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“Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga”.  

 
Mahatma Gandhi 
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ABREVIATURES 

 

AC: Altes Capacitats. 

BADyG: Bateria d’Aptituds Diferencials i Generals 

CP/HE: Condicions personals i Història Escolar. 

DEA: Dificultats Específiques d’Aprenentatge. 

IT: Incorporació Tardana. 

LOMQUE: Llei Orgànica per la millora de la qualitat educativa. 

NEE: Necessitats Educativa Especial. 

NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu. 

PAD: Pla d’Atenció a la Diversitat. 

PIAC: Pla individual d’actuació amb l’alumne amb necessitats específiques de suport educatiu 

associades a altres capacitats intel·lectuals. 

PGA: Programació General Anual. 

PT: Pedagog/a Terapèutic/a. 

TCP: Trastorns de Conducta i Personalitat. 

TEG: Trastorns Emocionals Greus. 

TTCT: Torrance Test of Creative Thinking 

UNESCO: Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura. 

USOE: United Status Office of Education. 
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1. Resum i paraules clau   
 
 

Aquest Treball de Fi de Grau té com a finalitat oferir al lector una visió detallada de les 

característiques i necessitats que tenen els infants d’altes capacitats en l’Educació Primària. A 

més a més, a través d’una recerca fonamentada en autors de referència en l’àmbit de la 

intel·ligència i la superdotació i d’experiències reals dutes a terme a les Illes Balears, es 

realitzarà un recorregut teòric i pràctic de l’evolució dels tractaments educatius d’aquets infants. 

 

Amb tot això, s’efectuarà el disseny d’un programa d’intervenció educativa per alumnes 

d’altes capacitats de segon cicle d’Educació Primària. Aquesta serà adreçada als centres 

educatius i docents de les Illes Balears amb el principal objectiu que la puguin emprar per a 

realitzar una atenció educativa de qualitat amb infants d’aquestes característiques. 

 

Paraules clau: “altes capacitats”, “superdotació”, “superdotat”, “gifted”. 
 
 

Abstract and key words 
 
 

This end-of-degree project is intended to offer the reader a specific vision of the 

characteristics of gifted children in Primary Education. In addition, through a fundamental 

search in reference authors in the field of intelligence and the giftedness and real experiences 

of the Balearic Islands, it is done an evolution of the educational treatments of these children. 

 

All this will be done by designing an educational intervention program for students in 

the second cycle of Primary Education. This will be direct to teachers and schools of the 

Balearic Islands with the main objective that can be undertaken for quality educational 

assistance with these children. 

 
 
Key words: “altes capacitats”, “superdotació”, “superdotat”, “gifted”. 
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2. Justificació 
 

El sistema educatiu actual és un reflex de la societat d’avui en dia, en la qual hi ha una 

gran diversitat d’alumnes que tots i cadascun d’ells presenten unes característiques i necessitats 

diferents. Cada alumne té una realitat pròpia en l’àmbit acadèmic, emocional, cognitiu, 

sociofamiliar, etc. És per això, que si es vol oferir una educació de qualitat per a tots aquests 

s’ha de tenir molt en compte l’atenció a la diversitat, inclouen en aquesta, l’atenció als alumnes 

de Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE d’ara endavant). 

 

Aquesta atenció a la diversitat ha anat evolucionat molt al llarg dels anys; al nostre país 

es varen marcar les primeres pautes que van iniciar aquesta atenció a la diversitat dels alumnes 

NEE a les escoles ordinàries en la Declaració de Salamanca (Unesco, 1994) la qual estipula 

que: 

 

Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 

ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades (...). Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora 

representan el media más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para 

todos (pp.8-9). 

 

Autors com (Wehmeyer, 2009) defensen i expliquen que al llarg del temps el sistema 

educatiu ha tractat la inclusió de diferents maneres i presenta aquest procés o evolució en format 

de tres generacions diferenciades. El que defensa la Declaració de Salamanca és el que 

coneixeríem com a inclusió de primera generació en la qual s’incorporaven els alumnes NESE 

a l’escola ordinària deixant de banda la segregació en escoles d’educació especial, però en les 

quals també se’ls atenia de manera separada a la resta de companys en aules diferents. Més 

tard, arribaria la inclusió de segona generació,  la qual ja no separava en aules als infants NESE 

i donava més importància a  millorar la manera d’exercir les classes en general per a tots els 

alumnes, però inclouen sí o sí en aquesta els alumnes NESE. Finalment, la inclusió de tercera 

generació vol deixar de donar importància o l’èmfasi del lloc físic on s’educa als infants NESE 

i advoca perquè el més important és la qualitat de l’educació que s’aporti a aquests infants, 

independentment que aquesta sigui a l’aula general o fora d’aquesta. Malgrat que aquests autors 
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consideren que la tercera generació és la que cal promoure ara a les aules, remarquen que això 

no significa que s’hagi de menysprear o restar importància a les anteriors, ja que l’èxit de les 

anteriors generacions són les que han donat pas a la tercera i darrera generació. 

 

En el marc d’inclusió d’alumnes NESE es pot parlar d’alumnes amb característiques 

molt diferents entre ells, que per conseqüència tindran unes necessitats educatives molt 

diferenciades els uns dels altres. La categorització dels alumnes NESE és molt extensa, 

d’aquesta manera podem trobar des d’alumnes amb Necessitats Educativa Especial (NEE) amb 

discapacitats importants i permanents a escala cognitiva, sensorial i/o motora, infants amb 

trastorns emocionals greus (TEG) o amb trastorns de conducta i personalitat (TCP), així com 

d’altres que presenten una incorporació tardana (IT) al sistema educatiu, amb dificultats 

específiques d’aprenentatge (DEA), amb necessitats educatives associades a les seves 

condicions personals o història escolar (CP/HE) amb un desfasament curricular de dos cursos 

o d’altes capacitats intel·lectuals (AC); essent el darrer col·lectiu el que serà estudi d’aquesta 

investigació (Decret 32/2014, 2014; Decret 39/2011, 2011). 

