquestes. 

 

EXCEPCIONALITAT 

Donada la manca de coneixement i el mal ús que es fa de la terminologia en referència a les 

altes capacitats, cal donar a aquest terme el lloc que vertaderament ocupa.  

Parlem d’excepcionalitat quan trobem un individu amb un desenvolupament que presenta 

característiques molt diferenciades de la resta del seu grup d’iguals i del que es podria 

considerar de nivell ordinari. Així, aquí s’inclouen tant els casos d’ACI com les diferents 

dificultats en el procés d’ensenyament-aprenentatge que tenen a veure amb discapacitats. 



PRECOCITAT  

És molt important tenir en compte que parlem de precocitat com a fenomen evolutiu que 

desemboca en un aprenentatge i un desenvolupament més avençat d’allò que es preveia.  

Diem, doncs, que el desenvolupament comença abans en alguns subjectes d’acord amb els 

marges i la temporització que estableix el calendari evolutiu2. Emperò, donada la 

individualitat de cada subjecte, no és difícil comprendre que aquest calendari no es desplega 

sempre al mateix ritme per a tothom.  

Envers la seva pertinença al grup d’ACI, cal deixar clar que són infants que necessiten 

intervenció professional i un diagnòstic confirmatori ja que, encara que no tots arribin a 

desenvolupar capacitats excepcionals, tenen un ritme de desenvolupament més avençat que la 

resta, tot i que amb el temps puguin arribar a estancar-se. (Rodríguez, 2016b) 

 

SUPERDOTACIÓ  

Entenem per superdotació tot allò que puntuï per sobre de 130 QI. Per al diagnòstic, però, 

Sánchez (2013) afirma que es requereix una intel·ligència amb un nivell per sobre del 

percentil 75 en capacitats cognitives i aptituds intel·lectuals: raonament lògic, gestió 

perceptiva, gestió de la memòria, raonament verbal, raonament matemàtic i aptitud espacial. 

Aquesta superdotació, però, no sempre ha d’aparèixer sola. Un cop s’hagi identificat la 

superdotació, pot donar-se la situació que, en algun dels aspectes estudiats, la puntuació 

sobrepassés el percentil 75 de forma molt visible. En aquest cas, els resultats en un dels 

aspectes treballats seria encara més superior al de la resta i així, parlaríem d’una superdotació 

amb un talent associat.  

 El individuo que presenta sobredotación intelectual se caracteriza por presentar una 

 superioridad intelectual, evaluada con una batería de test, a lo que se añade madurez social y 

 emocional superiores, salud física y creatividad. Conjuntamente se deberá valorar la 

 originalidad de sus trabajos, su rápida orientación, concentración, interés por diversos temas 

 y el desempeño sobresaliente. (Benito, 1992) 

Amb l’objectiu de diferenciar la superdotació de la precocitat, es recomana fer un diagnòstic 

definitiu al voltant dels dotze anys, tot i que no està de més tenir a aquests infants identificats 

al voltant dels sis anys.  

                                                 
2 Calendari maduratiu: “Amb aquest concepte ens referim a una sèrie d’informacions genèticament establertes 

mitjançant les quals se sap que els éssers humans passen per una seqüència de desenvolupament que és igual 

per a tothom (...) i que en els seus trets bàsics no es fan de manera diferent. Aquesta seqüència determina quines 

coses són possibles en diferents moments.” (Bassedas, Huguet i Solé, 2007, p.20) 
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TALENT SIMPLE 

Parlem de talent simple (en endavant TS) quan un infant neix amb una capacitat per un 

determinat aspecte de la vida i l’explota amb l’objectiu d’autogenerar un reforç positiu. És, 

per tant, un fenomen cognoscitiu i emocional de caràcter específic dins el conjunt de la 

intel·ligència humana. Així, es té una amplia competència o aptitud en un àmbit o pensament 

específic.  

En aquest cas, com afirma Sánchez (2013), cal obtenir un percentil per sobre de 95 en una de 

les àrees d’estudi: verbal, social, lògic-matemàtic, creatiu, musical, motriu o artístic. A la 

resta dels àmbits, pot presentar nivells dins la normalitat o, fins i tot, deficitaris.  

El perfil d’un nin amb un talent simple en l’àmbit lògic-matemàtic, per tant, podria 

representar-se de la següent manera: 
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Gràfica 1. Elaboració pròpia 

 

TALENT COMPLEX 

El talent complex (en endavant TC) es dóna quan hi ha combinacions de dos o més talents 

simples en una mateixa persona. En aquest cas, el percentil que es requereix a cada un dels 

talents es situa per sobre de 80, tal i com esmenta Sánchez (2013). Aquest és el tipus AC que 

té més incidència a les aules, ja que és molt probable que gràcies a la satisfacció personal que 

genera treballar en base als propis desitjos i interessos, s’esforcin en desenvolupar les seves 

capacitats i a combinar-les amb àrees propers i/o similars. 

Dins aquest grup d’alumnes, podem trobar-ne de dos tipus, seguint la proposta de Rodríguez 

(2016b): 

 Talent acadèmic: és fàcil de reconèixer però pot confondre’s amb la superdotació. 

Destaquen en l’àmbit verbal, de gestió de la memòria i lògic-matemàtic. Dins les aules 

ordinàries podem dir que aquests infants es troben dins els context adequat, ja que l’alt 

rendiment que presenten els afavoreix l’assoliment de bones notes. 



PERFIL NO REAL D’UN ALUMNE AMB TC 

INCIDÈNCIA DE LES ACI A LES ILLES BALEARS (2015) 

 Talent artístic-figuratiu: tot i que no és difícil de detectar, troba les seves dificultats 

en aconseguir un context i un ambient adequat pel seu desenvolupament. Destaquen 

en les àrees d’aptitud espacial, raonament lògic i creativitat.  

Així, el perfil de l’alumnat amb TC de caràcter artístic-figuratiu es representaria de la següent 

manera: 
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Gràfica 2. Elaboració pròpia 

 

4.3 INCIDÈNCIA DE LES ACI EN LA POBLACIÓ ESCOLAR  

Tot i que no ho sembli, la societat actual compta amb un gran nombre d’infants que presenten 

algun talent, una superdotació o precocitat en el seu ritme de desenvolupament-aprenentatge. 

Emperò, la senyal d’alerta es dóna quan, segons Rodríguez (2016a), es calcula que un 7% de 

la població escolar hauria de posseir algun tret característic de les altes capacitats, però a la 

pràctica aquesta xifra queda molt allunyada de la realitat. 

Un cop donada aquesta informació, cal fer una revisió dels nombres que es manegen envers la 

incidència de les ACI la nostra comunitat autònoma:  

 

 

ILLA 

 

ALUMNAT 

MATRICULAT 

PREVISIÓ 

D’ALUMNAT 

ACI 

ALUMNAT 

ACI 

IDENTIFICAT 

PERCENTATGE 

ACI 

IDENFICAT 

 

A.C.I. SENSE 

IDENTIFICAR 

Mallorca 129.517 9.066 454 5’0 8.612 

Menorca 18.341 1.284 32 2’5 1.252 

Eivissa i 

Formentera 

15.334 1.073 68 6’3 1.005 

Totals 163.192 11.423 554 4’8 10.869 

Taula 1. Conselleria d’Educació i Universitats, desembre 2015 (EI+EP+ESO de CEIP+CC+IES)  

A Rodríguez (2016a) 
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Podem comprovar clarament una baixa taxa de diagnòstic i, per tant, de tractament envers les 

necessitats d’aquest alumnat. Però, com afirma Guirado (2015), allò vertaderament important 

no és la quantificació, sinó com atenem aquestes capacitats en els entorns i moments concrets 

en que es manifesten o es presenten.  

Un dels majors obstacles amb que es compta a l’hora de detectar les altes capacitats són les 

creences errònies causades per prejudicis i estereotips encara existents a la nostra societat 

envers aquesta tipologia d’alumnat. Entre ells, hi destaquen, com menciona Rodríguez 

(2016a) i Rodríguez (2016b):  

 Són genis, estranys, funcionen com ordinadors 

 Són adults en petit 

A més, hi trobem altres creences que defensen, sense cap evidència, que les altes capacitats 

són producte d’una raça, gènere o classe social determinats.  

Però, com afirma Guirado (2015), cap d’elles impedeixen disposar de potencials intel·lectuals 

superiors per a desenvolupar. Encara que la herència sí que és un factor a tenir en compte, ja 

que aquesta, juntament amb l’aprenentatge i d’altres variables són elements actius dins el 

procés del desenvolupament o manifest de les altes capacitats.  

Donades aquestes creences, no és d’estranyar que moltes persones qüestionin l’existència dels 

infants amb capacitats superiors i que els considerin, simplement, nens aplicats, llestos o 

hiperestimulats (Guirado, 2015). En aquest darrer cas, és important entendre que l’alta 

competència intel·lectual no reprodueix ni desenvolupa per sí sola una competència concreta, 

sinó que és precís estimular-la d’acord amb el ritme de maduració i el context de l’individu en 

qüestió.  

Així doncs, cal que des de l’escola es treballi per tal de donar cabuda a tots els infants i 

garantir-ne la seva inclusió, no només al centre, sinó a l’entorn en general. 

 Éste es un centro educativo; un centro educativo implica el cultivo de la inteligencia, que es la 

 sutileza del entendimiento, la capacidad de elegir. Para elegir el camino correcto, la mente 

 debe estar libre de toda forma de prejuicio, de toda conclusión. ¿Desea usted un lugar como 

 éste, donde poder ser educado libremente, con felicidad, con inteligencia? Lo cual implica, de 

 hecho, cooperación, ¿no es así? Yo no puedo cooperar con usted si pongo énfasis en mis 

 peculiaridades. (Krishnamurti, 2016, p. 48) 

És molt comú, també, confondre les altes capacitats amb qualsevol altre patologia que estigui 
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relacionada amb el desenvolupament de l’infant i tingui el seu ressò dins l’àmbit acadèmic 

(Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, precocitat...). Així, cal aclarir que la 

superdotació no protegeix d’altres problemes, però tampoc els porta amb ella (Rodríguez, 

2016b). És per aquest motiu, doncs, que cal reivindicar la importància d’un diagnòstic el més 

precoç possible per a establir-ne les mesures necessàries.  