 

La temàtica d’aquest treball de fi de grau coincideix amb el meu interès i la meva 

orientació cap a la menció de suport educatiu. Durant gran part de la meva vida he pogut 

comprovar de primera mà com el sistema educatiu ha dirigit més esforços a atendre deficiències 

i que els infants d’AC han quedat a l’ombra o en segon terme. A la meva família hi ha dos casos 

d’AC, i sempre he tingut la sensació de que els docents no estaven preparats per atendre aquests 

infants. Al llarg de les seves escolaritzacions d’educació primària malgrat que els docents van 

veure indicis de que els infants podien ser d’AC no van saber com ajudar-los o tractar-los a 

l’aula, provocant així un detriment en el seu desenvolupament personal i escolar. La seva 

desatenció i manca d’implicació al no derivar-los van provocar un rebuig a qualsevol estudi 

normatiu o reglat en un dels infants. Per aquest motiu, el meu objectiu com a futura docent és 

formar-me al màxim de tots els infants, però més encara en els d’AC, perquè no vull que cap 

alumne meu resti a l’ombra perquè no destaqui negativament. En el casos que em motiven, va 

ser la família la que va haver de realitzar l’avaluació psicopedagògica i diagnòstic de manera 

privativa, però l’atenció fora de l’aula no va ser suficients per compensar el desinterès educatiu 

que patien.   
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Ara fa uns anys sembla que el sistema educatiu de les Illes Balears també vol que aquests 

infants no quedin en l’oblit. Jo també vull ser capaç de poder identificar-los si escau, i oferir-

los una educació de qualitat. 

 

A les Illes Balears el curs acadèmic 2015/16 va oferir un nou recurs que ha suposat un 

gran avenç i ajuda per les escoles pel que fa a l’atenció dels alumnes AC; la Conselleria 

d’Educació i Universitat de les Illes Balears va crear un protocol per tal de poder identificar els 

alumnes d’altes capacitats, i d’ençà de la seva implantació, hi ha hagut un increment de 

deteccions d’infants d’AC d’un 41,9% (Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes 

Balears, 2018). Un cop identificats els alumnes amb aquestes necessitats gràcies a aquest 

protocol, cal ara assegurar-se de formar als equips docents de les escoles per tal que coneguin 

i siguin capaços d’atendre de manera adequada les necessitats socials, educatives i afectives 

d’aquests infants. 

El document que es presenta a continuació està dividit en tres grans blocs. El primer 

bloc consisteix en un marc teòric en el qual es vol aportar informació general de les AC per 

poder comprendre aquests infants, en aquest es parlarà dels estudis i models sobre la 

intel·ligència i superdotació, una aproximació al concepte d’AC, superdotació i talents al llarg 

del temps,  el protocol d’avaluació psicopedagògica d’alumnes d’AC de les Illes Balears, i 

quines són les necessitats que en termes generals presenten per tal de tenir un major 

coneixement i poder així oferir-los una educació de qualitat. El segon bloc, anomenat l’estat de 

la qüestió, es presentaran i analitzaran diversos constructes pràctics realitzats prèviament a 

diferents escoles per tal de fer un recull de diversos recursos o estratègies que s’han emprat per 

a intentar atendre de la manera més adequada a aquests alumnes i veure la idoneïtat d’aquests. 

En el tercer i darrer bloc, prenent de referència tot l’estudi realitzat presentaré una proposta 

pràctica per alumnes d’AC.	

 

Així doncs, la finalitat d’aquesta investigació és proporcionar al lector un programa o 

guia d’intervenció educativa per infants amb altes capacitats (AC d’ara endavant), superdotació 

o precocitat. D’aquesta manera es vol aconseguir que quelcom docent que es trobi amb 

dificultats o manca de coneixements o recursos per oferir un aprenentatge complet i significatiu 

per aquests alumnes, pugui tenir una visió general de les característiques i necessitats d’aquests 

alumnes, així com, una intervenció educativa de qualitat la qual mostri una sèrie de recursos i 

estratègies que li facilitin la tasca docent de qualitat. 
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3. Objectius 
 

Per a la realització d’aquest Treball de Final del Grau d’Educació de Primària prenent 

com a base aportar una proposta educativa a les aules per atendre els alumnes d’altres 

capacitats, els objectius que plantejo són:	

	

Com a objectiu general:	

	

• Millorar la qualitat de l’atenció educativa als infants d’AC en l’educació primària. 

	

A més a més, per l’execució de l’objectiu general, tindré en compte altres aspectes a considerar:	

	

Com a objectius específics: 

	

• Elaborar una proposta d’intervenció educativa a les aules d’educació primària dirigida 

a alumnes d’altes capacitats, superdotació o talents. 

• Investigar la història i l’evolució de les AC. 

• Investigar les diferents classificacions que han existit d’AC. 

• Estudiar les característiques i necessitats dels infants d’AC. 

• Cercar i examinar pràctiques educatives realitzades amb anterioritat amb alumnes 

d’AC. 

 

4. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball. 
 

La metodologia emprada en aquest treball de final de carrera està plantejada a fi 

d’aconseguir dissenyar i elaborar una intervenció educativa útil a les aules de segon cicle 

d’educació primària per a infants d’altes capacitats. Amb l’objectiu que aquesta intervenció 

serveixi com a consulta pels docents per a realitzar una pràctica professional de qualitat amb 

infants d’AC. I aconseguir així amb aquestes activitats plantejades, que aquests infants puguin 

desenvolupar el seu màxim potencial educatiu i personal en l’àmbit escolar. 