Així doncs, podem concloure que qualsevol alumne és susceptible de posseir algun tret 

característic de les altes capacitats i, per tant, mereixedor de ser avaluat i, posteriorment, 

tractat d’acord amb les necessitats específiques que requereixi el seu nivell de 

desenvolupament.  

Per a trobar aquest talent, però, és important, que des del món de la docència s’afavoreixin 

situacions on s’entrenin aquestes capacitats i puguin desenvolupar-se dins un ambient ric i 

saludable.    

Segons un estudi realitzat per Gladwell (2009), és obvi creure en l’existència del talent innat. 

Però després d’haver revisat la història de certs personatges destacables en les seves 

professions, afirma que al talent també s’hi arriba a partir de l’entusiasme per l’aprenentatge. 

Amb això, conclou una xifra que ha estat popularitzada arreu del món: deu mil hores. Segons 

Gladwell, aquest és el nombre d’hores que una persona li ha de dedicar a una tasca per a 

assolir-ne mestratge.  

Des d’una perspectiva acadèmica-educativa, en primer lloc, cal que els docents duguin a 

terme una tasca d’observació activa on en centrin en trobar conductes característiques i que no 

responen als paràmetres habituals. Un cop que aquestes són identificades, entra en joc el 

paper de mestre com a entrenador i director de l’aprenentatge.  

 “El entrenador –maestro, docente, terapeuta, coach- es el encargado de dirigir la actividad de 

 su alumno o cliente, para ayudarle a adquirir los hábitos adecuados. Éstas son algunas de las 

 características del buen entrenador:  

 Tener una meta clara 

 Conocer el modo de mejorar el rendimiento y enseñar al alumno a que lo aplique 

 Planificar el entrenamiento, marcar las pautas de progreso, la velocidad de crucero, 

para cada alumno 

 Dar feedback continuo e inmediato de cómo lo está haciendo el alumno 

 Ayudar a soportar el entrenamiento, que suele ser aburrido 

 Demostrar y transmitir una actitud de crecimiento” (Marina, 2016, pp 92-97) 
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4.4 CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT  

Tot i que no parlem d’un grup homogeni amb un perfil únic, cal conèixer una sèrie de 

característiques comunes de cara, sobretot, a la seva identificació.  

 La majoria dels nens no mostren tots els comportament que s’hi demanen, i aquells que sí que 

 els mostren, no ho fan contínuament. A més, hi ha individus que poden presentar una o dues 

 característiques d’aquest tipus de comportament i no per això es considera que tinguin altes 

 capacitats. No hem d’oblidar que cada alumne és un individu únic, amb unes característiques 

 emocionals, socials i intel·lectuals pròpies i singulars. (Rodríguez; i altres, 2015, p. 21)  

Dins aquestes característiques comunes, tot i que “la intel·ligència i el talent són sempre 

productes de la interacció entre les tendències o el potencial biològic i les oportunitats 

d’aprenentatge” (Guirado i Martínez, 2010, pp. 15-16), en podem distingir de cinc tipus 

diferents: intel·lectuals, d’aprenentatge, de motivació, emocionals i de creativitat. (Rodríguez, 

2016a) (Rodríguez, 2016b) 

INTEL·LECTUALS 

És d’aquest apartat d’on deriven la major part dels trets comuns. Podem dir que són infants 

que puntuen alt en els tests d’intel·ligència, tot i que això no sigui suficient pel diagnòstic. Les 

seves funcions cognitives són similars a les d’un grup de major edat que el seu. Poden 

confondre’s fàcilment amb nins precoços, ja que destaquen de forma molt prematura sobre tot 

en relació a les matemàtiques. 

Entre algunes característiques que poden ajudar a la detecció, destaquen, segons Sánchez 

(2013) i Rodríguez (2016a):  

 Alt nivell d’exigència 

 Avençat ús del llenguatge (tant a nivell d’expressió com de comprensió) 

 Qualitat de les preguntes que formulen 

 Habilitat per a la resolució de problemes 

 Innovador en les seves accions 

 Amplis coneixements 

 Persistència en les tasques (sobre tot intel·lectuals) 

 Atracció per les activitats complicades i innovadores 
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D’APRENENTATGE 

Són infants que aprenen ràpidament i amb poca pràctica. Sovint destaquen pel seu pensament 

crític i la capacitat d’autocrítica. Acostumen a ser independents i confien molt en sí mateixos. 

És molt característic, també, que estableixin relacions inusuals amb diferents temes, degut a 

l’amplitud d’interessos culturals i científics que tenen. (Rodríguez, 2016b) 

Un tret molt conegut envers aquesta tipologia d’alumnat és el fet d’estar distret a l’aula, ja que 

“Este período académico es monótono y repetitivo para estos perfiles.” (Dauder, 2016, p. 7), 

però en el moment que se li demana la temàtica de l’explicació, està al corrent de tot. Això, 

emperò, pot tenir també conseqüències negatives, ja que avorrir-se a la classe por conduir al 

fracàs escolar (encara que els casos amb AC que fracassen dins el sistema educatiu són molt 

pocs). El que sí cal tenir en compte és el fracàs personal al qual s’enfronten si no fan tot allò 

que tenen capacitat per fer.  

DE MOTIVACIÓ I INTERESSOS 

Donat que són alumnes que s’avorreixen fàcilment a les aules ordinàries, cal entendre la 

motivació i el treball a partir dels seus interessos, com una eina efectiva i significativa.  

Aquests interessos acostumen a ser, com s’ha esmentat anteriorment, avençats per a la seva 

edat i molt específics i inusuals. A més, a l’hora de treballar-los, desitgen constantment la 

interacció, són perseverants i dedicats en la tasca. 

Segons Rodríguez (2016b), alguna de les característiques que deriven de treballar amb 

aquesta motivació, són: 

 S’estimen més treballar de forma independent 

 Tenen interessos múltiples i variats (superdotació) 

 Tenen interessos relacionats amb la seva habilitat (talent) 

 Gran capacitat de concentració i persistència 

 Atracció pels reptes 

 Poden no voler seguir amb una activitat si ja la coneixen, és rutinària o tenen un nou 

focus d’atenció 

 

EMOCIONALS, SOCIALS I MORALS 

Existeixen mites que afirmen que els alumnes amb AC tenen una personalitat inestable, amb 

pocs amics, infeliços, disposts només a tenir amics amb la seva mateixa capacitat intel·lectual 

i amb problemes a nivell emocional (Rodríguez, 2016b). Emperò, això són tan sols mites, ja 

que són nins i nines, exceptuant alguna dificultat específica en l’àmbit social o de relació, que 
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poden interactuar i gaudir amb l’entorn com qualsevol altre d’acord amb el seu nivell 

maduratiu. Hi ha, però, alguns trets que sí solen ser intrínsecs de la personalitat de l’infant 

amb altes capacitats, tal i com proposa la QAGTC (2013): 

 Sentit de l’humor 

 Sentit de la justícia 

 Interès per arreglar conflictes 

 Interès per temes existencials 

 Intensitat emocional i social 

 Preferència per amics més grans 

 

DE CREATIVITAT O PENSAMENT DIVERGENT 

Fem referència, en aquest apartat, a la capacitat humana per produir idees noves i valuoses. 

Diem, doncs, que una persona amb pensament divergent és capaç d’extreure diverses 

respostes alternatives a un mateix problema, generant així coneixement. Es caracteritza per la 

seva fluïdesa, flexibilitat, originalitat i elaboració. (Rodríguez, 2016b) 

Així, l’antiga concepció que la creativitat no té cabuda dins les aules, queda obsoleta. Tot i no 

ser un tret especialment treballat a l’escola convencional, ajuda als individus a resoldre 

conflictes de maneres molt més sofisticades i innovadores que si és l’adult qui li proposa 

aquesta solució, en cas que parlem de la infantesa.  

És un error, però, pensar que només es pot ser creatiu en un aspecte i que la creativitat no és 

una qüestió de totalitat. Per a afavorir el procés educatiu, entenent-lo com el producte restant 

que sorgeix de la unió entre inspiració i feina, cal tenir en compte un seguit de factors, entre 

els que destaquen: la motivació, la passió, l’esforç, la disciplina, la constància i el risc.  

Les característiques que podem trobar a l’alumnat són, tal i com presentà Rodríguez (2016b): 

 Actitud oberta a situacions inusuals 

 Independència de pensament 

 Rebuig a la autoritat imposada 

 Enfrontament davant allò convencional 

 Capacitat per a generar múltiples estratègies i solucions 

 Preferència per jocs complicats 

 

A mode de síntesi, podem fer referència a la teoria dels tres anells de Renzulli (1978), la qual 

sustenta les habilitats de les persones amb capacitats superiors en tres trets principals com a 
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base i, tractant-los com a cercles, les persones amb altes capacitats ocuparien el punt 

d’intersecció entre els tres conjunts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sánchez (2013, p. 79) 
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 PROCÉS 

D’IDENFICACIÓ 



5.1 Importància del diagnòstic  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, actualment ens trobem davant d’una taxa de diagnòstic 

d’ACI molt per sota de les xifres que caldria esperar. Emperò, això no és fruit de la casualitat, 

sinó que hi ha tot un seguit de factors que minven les oportunitats d’identificació i, per tant, 

deixen fora dels programes especialitzats a alumnes que els requereixen.  

 No me digan que no es extraño, paradójico, que para identificar a un niño superdotado, tal 

 vez doscientos mil en España, tengamos que esperar a que tengan malas notas en el colegio. 

 Yo creo que no hay una prueba mayor de que nos estamos equivocando a la hora de 

 identificarlos y a la hora de tomar medidas para rentabilizar este potencial de talento. (Punset, 

 2004) 

En primer lloc, cal definir el diagnòstic des d’una perspectiva vinculada a l’orientació 

educativa. Per això, com afirma Jiménez Vivas (2003, p. 26), diem que: 

 El diagnóstico en educación hace referencia a un proceso educativo, de carácter científico, 

 que apoya tanto en la recogida de información, el análisis y valoración de la misma como en 

 una intervención y orientación en orden a una mejora (prevención, optimización) del proceso 

 de enseñanza aprendizaje. 

Així, podem establir que el diagnòstic és l’eina primera i fonamental per tal d’iniciar un seguit 

de modificacions del procés educatiu amb l’objectiu d’assolir millores envers el tractament de 

les necessitats que presenta l’infant. Cal que la identificació, però, sigui entesa com un procés 

dinàmic i continu que cal revisar, com a mínim, durant l’etapa d’escolarització obligatòria. A 

més, sempre cal partir d’avaluacions múltiples, ja que una sola prova no pot avaluar tot allò 

que un alumne ha de demostrar. D’aquesta manera, s’afavoreix el desenvolupament dels 

talents de cada un, ja que, proporcionant les activitats adequades, els alumnes aconsegueixen 

un ritme d’ensenyament-aprenentatge més alt que quan se’ls ofereix un pla d’estudis 

convencional. (Rodríguez, 2016b) 

És important que no es deixi de banda i es doni visibilitat a aquest conjunt d’alumnes ja que 

són demandants en primera persona d’adaptacions curriculars, d’adopció de mesures i/o de 

sol·licitud d’intervencions, perquè cal no oblidar que en són mereixedors tant com ho són les 

persones que les demanden per problemes o discapacitats. És a dir, tant si parlem d’altes 

capacitats com de baixes capacitats (dificultats d’aprenentatge, discapacitats, problemes en 

l’entorn socio-cultural...), aquests alumnes tenen dret a ser atesos d’acord amb les seves 
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circumstàncies personals i, per tant, cal que rebin el tracte necessari perquè puguin 

desenvolupar-se al màxim, tant a nivell acadèmic com personal. A més, la identificació 

precoç pot ajudar a prevenir l’aparició de problemes derivats de la inatenció a les qualitats de 

l’infant, garantint sempre l’atenció escolar i familiar.  

A més, elevant la taxa de diagnòstic, concretament dins la nostra comunitat autònoma, 

podríem donar visibilitat al col·lectiu de les ACI, que actualment es troba a la rereguarda del 

sistema educatiu. Amb això, s’aconseguirien més ajudes, més consciència envers la 

problemàtica que suposa i, també, més formació pels professionals3 que s’han de fer càrrec. 

Però, com s’ha esmentat en ocasions anteriors, aquest diagnòstic no té com a finalitat 

l’etiquetatge dels infants segons les seves capacitats, sinó que intenta generar una millora 

significativa, tant dins com fora de l’aula, en el tractament de les característiques de l’alumne 

i dissenyar programes que afavoreixin el seu desenvolupament.  

D’altra banda, com promouen Guirado i Martínez (2010), aquest diagnòstic pot ajudar a 

afavorir una relació col·laborativa entre la família i l’escola que permeti desenvolupar 

conjuntament aquestes ACI. Així, entenent a les famílies com un recurs molt útil dins l’àmbit 

escolar, es pot dur a terme una tasca conjunta de la qual se’n beneficií l’infant. El fet que hi 

hagi una bona comunicació escola-família fa que la resolució dels problemes millori. El 

primer context socialitzador és la família, per tant, des del sistema escolar, aquest s’ha de 

conèixer i respectar, mai intentar canviar-lo o assolir un rol d’experts. Per això, s’ha de tenir 

la mirada centrada en l’infant, tenint en compte que a ambdós agents es troben units per la 

responsabilitat de l’educació de l’infant.  

 En el caso de los alumnos y las alumnas con altas capacidades se demanda a los padres su 

 colaboración en lo referente al seguimiento de sus actividades, como a todos los padres y 

 madres, pero en algunos casos éstas tendrán una determinada especificidad, sugerida y 

 orientada desde los equipos docentes. Es por ello que la participación de los padres en el 

 proceso de evaluación consistirá fundamentalmente en dos momentos clave: 

 Valoración de las necesidades educativas 

 Contraste de las opiniones y valoraciones de los resultados escolares 

(Guirado i Martínez, 2010, p. 82) 

 

                                                 
3 Formació dels professionals: Segons Martínez i Guirado (2010), els aspectes fonamentals per a la formació 

dels professionals són: conèixer els conceptes més elementals, conèixer els processos cognitius de l’alumne, 

reconèixer els indicis, cultivar les capacitats d’observació i sistematització o aprendre a treballar en equip. 
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5.2 El procés d’identificació  

Seguint la proposta de Davis i Rimm (1994), recollida també per Rodríguez; i altres (2015, p. 

24), el procés d’identificació consta de cinc principis bàsics:  

 ADVOCACY: Els interessos de tot l’alumnat han de servir de guia de tot el procés. 

 DEFENSIBILITY: Els procediments s’han de basar en les millors evidències i 

 recomanacions de la investigació. 

 EQUITY: Ha de garantir el màxim grau d’equitat, és a dir, que cap alumne ha de 

 quedar al marge de la possibilitat de ser seleccionat per a rebre ajudes específiques. 

 PLURALISM: La definició que s’adopti ha de ser la més àmplia possible. 

 COMPREHENSIVENESS: S’ha de procurar que el major nombre d’alumnes siguin 

 identificats i atesos. 

El primer que cal tenir en compte, és que l’objectiu primer d’aquest diagnòstic, no és un altre 

que cercar les capacitats dels infants per tal de poder donar oportunitats de desenvolupar-les, 

sempre orientant i ajudant en aquest procés. Així, en base a l’anticipació i la planificació dels 

docents envers els ajustaments en la programació, s’estimularà el desenvolupament complet 

de les potencialitats de l’individu. 

“El procés d’identificació de l’estudiant d’ACI es fa necessari des del moment en què l’oferta 

d’una educació adaptada a les seves característiques i necessitats és possible.” (Rodríguez i 

altres, 2015, p. 25) 

L’ideal seria que aquest procés d’identificació s’iniciés de forma generalitzada amb l’objectiu 

d’incloure tants candidats com sigui possible. En aquesta mateixa línia, és important concebre 

la idea que parlem d’un procés continu i que, per tant, cap alumne pot ser descartat per a 

sempre. Cal, per tant, que aquest diagnòstic es revisi periòdicament i garantir, així, que tots 

rebin els ajuts específics que necessiten. Tot i que fer una avaluació tan nombrosa en 

subjectes pot ser costós, tant a nivell de recursos humans, materials i/o econòmics, abastar el 

màxim de definicions i autors possibles, ampliarà les possibilitats de realitzar una 

identificació correcta i, per tant, minvarà el risc d’excloure erròniament a algun dels alumnes.  

A més, per part del docent és important perdre la por al diagnòstic i abolir la idea que una 

intervenció educativa d’aquestes característiques comporta molt esforç i molta responsabilitat. 

Cal, per tant, que es donin a conèixer els recursos amb que es compta des de l’àmbit educatiu 

i institucional per poder, així, obrir les portes a totes les ajudes que s’ofereixen per facilitar 
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aquesta tasca i fer-la, no sols més planera, sinó també més enriquidora pel mestre, tant a nivell 

personal com professional, gràcies a haver-ne gaudit del procés i a haver ampliat el bagatge 

de recursos al seu abast. 

5.3 Obstacles per a la identificació   

Donada la baixa taxa de diagnòstic que es contempla, no és d’estranyar que hi ha un seguit de 

dificultats a l’hora d’identificar les ACI dins l’àmbit educatiu.  

En primer lloc, i atenent a les indicacions de Rodríguez (2016b) és important remarcar que 

tractem amb persones i que, per tant, són úniques, diferents i presenten variables 

incontrolables i susceptibles al llarg del temps. Això, fa que les proves psicomètriques o tests 

psicològics no s’hagin de prendre com una ciència exacta amb una fiabilitat del 100% ja que, 

per exemple, obtenir una puntuació elevada en un test d’intel·ligència (QI igual o superior a 

130) és considerat un indicatiu d’ACI, emperò, una puntuació per sota d’aquesta no exclou a 

l’alumne de posseir aquestes capacitats o talents.  

Dins l’aula, podem trobar alguns trets en els infants que obstaculitzin la identificació. Entre 

d’ells hi destaquen el mal comportament, un rendiment mitjà-baix, les condicions socials 

desfavorables i el retard o immaduresa en alguna àrea (Rodríguez, 2016b). A més, però, el 

professorat també dificulta aquesta identificació mitjançant expectatives estereotipades, 

excessiva confiança el els tests i la manca de informació i formació que obtenen.  

Per deixar tot això de banda, neix el “Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes 

capacitats intel·lectuals en centres escolars” (Rodríguez i altres, 2015), amb la intenció de 

donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat. És en aquest document on hi trobem, 

de forma detallada, quins són els problemes que podem trobar a l’hora d’identificar les ACI a 

l’entorn escolar:  

DEFINICIÓ AMBIGUA DE LES ACI   

Aquest és un dels trets més cridaners envers les dificultats de diagnòstic, ja que diversos 

autors, com Guirado (2015) o Rodríguez i altres (2015), en fan esment de forma reiterada.  

El fet que les definicions no estiguin establertes a nivell global fa que s’hi trobin diferències 

d’una comunitat a una altra o que aquestes siguin incompletes o inconsistents. A més, això no 

passa sols a nivell de carrer, sinó que els mateixos professionals no es posen d’acord en 

establir una definició consensuada i unànime que englobi les ACI en general i pugui ser usada 
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en àmbits educatius, científics i familiars. A més, pareix que a curt termini no hi ha cap procés 

obert cap al consens d’una definició.  

Això fa que des de l’escola no es tinguin clars quins són els criteris que s’han de seguir, les 

característiques que s’han d’observar o les mesures que s’han de prendre en assabentar-se 

d’alguna anomalia en el desenvolupament d’un alumne. A més, per part de les famílies resulta 

una àrdua tasca el fet de trobar informació sobre les ACI, tant abans com després del 

diagnòstic, ja que la formació i la informació que es rep és mínima i, en moltes ocasions, 

distorsionada.  