 

 Així doncs, un cop escollida la temàtica que centraria aquest estudi, el primer pas que 

es va tenir en compte va ser realitzar una cerca acurada de documents sobre les altes capacitats, 

la superdotació i els talents que ajudessin a realitzar el marc teòric en el qual es pogués veure 
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l’evolució dels models educatius que han tingut en compte aquestes característiques de 

l’alumnat. Aquesta recerca es va realitzar a través de la Biblioteca de la UIB, llibres i 

documentació de biblioteques personals i amb una cerca directa en pàgines web especialitzades 

sobre la temàtica tractada (caib, actef, etc.).  Algunes de les paraules clau emprades per aquesta 

recerca van ser: “altes capacitats”, “superdotació”, “gifted”, etc. 

 

 A continuació, es va fer una recerca d’intervencions educatives amb alumnes d’AC 

mitjançant articles, planes web i blocs. L’objectiu d’aquesta investigació era recollir pràctiques 

ja dutes a terme a escoles, i així fer una anàlisi del que s’ha realitzat i valorar la seva idoneïtat 

per tal d’aplicar o no algunes d’aquestes activitats o estratègies en la mateixa intervenció a 

dissenyar. 

 

 Finalment, per acabar de concretar el marc teòric, l’estat de la qüestió d’aquest treball i 

ajudar amb la part pràctica, es va realitzar entrevistes o xerrades informals amb membres o 

persones relacionades amb l’Associació d’Altres Capacitats d’Eivissa i Formentera, i diferents 

PT que han treballat amb infants d’AC, a fi d’ajustar al màxim tant el desenvolupament teòric, 

com les pràctiques educatives dutes a terme a les Illes Balears. 

 

5. Marc teòric 

5.1. Evolució històrica dels models d’intel·ligència i d’ altes capacitats, superdotació o 
talents. 

Per a fer un aproximació al tema que ens competeix en aquest treball, cal que fem una 

mirada retrospectiva per a poder situar-nos i comprendre quina ha estat l’evolució històrica dels 

models d’intel·ligència que a mesura que s’anava avançant van anar incorporant en els seus 

models el que avui en dia anomenem altes capacitats, superdotació o talents. 

  Segons Meili (1986) citat per Peña del Agua (2004) durant el segle XX els models 

teòrics sobre la intel·ligència humana, directament relacionats amb la superdotació o AC, es 

divideixen en els que parlen de “la intel·ligència monolítica, la factoralista i la jeràrquica” 

(p.25), prendrem com a punt de partida aquesta distinció per a realitzar el següent 

desenvolupament històric i es finalitzarà amb un recull dels nous models d’intel·ligència del 

s.XXI. 
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Models monolítics 

  Aquest models són els que únicament tenen en consideració una variable en els seus 

estudis o marcs teòrics, essent aquesta la intel·ligència (Peña del Agua, 2004). 

 Es considera que Galton en la seva obra Hereditary Genius (1869) és el primer en 

introduir del concepte de superdotació d’infants. En aquesta obra parla del que anomena 

“genius” (superdotació),  dels factors que provoquen aquesta condició i com considerava que 

la genètica o herència tenia un paper important pel seu desenvolupament  (Cladellas, 2003; 

Peña del Agua, 2004; Reyero & Tourón, 2000). 

 La següent fita important pel que fa a l’estudi de la intel·ligència i superdotació es durà 

a terme entre els anys 1905 i 1911, Binet i Simon van desenvolupar el que es considerada la 

primera eina objectiva per a mesurar la intel·ligència humana. Van aplicar el seu test a un 

centenars d’infants amb l’objectiu de poder identificar els alumnes que tenien problemes 

d’aprenentatge (Reyero i Tourón, 2000; Peña del Agua, 2004). En aquest moment encara no 

s’havia plantejar el concepte de quoeficient intel·lectual, el qual vindria de la mà del psicòleg 

Stern a l’any 1912 i que ajudaria a poder quantificar, gràcies a aquesta unitat de mesura, la 

capacitat intel·lectual general de les persones (Reyero i Tourón, 2000, Peña del Agua, 2004).  

Benedet (1991) citat per Peña del Agua (2004) declarava que una de les millors 

aportacions que va realitzar Binet va ser el concepte d’edat mental, que no sempre havia de 

coincidir amb l’edat cronològica de la persona, fet que va ajudar a comprendre la disincronia 

que sovint presenten les persones superdotades en les que en el moment d’executar algunes 

tasques mostren una edat mental superior a la seva edat cronològica. Un altre autor que va a 

aportar molt a la detecció de persones amb superdotació mitjançant l’edat mental i el 

quoeficient intel·lectual va ser Spearman amb la seva Teoria del Factor en la qual explicava 

que tot els test d’intel·ligència mesuraven una variable g que era la intel·ligència en ella mateixa 

i una variable s que estaria implicada amb tota l’activitat intel·lectual (Reyero i Tourón, 2000). 

 Anys més tard, Terman de la Universitat de Stanford va adaptar els test i escales que 

havien realitzat anys abans Binet i Simon, i al 1916 va publicar una nova escala d’intel·ligència 

amb el nom d’Escala de Intel·ligència Stanford-Binet. L’estudi i reformulació d’aquesta escala 

el va dur a poder realitzar estudis i treballs complexos sobre nens superdotats i talentosos essent 

considerat el pioner en estudis sobre la superdotació. (Peña del Agua, 2001; Cladellas, 2003). 
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Al llarg del segle XX l’Escala Stanford-Binet va ser revisada per diferents autors essent 

Thorndike el darrer que va fer-hi modificacions a l’any 1986 (Peña del Agua, 2004). 