MANCA D’INSTRUMENTS DE DETECCIÓ I CRITERIS D’IDENTIFICACIÓ  

Un dels motius pels quals no es constata una gran taxa de diagnòstic és la manca 

d’instruments tècnicament adequats. Les eines existents per a complementar la prova de QI 

són escasses, i més encara si es pretén que abastin l’ampli ventall d’habilitats de l’estudiant. 

Dins aquesta escassesa, trobem que la gran majoria de proves existents resulten molt costoses 

econòmicament o només estan a l’abast de certes institucions o professionals.  

Els informes psicopedagògics, les escales de qualificació o qualsevol altre instrument de 

detecció que es lliurés hauria de tenir en compte els següents factors (Sánchez, 2013): 

 Intel·ligència 

 Creativitat 

 Context (familiar, escolar, social, socio-afectiu) 

 Nivell acadèmic i curricular 

Així, amb unes eines democràtiques, globals, individualitzades i igualitàries s’aconseguiria 

arribar a uns estàndards de qualitat i equitat entre centres que fessin realitat la utopia d’una 

escola realment inclusiva.  

 Un centro puede tener escrito en su proyecto educativo unos grandes propósitos, unos 

 enunciados que sobrevuelan los más altos picos de la pedagogía y del humanismo; pero, sin la 

 acción dirigida hacia ello, sin la perseverancia, sin la autocrítica, la realidad educativa es pura 

 máscara. [Giné, (coord.) i altres, 2013, p. 69] 

Per això, però, és necessari usar un llenguatge comú, analitzar fidelment els coneixements i 

les necessitats de cada centre per a compensar-les, el recolzament de les institucions i que 

siguin les entitats educatives les que prenguin les decisions pertinents. 

A més, com ja s’ha esmentat en comptades ocasions, prendre únicament el QI com criteri 

definitori d’altes capacitats és un error, ja que aquest té els seves limitacions. I degut a això, 
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molts estudiants han passat desapercebuts o han quedat descartats a causa de mesurar el talent 

només amb la prova del QI i no amb un protocol d’avaluació integral.  

PREJUDICIS ENVERS RAÇA, GÈNERE, CLASSE SOCIAL... 

Actualment, tot i el desenvolupament que es pressuposa a la societat, els prejudicis són un 

dels grans obstacles que dificulten la detecció de les ACI.  

“(...) no existe una correlación entre el aspecto físico y las capacidades intelectuales.” 

(Guirado i Martínez, 2010, p. 24). Amb aquesta premissa, podem afirmar que ens trobem 

davant d’un estereotip i que no existeix cap relació entre la manifestació d’una capacitat 

excepcional d’una persona i el seu origen o condició. Majoritàriament aquests prejudicis es 

tenen respecte a la condició econòmica, al gènere i als grups minoritaris, on hi destaquen els 

grups racials i ètnics. 

Aquesta idea inclou, com afirmen Rodríguez; i altres (2015, p. 27), “una sèrie d’errors, com són: 

 La concepció elitista de la superdotació 

 La manca de sensibilitat cultural dels educadors i administradors 

 Desigualtat d’oportunitats educatives 

 Les baixes expectatives d’aquests estudiants 

 L’ús inadequat dels instruments de detecció  

 L’ús d’una sola mesura per identificar els estudiants” 

La formació, la informació (tant pels familiars, com pels professionals encarregats), la 

inclusió de noves proves per a la direcció (tests no verbals, solució de problemes socials...) i 

la correcta i equitativa distribució dels serveis són, a hores d’ara, la gran solució per enfrontar 

aquesta problemàtica. 

FALSOS POSITIUS I FALSOS NEGATIUS  

Una valoració basada només en un criteri específic, com podria ser el comportament dins 

l’aula o la puntuació del QI, és una greu errada ja que pot arribar a modificar els resultats i/o 

aportar informació que no s’ajusta a la realitat.  

La identificació d’un subjecte té quatre possibilitats (Rodríguez; i altres, 2015):  

 CAS POSITIU: quan l’avaluació identifica a un estudiant com d’altes capacitats i 

 realment ho és. 
 

 CAS NEGATIU: el cas contrari a l’anterior, en que l’avaluació descarta les ACI a un 

 estudiant i en realitat no ho és. 
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 FALS POSITIU: es dóna aquest cas quan, per diversos motius, un alumne que no 

 posseeix capacitats excepcionals és identificat com d’ACI. Aquesta situació és molt 

 possible que l’infant la visqui de forma estressant, ja que veu que les expectatives i 

 pressions que recauen sobre ell són majors que les que ell pot assolir. A més, pot ser 

 també que la seva autoestima es vegi afectada. Des d’un altre punt de vista, també, cal 

 esmentar que aquests falsos positius tenen als seu abast tot un seguit de recursos que 

 podrien aprofitar alumnes que vertaderament els necessitin i s’ajustin a les seves 

 característiques.  

Un mètode per evitar aquesta situació, defensat per molts professionals, és donar el 

diagnòstic quan està totalment confirmat.  
 

 FALS NEGATIU: aquest cas té lloc quan un individu, tot i les seves capacitats i 

 característiques excepcionals, no compta amb un diagnòstic que ho verifiqui i, per 

 tant, no s’aprofita de les oportunitats que una identificació li hagués brindat. Així, 

 parlem d’infants que no reben una atenció ajustada a les seves necessitats i que poden 

 desenvolupar problemes actitudinals i/o motivacionals, com a conseqüència del 

 desajust entre la seva capacitat mental i resposta educativa que reben.  

5.4 Sistemes d’identificació  

Diem que l’avaluació és un procés sistemàtic que inclou una planificació i uns objectius 

previs i que, en base a una recollida d’informació i una valoració d’aquesta, s’extreuen 

conclusions i es prenen decisions per iniciar un procés de millora del producte final. 

“Programar, observar y evaluar tareas importantes en la escuela infantil son acciones que 

deberían aportar orden, conocimiento, equilibrio y rigurosidad al quehacer educativo, sin 

olvidar la flexibilidad, el respeto al momento evolutivas y la inclusión de los afectos en la 

dinámica de trabajo.”. (Díez, 2013, p. 77) 

En el cas d’un diagnòstic pedagògic, “es una realidad dinámica, en constante evolución, 

compleja y que admite diversas interpretaciones.” (Pascual, 2015, p. 39). Això, fa que 

presenti unes característiques que el diferencien de la resta. En primer lloc, cal que s’usin de 

forma complementària el major nombre de sistemes de recollida de dades possibles i que 

abastin l’àmbit familiar, l’escolar i el personal. D’aquesta manera podran avaluar-se tant trets 

de la personalitat (creativitat, socialització o comportament), com les aptituds intel·lectuals. A 

més, cal que s’entengui aquesta identificació com un recurs provisional i susceptible de ser 
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revisat als dotze anys d’edat; moment en el qual ja es pot diferenciar clarament entre una alta 

capacitat o un ritme de maduració precoç.  

Segons Feldhusen i Jarwan (2000), a l’hora de triar un instrument d’avaluació, cal que es 

tinguin en compte el següents criteris:  

 Rellevància del test 

 Fiabilitat 

 Validesa 

 Establiment dels barems 

 Biaixos possibles 

 Efecte de sostre, etc.  

Emperò, més enllà d’aquestes pautes, cal també que aquestes eines tinguin una concepció 

oberta del talent i, per tant, que afavoreixin la identificació de diferents aspectes de les altes 

capacitats. En la mateixa línia, és important que s’estudiï a cada alumne com a individu, 

incloent-hi a la població marginada, i que qualsevol diagnòstic tingui com a objectiu primer i 

fonamental, identificar als alumnes d’ACI i cobrir-ne les necessitats educatives de cada un.  

Per tant, a mode de síntesi, la identificació és un procés continu i de caràcter inclusiu que, 

mitjançat diversos instruments i eines, recull tota la informació possible de l’individu per fer-

ne un perfil complet i així localitzar els alumnes que requereixen una atenció especialitzada 

dins el sistema educatiu i donar una determinada resposta educativa. És important, que 

aquesta recollida abasti qualsevol informació que sigui susceptible de ser útil. Així, 

s’inclouran els moments dins l’aula, moments de pati, informació aportada per les famílies...  

A l’hora d’identificar els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, trobem dues opcions 

possibles, depenent del camí que es triï a seguir: la identificació a demanda o la global. 

Ambdós, fan referència a dos àmbits d’avaluació, com afirmen Guirado i Martínez (2010): 

l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge i l’avaluació de les competències i 

conductes.  

LA IDENTIFICACIÓ A DEMANDA 

Parlem d’identificació a demanda, com afirmen Rodríguez i altres (2015), quan la família o 

l’escola contacten amb l’equip d’orientació educativa o departament d’orientació, un cop 

observades una sèrie de característiques que fan a certs alumnes més avençats que els seus 

iguals.  
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Aquest tipus d’identificació avalua a l’alumne de forma individual i independent, i inicia un 

procés de caràcter formal que avaluarà directament els trets de l’excepcionalitat que l’individu 

presenta. Un cop feta l’avaluació, es prenen les mesures educatives considerades oportunes 

pels professionals.  

A grans trets, aquesta identificació neix d’un llarg període d’observació, documentació i 

avaluació prèvia per part de les famílies i el docent. És important parlar de la documentació, 

ja que és el pas intermedi entre allò que s’observa i allò que s’exposa a l’avaluació.  

 En aquest sentit es tracta de posar en pràctica un procés cooperatiu d’observació i 

 d’interpretació que ajuda els mestres a escolar i observar millor els infants amb els quals 

 treballen i les experiències que duen a terme. La documentació recollida, interpretada i 

 verificada de forma col·legiada permet entrar en l’acció educativa i representar idees i 

 pensament d’una manera que no és arbitrària sinó que té en compte els infants protagonistes 

 d’aquesta acció educativa i els educadors responsables de l’organització dels esdeveniments. 

 (Galardini i altres, 2010, p. 9)  

Sovint, continuant en la mateixa línia de documentació, a l’informe atorgat a l’equip 

d’orientació s’inclouen, a més de la demanda formal d’intervenció (veure Annex 1 - Demanda 

d’intervenció), transcripcions de les reunions amb les famílies tractant el tema, produccions de 

l’alumne o qualsevol altre material que es cregui oportú i susceptible d’aportar informació 

valuosa.  

És important que es coneguin bé els terminis d’aquest tipus d’avaluació. Donat el seu cost 

econòmic i de recursos, des del moment en que un mestre fa la derivació a l’Equip 

d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP), fins que l’infant és avaluat, es torba de 

mitja un o dos cursos escolars. Això, per tant, fa que les mesures envers les necessitats de 

l’alumne no es prenguin fins dos o tres cursos més enllà del moment en que s’ha fet un primer 

contacte amb el diagnòstic.  

Emperò, el fet que aquesta avaluació es basi únicament en les creences i en l’observació dels 

mestres i familiars, però no en un mètode de filtratge o screening, fa que la probabilitat de 

falsos negatius o falsos positius augmenti, ja que és molt probable que molts alumnes passin 

desapercebuts i d’altres que presentin només un ritme d’aprenentatge ràpid.  
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LA IDENTIFICACIÓ GLOBAL O PROACTIVA  

De forma contraria al cas anterior, la identificació global o proactiva proposa sistemes variats 

i diversos instruments d’avaluació que permeten abastar tot el ventall d’habilitats de les ACI. 

Així, en lloc de fer una única avaluació als alumnes als qui s’observen trets excepcionals, es 

treballa amb l’objectiu de “temptejar la població escolar per trobar els estudiants que estan 

demostrant l’assoliment excepcional o que poden tenir potencial de ser triomfadors 

excel·lents.” (Rodríguez; i altres, 2015, p. 32).  

Des del punt de vista econòmic, una avaluació individual és molt costosa i difícil d’aplicar a 

grans grups de població. Per això la identificació global aporta les estratègies necessàries per 

avaluar a un nombre ampli de població i extreure’n els casos d’ACI amb menys costs.  

 

AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA IDENTIFICACIÓ GLOBAL  

PER SOBRE DE LA DE A DEMANDA 

AVANTATGES INCONVENIENTS 
 

És més fiable 

 

Implica més temps 

 

Es realitza/arriba a més persones 

 

Suposa una gran inversió en recursos  

 

Inclou més proves 

 

Cal més formació dels professionals 

Taula 2. Rodríguez, (2016b) 

Dins aquest tipus d’identificació, s’hi inclouen dues fases, depenent del moment en que es 

dugui a terme i dels objectius que es persegueixin. 

La primera fase de nominació o screening, anomenada també filtratge o cribratge, consisteix 

en avaluar a tots els alumnes d’una mateixa edat per extreure’n aquells amb més capacitats i 

que, per tant, són susceptibles de realitzar un diagnòstic per ACI.  

Al llarg d’aquesta primera fase s’usen tot un seguit d’eines i proves entre les que destaquen 

les observacions i informes dels professors, la informació aportada per la família, les 

nominacions del grup d’iguals (no tant per una avaluació a nivell acadèmic, sinó d’habilitats a 

nivell personal) o les autonominacions, entre d’altres. D’aquesta manera, es fa partícip a tot 

l’entorn del subjecte avaluat i pot extreure’s una informació molt més significativa, 

contrastada i que abasta un ventall més ampli de contextos i situacions dins l’àmbit acadèmic 

i el social.  
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Finalment, la segona fase d’identificació o diagnòstic es caracteritza per l’ús de procediments 

d’identificació més rigorosos on s’inclouen instruments i eines de diagnòstic estandarditzats i 

mesures psicomètriques; sempre de la mà dels professionals formats en ACI.  

Aquest tipus d’avaluació minva el marge d’error, ja que treballa amb proves que avaluen trets 

intrínsecament lligats amb el talent o l’excepcionalitat. I no sols això, sinó que tenir un 

contacte directe amb les variables fa que es pugui determinar més concretament quin és el 

tipus d’adaptació o intervenció que aquell alumne necessita. D’aquesta manera, per contra a 

l’opció anterior, aquesta s’allunya de les dades poc fiables o els indicis subjectius.  

L’objectiu d’aquesta segona fase és recollir informació entorn al desenvolupament integral de 

l’infant, tant a nivell purament acadèmic com d’altres àmbits més personals. Així, es cerca 

abastar aspectes cognitius, el grau de competència curricular, el nivell de creativitat, aspectes 

emocionals i socials, factors del context i qualsevol altre aspecte que es cregui oportú. 

(Rodríguez i altres, 2015) 

Per recollir aquesta quantitat d’informació, és precís que s’usin els instruments adequats. Tots 

ells es caracteritzen per oferir una visió àmplia de les ACI que permet anar més enllà del 

conegut resultat de les proves de QI estandarditzades. D’aquesta manera, com s’ha vist 

anteriorment, s’atorga un valor real als diferents talents, habilitats i capacitats de cada alumne, 

sense caure en tòpics, situacions estressants o prejudicis. Així, s’aconsegueix que el procés 

d’identificació de les altes capacitats sigui un procés democràtic, respectuós i, sobretot, 

significatiu; no sols per l’alumne, sinó també per a la família i pels professionals que se’n fan 

càrrec. 

Com inclouen Rodríguez; i altres (2015, pp. 40-49) en el seu “Protocol d’identificació i 

avaluació”, els instruments usats per a aquesta segona fase es classifiquen en:  

 Tests d’intel·ligència general 

 Tests d’aptituds específiques 

 Tests d’execució o rendiment  

 Tests de creativitat 

Tot i que, aquests poden veure’s complementats amb avaluacions específiques com: 

 Produccions personals 

 Actuacions i/o audicions 

 Entrevistes 
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 Observacions realitzades per professionals, etc.  

Amb tot això, per tant s’avaluarà objectivament a cada alumne, a més de poder fer 

comparacions amb el seu grup d’iguals, permetrà establir unes directrius clares sobre quins 

són els canvis o modificacions que s’han d’incloure en pro d’afavorir una total inclusió de 

l’infant dins el sistema educatiu, donant resposta a les necessitats que presenta i els ajuts que 

demanda.   

 

5.5 Comunicació amb les famílies  

Cal, en primer lloc, prendre consciència sobre la importància de les famílies dins l’àmbit 

educatiu, així com del seguit de beneficis que aporta a l’infant aquesta relació bidireccional 

amb dos dels seus entorns més propers: la família i l’escola.  

Com afirmen Alfonso i altres (2003), referint-se als possibles conflictes que poden sorgir en 

la comunicació entre famílies i mestres, cal que aquests darrers comptin amb un bagatge 

d’estratègies per tal de fer front a aquest tipus de situacions, “atendiendo al rendimiento 

escolar, pero siendo conscientes de la importancia decisiva de los factores afectivos y 

relacionales. Favoreciendo la confianza de los padres hacia su hijo y, principalmente, 

implicándose con ellos en las propuestas de intervención conjunta.” (Alfonso i altres, 2003, 

p. 58) 

En el cas que ens ocupa, el tractament de les ACI dins l’entorn escolar, és obvi pensar que, 

tant el diagnòstic com el posterior tractament, han de ser una tasca consensuada i conjunta 

entre el centre i la família. És important, per tant, pensar que una bona relació família-escola 

és un eix fonamental per a garantir l’èxit d’aquesta intervenció. Albadalejo (2010, pp. 30-38) 

exposa un seguit d’estratègies a l’hora d’establir una situació comunicativa sana entre el 

professor i les famílies. Aquí, s’inclouen, entre d’altres: 

 “Tingues en compte els sentiments aliens 

 No transmetis els rumors 

 Parla sempre “oficialment” 

 Comparteix la màxima informació possible amb les persones amb qui treballes 

 Parla clarament, sigues transparent 

 Abstén-te d’atacar a aquesta persona o de criticar-la” 

Per tant, seguint aquestes claus, que a priori són molt senzilles i òbvies, s’aconseguirà crear 

un clima de confiança i seguretat que permetrà establir una comunicació significativa i plaent.  
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És important, també, que per part del mestre es tingui clar quina és la situació i el context que 

envolta a aquesta família, ja que aquest és un eix clau a l’hora de digerir i enfrontar una 

notícia com la possibilitat d’ACI en seu infant. Així, cal que, en la mesura del possible, 

aquesta reunió es dugui a terme amb un professional específic de l’àmbit de l’educació 

especialitzada i amb representació de l’equip d’orientació i/o de direcció del centre. Seria 

adient, també, dotar a les famílies de tots els recursos i estratègies possibles per a tractar 

aquesta situació i, per suposat, atorgar tota la informació de la que es disposi, tant envers les 

mesures que s’adoptaran, com en relació al seguiment de l’infant, amb l’objectiu de poder 

mantenir una conversa el més rica i significativa possible.  
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Un cop fet el diagnòstic, cal que la propera fita a assolir sigui una correcta intervenció que 

doni resposta a les necessitats de l’infant i obri pas a una escola realment inclusiva on tothom 

hi tingui cabuda, independentment de les seves característiques.  

 (...) la evaluación del alumnado con altas capacidades ha de contribuir a diagnosticar qué,

 cómo y cuándo se producen estos aprendizajes, así como las medidas que deben tomarse para 

 mejorar no sólo el proceso de aprendizaje sino también los procesos de enseñanza. Los 

 docentes deben ser conscientes de que sólo si la evaluación es personalizada y sigue unos  

 criterios podrá ser útil en las decisiones educativas que se tomen en el futuro. (Guirado i 

 Martínez, 2010, p. 83) 

 

6.1 Objectius  

Dins un entorn tan complex com és el de les altes capacitats intel·lectuals, cal que des del 

primer moment tot quedi enllestit i les pautes d’intervenció siguin concretes i gens utòpiques. 

Així, és important determinar uns objectius que permetin fer tangible i avaluable el procés i 

l’evolució de l’infant des del moment en que es posen en marxa les mesures que s’han 

considerat pertinents.  