Models factoralistes 

 Els models factoralistes es van desenvolupar a Estats Units partint d’estudis anteriors 

com la Teoria del Factor de Spearman, que malgrat que s’inclou als models monolítics perquè 

dona molta importància a la intel·ligència com a variable central ja comença a incloure una 

segona variable a considerar. Seria aquesta nova perspectiva de més d’una variable el que 

ajudaria a fonamentar aquests models factoralistes de la intel·ligència, els quals estaven 

composats per diverses variables bàsiques independents entre elles. (Peña del Agua, 2004). 

 Uns dels primers autors que han destacat i investigat dins de l’àmbit d’aquest tipus 

d’estudis va ser Guilford (1967) amb el seu model Estructura del intel·lecte. Dins del seu model 

tenia en consideració un nombre important de variables, setze en total, dividides en tres grans 

dimensions, operacions, continguts i productes, i la combinació de totes aquestes són les que 

aportaven 150 factors per poder estructura i definir l’intel·lecte humà (veure Figura 1) (Peña 

del Agua, 2004). 

 
Figura 1. Model de l’estructura del intel·lecte de Guilford (Berk, 1998, p.408 citat per Peña del Agua, 2004). 

 

Temps endavant, Carroll va realitzar diferents estudis en els quals tenia com a pilar 

fonamental l’estudi i comprensió de les habilitats mentals humanes (Berk, 1998 citat per Peña 

del Agua, 2004). En un d’aquests, Carrol destaca de la importància de que les habilitats mentals 

de les persones no depenen de elles mateixes, sinó que els afecten altres factors per a que arribin 

al seu exponent màxim. Presenta un símil entre les habilitats mentals i la força d’una persona, 
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en la que presenta un desafiament o pregunta a mesura que desenvolupa el seu escrit: si 

s’analitza l’habilitat de força d’una persona i aquesta és capaç d’aixecar un pes de 100 pound 

(aprox. 45Kg), aquesta habilitat que ha presentat la tindrà sempre? Amb el seu relat vol arribar 

a fer entendre que la força i les habilitats mentals van de la mà, i que clarament no es poden 

veure com quelcom independent ni invariable, ja que és possible que aquesta persona pugui 

tornar a aixecar en un altre moment aquest pes, però també poden presentar-se altres factors o 

variables que afectin i no deixin repetir la fita (Carrol, 1993). Arrel d’estudis com l’anteriorment 

esmentat Carroll finalitzaria realitzant un model factoralista, la Teoria dels tres estrats 

d’intel·ligència. En aquesta representa la intel·ligència humana en forma de piràmide amb tres 

pisos o estrats; en la part més alta  situava la intel·ligència en ella mateixa, en el estrat del mig, 

les habilitats cognitives, i en el darrer estrat, el resultat d’experimentar les habilitats de l’estrat 

superior (veure Figura 2) (Peña del Agua, 2004). 

 
Figura 2. Teoria dels tres estrats de la intel·ligència de Carroll (Berk, 1998, p.408 citat per Peña del Agua, 

2004). 
 

Models jeràrquics 

Segons Peña del Agua (2004) dins d’aquests models jeràrquics s’inclouen diferents 

estudis on els autors tenen com a objectiu tractar la intel·ligència des de una vessant integradora; 

malgrat això, els autors d’aquest model no seguien una línia conjunta. A més a més, cal fer 

l’esment que aquests models no han estat molt emprats per al estudi de la superdotació i talents.  

Per una banda, autors com Burt (1940) i Vernon (1965) citats per Peña del Agua (2004), 

prenen com a punt més alt el factor “g” del que parlava Spearman, és a dir, la intel·ligència en 

sí mateixa. 
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D’altra banda, Cattell (1963) citat per Peña del Agua (2004) concentra els seus esforços 

en factors secundaris malgrat que aquests depenen d’aquest factor “g”. Aquests elements 

secundaris que té en consideració en el seu model són alguns tals com la intel·ligència innata i 

no influïda per aprenentatges, anomenada intel·ligència fluida, i per la que sí que ha estat 

condicionada per aprenentatges anteriors, anomenada intel·ligència cristal·litzada. 

Nous models d’intel·ligència 

 Malgrat que llegint els models factoralistes anteriors es podria pensar que es dirigien 

cap a un estudi ampli en el qual es podia arribar a fer una investigació rellevant i duradora en 

el temps sobre la intel·ligència, i per conseqüència d’altes capacitats, superdotació i talents, 

segons Peña del Agua (2004) aquests no presentaven unes conclusions amb una bases ben 

fonamentades i extrapolables sobre la intel·ligència i per això, es van dur a terme estudis de 

nous models que investiguessin des de una vessant més profunda i complexa. 

 En aquest període de temps, els estudis ja comencen a concretat més en les 

investigacions que ens competeixen; pel que fa als estudis de les AC, superdotació i talents hi 

haurà un abans i un després d’ençà que es realitzés el Informe Marland a l’any 1972 per part 

de l’ United Status Office of Education (USOE). Fins a les hores els estudis d’aquestes d’AC, 

superdotació i talents havien estat difuminats entre els estudis d’intel·ligència. Seria en aquest 

informe on es presentaria la primera definició oficial de superdotació, però que únicament 

dirigeix la seva atenció a factors d’intel·lecte (Reyero i Tourón, 2000). En aquest es informe 

s’introdueixen diversos aspectes que ajudaran a identificar i definir a un individu amb 

superdotació o talent; aquests aspectes son la capacitat intel·lectual general de la persona, la 

seva aptitud acadèmica específica i ja es parla de talents com el creatiu, el de lideratge, el d’arts 

visuals o el psicomotriu. És necessari afegir que aquests individus o infants tindran potencial 

en alguna d’aquestes àrees o en una combinació d’aquestes, però que no necessàriament ho han 

hagut de demostrar amb un rendiment alt en aquestes (Sánchez, 2006). 