En el “Protocol d’identificació i avaluació” de Rodríguez i altres (2015, p. 50) es dedica un 

apartat únicament als objectius envers la metodologia de tractament de les ACI dins l’entorn 

escolar: 

 Facilitar la intervenció adequada amb aquests alumnes en l’àmbit educatiu i 

familiar, partint de les seves necessitats i interessos, per estimular al màxim el 

seu potencial i prevenir tots els aspectes negatius que poden derivar-se de la 

no-identificació. 

 Elaborar uns qüestionaris de detecció d’alumne amb ACI. 

 Planificar una proposta d’organització temporal, que permeti als diferents 

centres educatius organitzar d’acord amb la legislació educativa vigent, i dins 

el seu Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD), la detecció, l’avaluació i la 

intervenció dels estudiants amb ACI. 

 Detectar i identificar, a partir d’uns qüestionaris per a docents i famílies, tots 

els alumnes de primer d’Educació Primària (EP) i 1r d’Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) amb ACI. 

 Unificar criteris en l’avaluació d’aquests alumnes.  

 Elaborar una llista de proves objectives, recomanables en l’avaluació 

psicopedagògica d’aquests alumnes.  
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Un cop establerts els objectius generals que pretén assolir l’establiment d’una metodologia de 

treball específica per a les ACI, és important saber que aquests neixen de la voluntat de 

millorar l’actual sistema educatiu i fer-hi un espai per a aquesta tipologia d’alumnat. 

D’aquesta manera, creant material específic, unificant criteris, augmentant la formació i la 

informació i elaborant documentació adient a la temàtica tractada, podrà donar-se una millor 

resposta a les ACI i, a més, incrementar la taxa de diagnòstic.   

 Els mestres i els professionals de cada escola tenen dret a contribuir a l’elaboració i 

 aprofundiment dels marcs conceptuals que defineixen els continguts,, les finalitats i les 

 pràctiques d’educació, mitjançant intercanvis oberts entre ells, amb el componen de la 

 coordinació pedagògica. (...) Per als ensenyants, doncs, hi ha d’haver dret al diàleg i a la 

 discussió d’idees i de les experiències per millorar els instruments de valoració i judici 

 professionals. (Malaguzzi, 1993. A Altamir, 2006, p. 22) 

Emperò, cal tenir en compte que l’objectiu fonamental de cara als alumnes és millorar la seva 

estada i el seu desenvolupament al centre, no sols a nivell acadèmic, sinó també a nivell 

personal. Així, podem dir que per a aconseguir aquesta millora és imprescindible donar 

resposta a les necessitats de l’infant, que són, segons Rodríguez (2016b): 

 Tenir al seu abast recursos que li permetin gestionar la seva intel·ligència 

 Adquirir i usar tècniques d’estudi i treball eficaces 

 Aprendre a manejar i aprofitar les diverses fonts d’informació 

 Poder enriquir el seu coneixement en els camps del seu especial interès 

 Tenir contacte i treballar amb iguals 

 Desenvolupar habilitats socials d’interrelació, comprensió i acceptació 

 Estimular la seva creativitat 

 Provar nous llits expressius i tècniques variades 

 Participar en activitats extraescolars que enriqueixin el currículum 

Tot això, sempre amb una visió inclusiva de l’escola i que, per tant, inclogui tant als infants, 

com a les famílies, als docents i a les associacions i institucions pertinents. Així, doncs, 

s’estarà més a prop d’una escola que optimitzi el desenvolupament dels seus alumnes, atengui 

a la diversitat i eduqui de manera individualitzada. (Rodríguez, 2016b) 

 

 

 



34 

6.2 Intervenció docent o educativa 

A hores d’ara, la figura del docent dista molt d’aquella promoguda per l’escola tradicional. 

Ara, en canvi, des d’una perspectiva constructivista s’entén a l’infant com a constructor del 

seu aprenentatge a partir dels propis coneixements, interessos, dubtes, desitjos... i el rol de 

d’adult passa a ser el d’un acompanyant durant tot aquest procés d’ensenyament-aprenentatge 

i el d’un referent afectiu, mediador i de seguretat; amb l’objectiu que els infants desenvolupin 

al màxim les seves capacitats i explorin amb la seva autonomia i amb els iguals. 

 L’adult no ha de sortir del seu rol, sinó que l’ha de replantejar, mirant de passar de transmissor 

 a cocreador de cultura i de sabers, acceptant amb coherència la vulnerabilitat del propi rol, al 

 costat dels dubtes, errors, curiositats. És una condició indispensable per complir autèntics 

 actes de coneixença i de creació, que configuren la condició del mestre “potent”, l’únic que es

 pot posar al costat de l’infant, identificat des de la nostra teoria com a igualment potent. 

 (Rinaldi, 1994. A Altamir, 2006, p. 21) 

Així, cal que es redefineixin les tasques del professor. A partir de Rodríguez (2016b), podem 

establir que el rol del mestre ha de centrar-se en: 

 Observar com aprèn, a quin ritme, mitjançant quina via, amb quina organització... 

 Avaluar els canvis en les produccions 

 Treballar a partir dels propis coneixements de l’infant (què sap, fins on sap...) 

 Observar les seves relacions (es relaciona amb el grup, en parella, individualment...) 

Tot això ajudarà a adaptar adequadament el nivell de treball en que cal focalitzar la 

intervenció, que poden ser: actuacions concretes, actuacions específiques pel curs o 

actuacions globals a nivell de centre.  

Un cop definit el paper del mestre, és precís que quan parlem d’intervenció educativa4 o 

intervenció docent, tinguem clars quins són els àmbits en que s’ha de treballar.  

EN QUINS ÀMBITS CAL INTERVENIR 

Des del punt de vista de l’escola inclusiva, és fonamental treballar amb l’infant de forma 

integral. Així doncs, qualsevol entorn amb que tingui relació directa és susceptible de ser 

subjecte d’intervenció.  

                                                 
4 Intervenció educativa: “La intervención educativa es un conjunto de acciones relacionadas que concretan las 

opciones de enseñanza (recogidas y priorizadas) que se llevan a cabo en el contexto escolar, recogidas en un 

proyecto educativo de centro y en la diversas programaciones del aula, con el objetivo de potenciar todas las 

capacidades educativas de los alumnos y la igualdad de oportunidades.” (Guirado i Martínez, 2010, p. 89) 
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Aquells entorns on, generalment, acostuma a socialitzar-se un infant, sobretot durant la seva 

primera infància, que comprèn les edats dels zero als sis anys, són: la família, l’escola i el 

context social i extraescolar. Emperò, el principal destinatari de la intervenció és el propi 

alumne, ja que és ell qui demanda de primera mà resposta a les seves necessitats. (Guirado i 

Martínez, 2010) 

D’altra banda, quan parlem d’intervenir amb la família i el context social i extraescolar, cal 

que es tingui clar que són pilars fonamentals en l’educació dels infants. Per això, cal conèixer-

los i posar al seu abast els recursos que els hi siguin necessaris per a garantir l’èxit en el 

desenvolupament de l’infant i la seva inclusió dins el procés educatiu i, per tant, dins l’escola.  

Donada la pèrdua de valor que han sofert la docència i l’escola en els darrers anys, arribats a 

aquest punt, és el moment de retornar la confiança en els mestres i atorgar a la seva feina el 

valor que mereix; per poder mantenir una relació sana, significativa i bidireccional entre ells i 

les famílies. 

 La confianza en los vínculos sociales que nos relacionan con nuestra comunidad es una virtud 

 que se asemeja mucho a la justicia, por su capacidad cohesionadora. Un grupo humano, sea la

 que sea su finalidad, acaba desintegrándose si pierde la confianza en sí mismo. La confianza

 reduce tensiones y agiliza las relaciones, haciéndolas más eficientes. Es la virtud que da 

 fortaleza a los vínculos humanos. ¿Y qué es la escuela sino una institución vinculadora? (Luri, 

 2015, p. 227-228) 

Així, el darrer àmbit en que cal intervenir és el propi centre, que fa referència directament als 

professors. Aquí dins, s’hi inclouen totes les formalitats que s’han de dur a terme dins el 

centre: documents oficials, criteris d’avaluació i d’altres instruments que fan possibles unes 

bones pràctiques educatives que tinguin en compte a tots els alumnes. 

 

COM ACTUAR 

Educar, i fer-ho bé, en presència d’alumnat amb ACI comporta un bagatge d’habilitats i 

recursos per part del professor que li permetin atracar-se el màxim possible a tots els seus 

alumnes.  

 Para que se produzca un buen aprendizaje, no solo es importante el qué se enseña a los 

 alumnos, también juega un importante papel el cómo se enseña. Los profesores son una fuente 

 de conocimiento y guías para el aprendizaje de sus alumnos, por ello, deben utilizar estrategias 
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 de enseñanza que se adapten lo mejor posible a las características de los alumnos y los 

 objetivos y contenidos de las programaciones. (Sánchez, 2013, p. 199) 

Envers aquesta metodologia, Guirado i Martínez (2010, pp. 94-96) n’estableixen quines són 

les característiques més significatives:  

 Adaptación del trabajo para todos los alumnos 

 Coherencia de toda la acción educativa 

 Conocimiento compartido 

 Solicitud de consejo y orientación 

 Observación de necesidades 

 Disposición de medidas o recursos amplios y variados 

 El docente es un recurso más, el más importante quizás 

 Necesidad (en algunos casos) de ayudas específicas de carácter adicional 

Així doncs, podem establir que una bona actuació a nivell d’intervenció docent és aquella que 

compta amb els recursos humans i materials necessaris per a poder donar una resposta 

adequada a tots els infants, en aquest cas, als infants d’altes capacitats. Sempre des d’un punt 

de vista constructivista i una mirada respectuosa cap a la imatge de la infància. 

 

QUAN ACTUAR  

Donada la importància d’una bona intervenció educativa i la durabilitat que tindrà aquesta, cal 

que es prengui el temps necessari per a reflexionar-ne. És fonamental entendre qualsevol tipus 

d’intervenció com un procés dinàmic i continu. Així, cal que l’escola remodeli el seu 

plantejament envers el temps i s’adoni que allò vertaderament important és la qualitat i no la 

quantitat. És a dir, val més dedicar-se significativament a una tasca, que no estendre’s hores i 

hores sense arribar a cap resultat productiu. Tot això, dóna nom al moviment slow, que 

fomenta un ritme de vida més lent, però a l’hora més significatiu, plaent i profitós.  

 La educación es un lento recorrido con muchas estaciones en la cual, a través de una multitud 

 de situaciones, las personas van haciendo un proceso que les ayuda a crecer intelectual y 

 emocionalmente. Le educación en profundidad que lleva a la comprensión de los fenómenos y 

 del mundo, y que va más allá de una simple transmisión, es dilatada en el tiempo. (Domènech, 

 2009, p. 82) 

Un cop esmentada aquesta concepció del temps, cal que aquest sigui usat com una eina més 

dins el procés d’ensenyament-aprenentatge. Així, s’ha d’actuar des del moment en que es té 

algun indici d’algun tipus de capacitat. D’aquesta manera, com afirmen Guirado i Martínez 
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(2010), cal parar atenció en el moments clau, sobretot com més petit sigui l’infant i sempre 

sense cap precipitació.  

Aquesta actuació, però, per tal que sigui realment verídica, cal que estigui acompanyada de la 

intervenció de diversos especialistes, més enllà dels propis docents i les famílies.  

 

6.3 Estratègies metodològiques  

Són moltes les estratègies que poden prendre’s, tant dins com fora de l’escola, per intentar 

enriquir el desenvolupament d’aquests infants.  

ESTRATÈGIES D’ENRIQUIMENT PELS ALUMNES D’ACI 

Dins el centre escolar Fora del centre escolar 

ACI (Adaptació Curricular Individualitzada) Enriquiment extra-curricular 

Adaptacions d’ampliació 

 (a nivell horitzontal o vertical) 

Programes de desenvolupament personal 

Adaptacions d’enriquiment  

(enriquiment del context de l’alumne) 

Programes amb mentors 

Enriquiment aleatori Programa scaffolfing 

Enriquiment instrumental 

(entrenament metacognitiu) 

Enriquiment cultural 

Taula 3. Rodríguez, (2016b) 

Emperò, també podem trobar-ne d’altres com les tutories entre iguals, el homeschooling, el 

programa d’estudis independents, les aules de recolzament o el programa de meritòries. 

(Rodríguez, 2016b). En la mateixa línia, Guirado i Martínez (2010) n’inclouen d’altres i, a 

més, les classifiquen segons si són de caràcter curricular, organitzatives, economicistes o de 

mitjans i recursos: 

 MESURES DE CARÀCTER CURRICULAR: treball per projectes, plans individualitzats, 

 compactació de matèries i acceleracions. 

 MESURES ORGANITZATIVES: agrupaments flexibles, adequació d’espais estimulants, 

 organitzacions temporals apropiades, ús d’espais i recursos específics, sistemes mixtos 

 d’escolarització en el mateix centre o amb activitats externes d’ampliació, espais per a 

 la relació amb els pares i les activitats conjuntes amb els pares durant les hores 

 lectives. 

 MESURES ECONOMICISTES: grups cooperatius, tutories i mentories i accions tutorials 

 dels professorat, individuals i en grup.  

 MESURES QUE IMPLIQUEN MITJANS I RECURSOS: tutories i mentories, plans 

 individualitzats i programes d’enriquiment. 



 

Mesures ordinàries 

 

Mesures extraordinàries 

 

Mesures excepcionals 
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MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

Dins l’escolarització ordinària, cal que hi hagi establert tot un seguit de pautes que garanteixin 

l’èxit de tot l’alumnat. Però en el cas de les altes capacitats, cal que des de l’entorn educatiu 

es posin a l’abast tot un seguit de recursos i mitjans que permetin respondre a totes les 

necessitats d’aquest alumnat. Així doncs, a hores d’ara les mesures educatives d’atenció a la 

diversitat en matèria d’ACI són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Sánchez, (2013, p. 185) 

Basant-nos en Sánchez, (20013, p.185) i Rodríguez, (2016b), podem definir clarament en què 

consisteixen exactament cada una d’aquestes mesures i quina és la seva finalitat: 

 MESURES DE CARÀCTER ORDINARI: aquestes fan referència únicament a l’adopció de 

 mesures concretes basades en l’agrupament i/o l’adequació dels recursos didàctics. 

 Centrant-nos, però, en l’agrupament, diem que aquest es centra en la formació de 

 grups a temps  total o parcial i en base a les capacitats i habilitats de cada alumne; fet 

 que possibilita la formació de dos tipus de grups: heterogenis o homogenis.  

 MESURES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI: es realitzen Adaptacions Curriculars 

 Individualitzades (també anomenades ACI) o enriquiments que contribueixin a 

 motivar a l’alumne, despertar la seva curiositat i a promoure la comunicació alumne-

 alumne, alumne-professor i professor-alumne. 

 MESURES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL: donada la rellevància d’aquest tipus de 

 mesures, a l’hora d’aplicar-les cal el permís i l’aprovació dels inspectors de la 

 Conselleria i l’acreditació que aquest és el millor procediment per beneficiar a l’infant. 

 Es tracta, doncs, d’una acceleració. És a dir, de la incorporació d’un ritme més ràpid 

 en l’aprenentatge. Aquí dins podem trobar dues vessants: 

 Programes concentrats: la variable que es modifica és el temps. 

S’adapta el treball sobre un contingut determinat al temps real que 

MESURES EDUCATIVES D’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT PER ALUMNES AMB ACI 
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aquell alumne necessita i no al que prèviament s’havia fixat tenint en 

compte el ritme ordinari d’aprenentatge del grup-classe. 

 Programes de flexibilització: es fan variacions envers una matèria en 

concret, hores durant les quals l’alumne deixa la seva aula de referència 

per assistir a una lliçó més avençada amb un grup d’edat superior. 

Emperò, aquí s’inclou també el botar-se un curs, que és la mesura més 

extrema.  

Podem establir que totes aquestes mesures tenen un eix comú: millorar la manera en que 

l’alumne es relaciona amb el seu entorn i garantir l’èxit del seu desenvolupament dins aquest 

mateix entorn. Siegel i Bryson (2011) fan referència al cervell com un òrgan social i que, per 

tant, ens prepara biològicament per relacionar-nos i entendre aquestes relacions, mitjançant 

les neurones mirall o les neurones esponja5. Així doncs, afirmen que una relació significativa 

és aquella en que l’interlocutor experimenta un contagi emocional6 i aconsegueix unir en la 

seva ment al “jo” interior amb d’altres i es converteix en part d’un “nosaltres”. 

És a dir, aplicat al món de la docència i, especialment, al tractament de les ACI, és fonamental 

que el mestre conegui les claus d’una comunicació i una relació efectives per tal de completar 

el procés d’ensenyament-aprenentatge de forma satisfactòria. “Importante es, no cabe duda, 

la figura del profesor para los alumnos y la experiencia vivida en el paso por la escuela.” 

(Vecina, 2013, p.43). 

 

6.4 Propostes de millora 

Seguint amb les futures línies de treball proposades per Rodríguez i altres (2015, p. 60), cal 

establir noves estratègies d’intervenció educativa, entre les quals s’inclouen: 

 La creació i la cerca de recursos 

                                                 
5 Neurones mirall o neurones esponja: A principis de la dècada de 1990, -comenten Siegel i Bryson- un grup 

de neurocientífics italians van començar a estudiar el cervell d'un macaco. Li van implantar elèctrodes per 

supervisar neurones individuals, i quan el mico menjava un cacauet, s'activava un elèctrode concret. Això no 

tenia gens de sorprenent: era el que esperaven els científics. Però de sobte un esmorzar d'un dels científics va 

canviar el curs de la nostra manera de veure la ment. Un dels investigadors va agafar un cacauet i l'hi vaig 

menjar davant del mico. En resposta, la neurona motriu del mico es va activar: la mateixa que s'havia activat 

quan ell mateix havia menjat un cacauet! Els investigadors van descobrir que el cervell del mico estava influït 

per l'observació de les accions d'un altre i li bastava amb aquesta observació per activar-se. Tant si el mico  

presenciava una acció, com si la duia a terme ell, s'activava el mateix conjunt de neurones. (Siegel i Bryson, 

2011, p.168) 
6 Contagi emocional: Terme encunyat en 1994 pels psicòlegs Elaine Hatfield i John Cacioppo, juntament amb 

l'historiador Richard Rapson, en la seva obra Emotional Contagion, on s'afirma que el mimetisme serveix també 

para els emocionis, fent així que els estats interns dels altres afecten directament al nostre estat d'ànim. (Siegel i 

Bryson, 2011) 
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 L’orientació per a docents i famílies 

 La presentació i l’anàlisi d’experiències educatives 

 Activitats d’enriquiment extra-curricular 

 Línies d’assessorament individual per a l’alumnat 

 La formació dels docents 

 L’actuació en centres educatius, etc.  

Totes elles, com pot observar-se, persegueixen uns objectius a curt i a llarg termini dedicats a 

millorar l’estada dels infants d’ACI dins el sistema d’escolarització ordinària i, a més, 

maximitzar-ne el seu desenvolupament.  

En aquesta línia, per tant, és important assolir aquests objectius, ja que la detecció i el 

tractament del talent és fonamental pel seu desenvolupament i per afrontar amb èxit i 

motivació tot el seguit d’experiències que se’n deriven. (Sánchez-Bayo, 2007) 

Així doncs, podem concloure que les línies a seguir, focalitzades cap a l’àmbit acadèmic-

educatiu, de cara al futur estan centrades principalment en la formació dels professionals per 

tal que aquests puguin atendre millor tant a les famílies com als alumnes d’ACI i tinguin un 

bagatge molt més ampli envers les pautes d’actuació que cal seguir i els recursos que estan al 

seu abast.  
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Un cop analitzades les variables que intervenen en el diagnòstic i el tractament de les altes 

capacitats intel·lectuals dins la primera infància, cal establir un seguit de conclusions finals 

que permetin generar una mirada global envers la temàtica tractada.  