 Uns anys després, al 1977, Renzulli va criticar que l’Informe Marland no tingués en 

compte factors fora de l’intel·lecte. Seria en aquest moment quan realitzaria el seu Model de 

superdotació dels tres anells amb el qual presenta la superdotació com una interacció entre la 

intel·ligència general superior a la mitja, la seva implicació  o motivació per realitzar les tasques 

i finalment, un gran nivell de creativitat (Figura 3) (Peña del Agua 2001; Sánchez, 2006). Essent 

aquesta interrelació indispensable i no prenen cap d’aquests components per separat (Reyero i 
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Tourón, 2000). A més de concretar els components que per a ell identificaven a les persones 

amb superotació, Renzulli va estar molt implicat pel que fa a l’aplicació i tractament educatiu 

de les persones amb superdotació i va elaborar també un model d’enriquiment per facilitar 

ajudes aquests infants en la seva etapa escolar. Aquest model presentava tres tipus 

d’enriquiment. El primer presentava activitats d’investigació de temàtiques que no contemplava 

el currículum ordinari; el segon pretenia ajudar en el desenvolupament cognitiu i afectiu dels 

infants; i el tercer promovia la investigació, individual i grupal, per aprofundir en determinades 

àrees a través de resolució de problemes de la vida quotidiana (Peña del Agua, 2001). 

 

Figura 3. Model de superdotació dels tres anells (Renzulli, 1977, 1994 citat per Peña del Agua, 2001). 

 

A l’any 1983 Gardner publica la seva Teoria de les Intel·ligències Múltiples, dins de la 

seva obra Estructures de la ment.  Pren en consideració i presenta una visió àmplia de la 

intel·ligència, la qual s’allunya de la categorització del QI com a principal eina d’identificació 

del nivell d’intel·ligència i/o superdotació. En aquest estudi Gardner introdueix termes molt 

lligats a les AC com precocitat, superdotació i talents, i a més fonamenta la seva teoria amb 

l’existència de set tipus diferents d’intel·ligència, que més endavant, al 1998, ampliaria a vuit. 

Aquestes intel·ligències de les que parla Gardner, les relaciona directament cadascuna d’elles 

a un tipus de superdotació dels diferents àmbits o categoritzacions que realitza a la seva teoria. 

Així doncs, la divisió de la intel·ligència de Gardner queda reflectida en els següents vuit tipus: 

lingüística, musical, lògica-matemàtica, artística, espacial, corporal-cinestèsica, social 

(interpersonal i intrapersonal) i naturalista (Reyero i Tourón, 2000; Sánchez, 2006). Cadascuna 

d’aquestes intel·ligències és un ens independentment de la resta, però treballen amb interacció 

les unes amb les altres (Reyero i Tourón, 2000). 
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 Autors com Sternberg (1985) citat per Peña del Agua (2004) farien noves aportacions 

dins de l’àmbit de la intel·ligència i la superdotació. A l’any 1985 proposaria la Teoria 

triárquica de la intel·ligència, la qual detalla que per a una conducta intel·ligent en els individus 

han d’existir una relació recíproca entre tres subcategories: la componencial, l’experiencial i la 

contextual. Sternberg aprofitarà per a classificar la superdotació segons el grau que els individus 

tinguin dels components de la seva teoria en: analítics, creatius i pràctics (Figura 4). 

 
Figura 4. Teoria triárquida de la intel·ligència de Sternberg (Berk, 1998, p.408 citat per Peña del Agua, 

2004). 

A l’any 1997, Sternberg faria una nova aportació dins del camp de la superdotació amb 

la Teoria Implícita Pentagonal, en aquesta teoria concreta que per a que a una persona se li 

pugui atribuir superdotació ha de presentar cinc criteris: excel·lència, raresa, productivitat, 

demostrabilitat i valor (Sánchez, 2006). 

 Tal com s’ha fet esment anteriorment, Renzulli, va ser un autor molt implicat pel que fa 

als estudis de la superdotació en l’àmbit educatiu. Els seus treballs van servir d’inspiració per 

altres autors com Mönks (1985, 1992), el qual va realitzar un nova teoria anomenada Model de 

Interdependència Triàdica de la Superdotació prenent de partida Model de superdotació dels 

tres anells de Renzulli. En aquest model a més de tenir en consideració les variables de 

personalitat proposades per Renzulli (intel·ligència general superior a la mitja, la implicació o 

motivació i un grau alt de creativitat), afegiria a l’equació tres nous elements ambientals, la 

família, l’escola i el grup d’iguals (Reyero i Tourón, 2000). 

 Aquesta nova vessant ambiental proposada per Mönks va fer que es comencessin a tenir 

en consideració els contextos dels individus amb superdotació per els diferents models o estudis 
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d’aquests, ja no només es prenia en consideració les diferents capacitats o habilitats de la 

persona, sinó tot el que l’envoltava. Segons Sánchez (2006) seria Tannenbaum (1983, 1986) el 

que aportaria que és important que el context sociocultural de la persona amb superdotació vagi 

en consonància amb el seu talent específic, d’aquesta manera es podrà desenvolupar 

adequadament. Aquest context social i cultural ha de permetre o facilitar, per una banda, aquest 

desenvolupament, i per l’altra, acceptar aquest un cop s’hagi realitzat. 

Autors com Feldhusen (1985, 1986,1992) Feldhusen no realitzaren models o estudis 

científics d’intel·ligència o superdotació, però si que van fer aportacions pel que fa a 

nomenclatura o definició i concreció d’aquests conceptes. Seria gràcies a Feldhusen, que altres 

autors començarien a diferencia de manera clara i concreta entre la superdotació i el talent 

(Reyero i Tourón, 2000). 

 Al 1986, Castelló citat per Sánchez (2006), va aportar cinc criteris d’identificació d’un 

individu amb superdotació i en el qual feia diferenciació entre superdotats i talentosos. A més, 

anys més tard, Castelló i Batlle (1998) van aportar un protocol d’identificació que emprava dos 

instruments de mesura i baremació com són la Bateria d’Aptituds Diferencials i Generals 

(BADyG) i el test de pensament creatiu Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) pe tal 

d’identificar superdotació i diferents tipus de talents (Sánchez, 2006). 

Gagné es un altre dels autors que va aquesta distinció entre superdotació i talents, i seria 

al 1991 quan presentaria el seu Model Diferenciat de Superdotació i Talent. En aquest model a 

més de definir aquests conceptes, inclouria tres elements importants en l’estudi d’aquests. 

D’una banda, els dominis de l’aptitud (intel·lectual, creatiu, socioafectiu, sensoriomotor i 

altres), per l’altre banda, els catalitzadors que ajudarien a transformar o no, aquestes aptituds 

en talents; i finalment, els camps del talent, que poden ser acadèmics tradicionals, artístics, 

tecnologia, de negocis, entre d’altres. A més, el model explica que per desenvolupar i millorar 

les aptituds i els talents és necessari que hi hagi un aprenentatge i que es treballi la part 

pragmàtica d’aquest (Reyero i Tourón, 2000). 

Un cop analitzats els diferents models i aproximacions teòriques més rellevants dels 

darrers anys sobre la intel·ligència, superdotació i AC, podem concloure que de la gran 

diferenciació i variat de models presentats, el que avui en dia es pren en consideració al nostre 

país per la identificació d’aquest tipus d’alumnat és el model de superdotació dels tres anells de 

Renzulli. Essent així les variables més importants a tenir present d’aquest alumnat pel nostre 
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sistema educatiu, la intel·ligència general superior a la mitja, la implicació per les tasques i un 

nivell elevat de creativitat. 

5.2. Aproximació al concepte d’altes capacitats, superdotació i talents. 

Així com s’ha realitzat un recorregut històric pels models d’estudi de les AC, 

superdotació i talents, a continuació es presenta una aproximació cronològica de les definicions 

dels conceptes més recurrents en l’àmbit que ens ocupa. 

Autor / 
Model Any Concepte Definició Font 

Pritchart 1951 Superdotado “Jóvenes que dan esperanza de una creatividad de 
alta categoría” 

Peña del 
Agua, 2001, 
p.60. 

Informe 
Marlad / 
USOE 

1972 Superdotados y 
talentosos 

“Los niños superdotados son identificados por 
persones cualificadas profesionalmente en virtud de 
sus destacadas capacidades y de sus altos logros. 
Estos niños requieren programes educativos distintos 
y Servicios más allá de los que ofrecen los programes 
escolares normales en orden a realizar contribuciones 
a sí mismos y a la Sociedad” 

Peña del 
Agua, 2001, 
p.61. 

Renzulli 1977 Superdotación “Interacción entre tres grupos básicos de rasgos 
humanos. Estos grupos son: capacidades generales 
por encima de la media, altos niveles de implicación 
en las tareas y altos niveles de creatividad”. 

Peña del 
Agua, 2001, 
p.62. 

Tannenbaum 1983 Superdotación “Rendimiento excepcional como producto de cinco 
factores: capacidad general (factor “g”), aptitudes y 
habilidades especiales, factores de personalidad, 
factores ambientales (familia, escuela, compañeros, 
estímulo y apoyo proporcionados) y factores 
fortuitos”. 

Peña del 
Agua, 2001, 
p.64. 

Gagné 1985 Superdotación “La competencia que está claramente por encima de 
la media en uno o más dominios de la aptitud. 
Humana”. 

Reyero i 
Tourón, 
2000, p.22. 

Talento “El rendimiento que se sitúa claramente por encima 
de la media en uno o más campos de la actividad 
humana”. 

Reyero i 
Tourón, 
2000, p.22. 

Mönks 1988 Superdotación “Fenómeno dinámico dependiente de las 
interacciones llevadas a cabo con éxito entre las 
características de la persona superdotada con el 
entorno social”. 

Peña del 
Agua, 2001, 
p.63. 

Sternberg 1988 Superdotados “Probablemente los individuos superdotados son 
aquellos que hacen las mayores contribuciones a la 
Sociedad (···). Las persones creativas y que se 
conocen bien a sí mimas son las que hacen los 
descubrimientos que cambian la Sociedad”. 

Peña del 
Agua, 2004, 
p.34. 

National 
Excelence: 
A Case for 
Developing 
America’s 
Talent 

Inicis 
anys 
90 

Superdotados “Los niños y adolescentes superdotados muestran 
respuestas notablemente elevadas, o el potencial 
necesario para alcanzarlas, comparados con los de su 
misma edad, experiencia o entorno. Poseen altos 
niveles de capacidades en las áreas cognitivas, 
creativas y/o artísticas”. 

Peña del 
Agua, 2001, 
p.64. 