En primer lloc, com afirma Aranda (2013), cal prendre consciència que tots som educadors i 

que, per tant, cal que coneguem les claus del desenvolupament de l’infant i sapiguem com 

incidir sobre elles. D’aquesta manera, destaca l’autor, podrem assolir l’objectiu més 

primordial de tots: educar a infants feliços. I es fa referència a la felicitat com un conjunt on hi 

conflueixen el positivisme, el compromís amb sí mateix i amb la societat, la resiliència, la 

capacitat comunicativa i l’esperit ètic i crític.  

En aquesta mateixa línia, cal que el procés educatiu no estigui allunyat del procés acadèmic. 

És a dir, qualsevol agent implicat en l’educació (docents, famílies, infants i institucions) ha de 

ser conscient de la responsabilitat que requereix formar part de l’entorn de la primera infància 

i, per tant, no s’ha de relegar tot el pes d’aquesta a l’escola. Centrant-nos, però, només en la 

família i en la relació que estableix amb l’escola, Intxausti (2014, p. 33) escriu: “Ni l’escola 

ha de substituir la família, ni la família ha de ser una extensió de l’àmbit escolar, però totes 

dues es poden complementar des dels seus trets diferencials.”. Per a aconseguir això, és 

important que es promogui una perspectiva constructivista, que afavoreixi una mirada oberta 

cap a l’infant i cap al procés educatiu. Així, entenent l’educació com a una tasca de tots i un 

eix fonamental per a la vida, podrem ampliar el cercle de les intervencions a un entorn més 

ampli que el que l’escola ofereix, i així tenir més possibilitats d’èxit en el desenvolupament de 

l’infant.  

A més, la teoria constructivista comporta molts altres beneficis, ja que, com afirma Rodríguez 

(2016b), treballar en base als interessos de l’infant fa que aquest presenti un major disposició i 

motivació a l’hora de realitzar els aprenentatges i, per tant, aquests seran molt més 

significatius i enriquidors. Tonucci (2004, p. 159), referint-se als drets i deures dels infants 

envers la seva educació, fa la següent reflexió: 

 Això no significa que els infants no hagin de fer res per a l’escola a casa els vespres o els caps 

 de setmana o durant les vacances. Però convindria que es dediquessin –i millor sense 

 obligacions– a activitats que ells puguin controlar sense l’ajut dels adults, com ara la lectura 

 d’un llibre que ells hagin triat, la descripció escrita o dibuixada d’alguna experiència que els 

 hagi afectat, d’algun problema no resolt, d’algun descobriment. I tot plegat s’hauria de sentir 
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 com un privilegi: portar a l’escola alguna cosa personal, una cosa que es convertirà en material 

 de treball per a tots. 

En la mateixa línia, Capdevila (2015, p. 115) recull una concepció de la motivació a dins 

l’aula que cal tenir en compte:  

 A l’alumne se l’ha de motivar?  

 No se l’ha de desmotivar. El problema és com van perdent la curiositat infinita que tenen els 

 nens quan entren a l’escola. Tots els indicadors ens diuen que de manera alarmant van perdent 

 l’interès per l’educació. No podem pensar a mantenir el 100% de l’interès de tothom, però 

 crec que cal preguntar-se com ha canviat el paper de l’escola. (...) Aquell professor té 

 garantida l’atenció dels seus alumnes. Si és bona persona i s’ocupa dels seus alumnes, es creu 

 el que està fent i té una mínima habilitat, té l’atenció garantida durant un temps. 

Així, de cara a l’adult, sota el pensament constructivista, també es compta amb l’avantatge 

d’assolir un rol de guia i d’acompanyant durant el procés d’aprenentatge que permetrà 

treballar des de la creativitat i la vocació. Això fa que es pugui gaudir d’una posició activa 

dins aquest procés, tant a l’hora d’afavorir situacions, com a l’hora d’interaccionar amb elles. 

D’aquesta forma, es permet crear un vincle de referència i de seguretat que ajudarà al nin a 

desenvolupar-se de forma saludable i autònoma.  

És d’aquesta manera, donant cabuda a tothom dins els diferents processos d’ensenyament-

aprenentatge, com s’aconseguirà una escola vertaderament inclusiva, que treballi a favor 

d’una educació de qualitat, democràtica i per a tots. I, a més, des d’una mirada respectuosa, 

acurada i acollidora.  

Quan parlem d’inclusió o d’escola inclusiva, és important que no només es faci referència a 

les persones amb discapacitats, com sovint ocorre. Sinó que cal integrar-hi també als alumnes 

d’altes capacitats intel·lectuals, ja que també són demandants d’adaptacions específiques 

d’acord amb el seu nivell i ritme de desenvolupament. És per això que cal donar visibilitat a 

aquest col·lectiu amb la finalitat de generar una consciència dins la societat que els col·loqui 

en el punt de mira de les institucions educatives i, així, puguin accedir als recursos i les eines 

que els permetin resoldre les seves necessitats educatives. 

Harari (2014, p. 269) afirma: “No hay ninguna prueba en absoluto de que el bienestar 

humano mejore de manera inevitable a medida que la historia de desarrolla.”. Emperò, el 

sistema educatiu sí que experimenta canvis a mesura que la història es desenvolupa. Amb 
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això no només es fa referència al seguit de lleis que han regit l’educació en els darrers anys, 

sinó també a les línies pedagògiques i metodològiques que s’han anat seguint. Per aconseguir 

una estabilitat en aquest sentit, és fonamental la formació continuada i de qualitat dels 

mestres. Són ells qui tenen el poder de tornar a donar valor a la docència i, per tant, d’establir 

millores en l’educació.  

Centrant-nos, però, en l’alumnat d’ACI, una bona formació del professorat és la clau que 

garanteix l’èxit del seu desenvolupament dins el sistema educatiu, gràcies a una bona 

identificació i la correcta adopció de mesures, sempre amb els ajuts i recursos pertinents (tant 

humans, com materials i econòmics). Per això és necessari formar-se en tot allò que tingui a 

veure amb el desenvolupament de l’infant, en tècniques d’observació i recollida de dades i en 

altres aspectes com la comunicació assertiva i eficaç. Així doncs, direm que un bon mestre és 

aquell que aconsegueix donar resposta a les necessitats dels seus alumnes, però també a les 

del seu entorn. 

Mitjançant la formació i la divulgació d’informació, no només s’aconsegueixen fites dins 

l’escola, sinó que es contribueix a l’abolició de prejudicis que obstaculitzen la identificació de 

les ACI. D’aquesta manera la societat tindria en consideració a aquest alumnat i es millorarien 

les seves condicions. A més, l’augment de recursos és també un pilar fonamental en la millora 

significativa del tractament d’aquests infants, ja que es facilitarien totes les eines necessàries 

pel diagnòstic i les posteriors intervencions.  

Dins el marc del diagnòstic, és primordial elevar la taxa d’alumnes identificats, ja que aquesta 

és la única garantia que es té per deixar enrere situacions de fracàs escolar o d’infants que 

passen desapercebuts al llarg de la seva etapa acadèmica i no es beneficien dels ajuts que els 

corresponen. És tasca de tots, per tant, incidir en el diagnòstic de les ACI i aportar a aquests 

nins i nines el temps, l’espai i els recursos adients perquè puguin desenvolupar-se d’acord 

amb les seves capacitats i habilitats.  

Un cop realitzada aquesta identificació, el tractament en que cal incidir és aquell que permeti, 

com afirmà Rodríguez (2016), “no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual 

derecho a ser diferentes”. És a dir, cal permetre la inclusió de tots a dins el sistema educatiu, 

incloent-hi les diferències i les característiques de cada un, entenent-les com un factor que 

enriqueix a tota la comunitat educativa i, especialment, al propi individu. Així doncs, cal que 

les mesures adoptades tractin d’ajustar al màxim possible el sistema educatiu a tota la 
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diversitat d’alumnes que trobem, sobretot en el marc de les ACI. D’aquesta manera, a partir 

d’una concepció oberta de l’escola i del procés d’ensenyament-aprenentatge podrà ajustar-se 

el sistema educatiu a la realitat de les aules i, per tant, donar respostes individualitzades i 

significatives a cada un dels infants que es trobi. 

Durant aquest procés, però, és important tenir en compte les tres grans construccions 

mitjançant les quals apareix el desenvolupament mental del nin. Segons Piaget i Inhelder 

(2015), aquestes construccions apareixen a partir les esquemes sensorio-motors, s’integren a 

partir de relacions semiòtiques de pensament i de connexions interindividuals i, finalment, el 

pensament formal reestructura les operacions concretes. És, per tant, imprescindible respectar 

aquestes etapes i aportar a l’infant situacions que se’n adaptin, per tal d’afavorir l’aparició de 

procediments i aprenentatges significatius que, a més, ampliïn el bagatge de coneixements i 

d’experiències de l’alumne. 

A títol personal crec que conscienciar a la societat envers la temàtica de les altes capacitats és 

encara una assignatura pendent, no sols per la desinformació que s’observa, sinó també per la 

manca de mitjans que hi ha a disposició dels professionals per a fer-se’n càrrec. Cal esmentar, 

també, que aquests mitjans dels quals es disposa no estan sempre a l’abast de tothom, ja sigui 

per preu, per llengua o per altres motius, i això enriqueix encara més el desordre i la 

desorientació del dia a dia de les ACI. La divulgació informativa, doncs, és un pilar clau en el 

desenvolupament d’una millora significativa de la quotidianitat d’aquesta població.  

Finalment, m’agradaria concloure dient que les altes capacitats intel·lectuals són una realitat a 

la qual s’ha de donar resposta tant dins com fora de les aules. Per això, és fonamental 

conscienciar sobre la importància del diagnòstic i el tractament és una tasca de tots i que, 

sense dubte, beneficia a tots. 
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“Every student can 

learn, just not on the 

same day, or the 

same way.” 

George Evans 
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