Feldhusen 1992 Superdotación “Conjunto de inteligencia(s), aptitudes, talentos, 
estrategias, esperticia, motivaciones y creatividad, 
que conducen al individuo a un rendimiento 

Reyero i 
Tourón, 
2000, p.22. 
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productivo en áreas, ámbitos y disciplines valoradas 
en ese momento por la cultura”. 

Talento “Conjunto de aptitudes o inteligencias, estrategias de 
aprendizaje y disposiciones del conocimiento y 
motivaciones (actitudes) que predisponen al 
individuo al éxito en una ocupación, vocación, 
profesión, arte o negocio”. 

Reyero i 
Tourón, 
2000, p.22. 

Castejón et 
al. 

1997 Superdotación “La superdotación parece definirse más por una 
combinación de características, de acuerdo con una 
consideración multidimensional, que, por un único 
rasgo, como hacen las teorías unidimensionales”. 

Castejón et 
al., 1977 
citat per 
Peña del 
Agua, 2001, 
p.64. 

Tourón et al. 2000 Superdotación “Un alumno que posee un nivel de competencia por 
encima de la media en uno o más dominios de 
aptitud, que puede proyectarse o no en algún campo 
de actividad”. 

Tourón, 
Reyero i 
Fernández, 
2000, p.3 

Talento “Se aplicaría a un alumno que muestra habilidades 
excepcionales en uno o más campos de actividad. El 
talento implica superdotación”. 

Tourón, 
Reyero i 
Fernández, 
2000, p.3 

Sánchez 2006 Superdotados “Verdaderamente excepcionales intelectuales, en el 
sentido que disponen de un conjunto de 
características que garantizan un alto nivel de 
funcionamiento de toda la estructura del intelecto”. 

Sánchez, 
2006, p.27. 

Talentosos “Se caracterizan por rendimientos parciales 
extraordinarios en algún factor de la mencionada 
estricta o en otras áreas no estrictamente 
intelectuales”. 

Sánchez, 
2006, p.27. 

Pedroso 2019 Altas 
Capacidades 

“Es tanto una persona con superdotación como con 
alguno de los diferentes talentos”. 

Pedroso, 
comunicació 
personal, 9 
maig 2019, 

Superdotación “Una persona es superdotada cuando presenta 
percentiles por encima de 75 en todas las áreas”. 

Pedroso, 
comunicació 
personal, 9 
maig 2019, 

Persona con 
talento 

“Podemos encontrar diferentes tipos de talentos: el 
talento simple es cuando encontramos percentil 
superior a 95 en talento verbal, matemático, espacial, 
creativo o lógico. Talento múltiple és un percentil de 
95 o por encima de varias aptitudes. Y talento 
complejo es la combinación de varias aptitudes 
específicas que puntúan 80 o por encima del percentil 
80”. 

Pedroso, 
comunicació 
personal, 9 
maig 2019, 

Alto 
funcionamiento 
cognitivo 

“Es una persona con percentiles altos pero que no 
llega a ser altas capacidades intelectuales”. 

Pedroso, 
comunicació 
personal, 9 
maig 2019, 

Precocidad “Un niño/a intelectualmente precoz es aquel que se 
desarrolla a un ritmo más rápido que el resto de sus 
compañeros, y que activa sus recursos mentales antes 
que sus iguales. Es decir, lo que caracteriza a estos 
niños es que aprenden a hablar antes, se interesan por 
las letras y los números antes, leen y escriben 
antes…Su evolución evolutiva es más veloz”. 

Pedroso, 
comunicació 
personal, 9 
maig 2019, 

Figura 5. Aproximacions conceptuals. Creació pròpia. 
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Carreras, Arroyo i Valera (2006), fan una interpretació de resultats de les proves 

subjectives i objectives que es realitzaven en el seu protocol d’identificació d’alumnat d’AC, 

presentant així un detall més numèric dels resultats i concertació dels diferents conceptes que 

envolten a aquests tipus de capacitats.  

 
PRECOCITAT INTEL·LECTUAL CI TOTAL > 130 

APTITUDS INTEL·LECTUALS  PC1 > 80 

ELEVADA CAPACITAT CREATIVA 

SUPERDOTACIÓ CI TOTAL > 130 o PC >80 

APTITUDS INTEL·LECTUALS  PC > 80 

APTITUD CREATIVA PC > 85 

TALENT ACADÈMIC RAONAMENT LÒCI PC > 85 

APTITUD VERBAL PC > 85 

MEMÒRIA PC> 85 

TALENT VERBAL APTITUD VERBAL PC > 95 

TALENT MATEMÀTIC APTITUD NUMÈRICA PC > 95 

TALENT LÒGIC RAONAMENT LÒGIC PC >95 

TALENT CREATIU APTITUD CREATIVA PC > 95 

TALENT ARTÍSTIC APTITUD ESPACIAL PC > 85 

APTITUD CREATIVA PC > 85 

Figura 6. Resultats proves objectives i subjectives (Carreras et al., 2006) 

 
 

5.3. Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en 

centres escolars de les Illes Balears. 

En l’actualitat, a les Illes Balears hi ha un Protocol d’identificació i avaluació de 

l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres escolars, però no seria fins els curs 

acadèmic 2015/2016 que aquest es duria a terme i començaria a aplicar-se als centres escolars 

per a identificar a infants d’AC, superdotació o talents. Aquest protocol està pensat per dur-lo 

a terme a primer curs de l’educació primària i secundària, d’aquesta manera en un termini 

màxim de 6 anys s’haurà identificat a tots els alumnes d’AC d’un centre (Rodríguez, Rabassa, 

Salas, i Pardo, 2015). El tractament d’aquest protocol és necessari a fi de poder dissenyar la 

intervenció educativa per infants d’AC al segon cicle d’educació primària, objectiu d’aquest 

treball. A causa de que la població a la qual va destinada aquesta intervenció és d’educació 

                                                
1 PC - Percentil 
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primària, s’esmentarà els trets generals del protocol en ell mateix, però els detalls específics 

únicament es tindran en consideració els que corresponguin a aquesta etapa educativa. 

Gran part dels autors especialitats en la temàtica d’autors estimen que entre un 2% i  un 

5% dels infants en edat escolar són infants d’AC, un nombre important de tota la població 

escolaritzada per justificar la realització i implementació d’aquest protocol (Rodríguez et al., 

2015). 

Segons Rodríguez et al. (2015) els individus d’AC no formen un perfil homogeni, ja 

que cada individu té unes característiques individuals i pròpies, malgrat això, sí que és cert que 

presenten algunes característiques comunes que les autores d’aquest protocol han volgut 

unificar després del seu estudi en les següents: “capacitats cognitives, creativitat, motivació, 

característiques afectives i de personalitat, lideratge, característiques d’aprenentatge, rendiment 

acadèmic, aptituds específiques o talents” (p.21). 

En aquest punt el que es vol aconseguir és aportar al lector un idea detallada de les 

etapes, fases i aplicació del protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altres capacitats 

intel·lectuals en centres escolars realitzat per Rodríguez et al. (2015): 

 El protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altres capacitats intel·lectuals en 

centres escolars ha estat confeccionat en quatre etapes diferenciades, amb dues fases cadascuna, 

que es duran a terme de manera consecutiva en el temps. La primera etapa és informació i 

formació, i inclou les fases informar la comunitat educativa i formar dels agents implicats; la 

segona etapa correspon a la identificació i engloba la preidentificació de l’alumnat amb 

indicadors d’AC i l’identificació; la tercera etapa és l’avaluació psicopedagògica, la qual 

incorpora l’avaluació psicopedagògica individualitzada i l’informe psicopedagògic; i la 

darrera, la planificació de la resposta educativa, introdueix l’organització de la resposta 

educativa i el seguiment i valoració.  

Etapa I – Informació i formació  

Fase 1: Informar la comunitat educativa. 

Un cop s’ha decidit que es vol implementar el protocol, l’equip encarregat de posar-lo 

en marxa ha de donar a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa (inspector, equip 

directiu i docent, orientador i famílies) quins són les accions que es duran a terme al centre. La 
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temporalització ideal d’aquest procés informatiu és el darrer trimestre del curs anterior a 

l’incorporació del protocol. És necessari que es transmetin tant els objectius, les fases i persones 

implicades en cadascuna i les repercursions en la intervenció educativa. Cal que s’incorpori a 

documents dels centres com el Pla d’Atenció a la Diversitat i a la Programació General Anual 

(PGA), així com fer una avaluació final per millorar la seva aplicació, si escau. 

Fase 2: Formació dels agents implicats. 

És imprescindible que abans de posar en marxa el protocol tots els agents educatius que 

hi hagin de pendre part estinguin capacitats per a realitzar les tasques que li pertocaran executar. 

Per això, és necessari que aquests agents educatius es formin en alumnes d’AC, per tenir un 

coneixement ampli i correcte d’aquest tipus d’infants; amb una bona formació de base podran 

detectar a aquests infants i atendre correctament les necessitats d’aquests a les aules.  

Etapa II – Identificació 

Fase 3: Preidentificació de l’alumnat amb indicadors d’AC. 

Aquesta fase es duu a terme en base a dos qüestionaris2: el DIAC-F i el DIAC-D3 que 

es troben recollits en el mateix protocol. Amb l’ajuda d’aquests documents tant els docents com 

les famílies podran tenir uns ítems que els ajudaran a determinar i detectar els alumnes d’AC. 

És important per a realitzar aquesta observació un coneixement dels infants, per aquest motiu, 

es facilitarà durant el primer trimestre una còpia del DIAC-F i DIAC-D a les famílies i els 

docents, perquè es comencin a familiaritzar amb aquest i comencin a observar. Serà al mes de 

gener, quan ja hauran de realitzar la observació definitiva i respondre als qüestionaris segons 

els camps que hi apareixen (creativitat i pensament divergent, desenvolupament emocional, 

social i moral, capacitat intel·lectual, característiques d’aprenentatge, motivació́ i interessos i 

rendiment acadèmic). Segons els resultats d’aquests es seleccionarà als infants per la fase 

d’identificació. 

Fase 4: Identificació. 

L’encarregat de realitzar aquesta fase és l’orientador del centre, el qual realitzara una 

prova a tot el conjunt dels alumnes que hagin estat seleccionats en la fase de preidentificació. 

                                                
2 Veure Annex I - Instruccions dels qüestionaris DIAC-F i DIAC -D. 
3 Veure Annex II --  DIAC-F i Annex III -- DIAC – D. 



 23 

La prova correspondrà a un seguit d’aptituts molts concretes: el raonament verbal i no verbal, 

el raonament matemàtic, el raonament lògic, la gestió de la memòria i la gestió perceptiva (o 

espacial). Els alumnes que obtinguin de resultat un percentil igual o superior a 75 en totes lea 

àrees4. 

Etapa III – Avaluació psicopedagògica 

Fase 5: Avaluació psicopedagògica individualitzada. 

Durant la  primera quinzena de febre l’orientador realitzara aquesta avaluació dels 

alumnes seleccionats de l’anterior fase. En aquesta avaluació es realitzarant als infants de 

manera individual un seguit de test per a poder valorar les seves capacitats, habilitats i altres 

aspectes que ajudin a identificar a un alumene d’AC. Aquesta avaluació tindra en consideració 

el següent: 

- Inteligència: es recomana que es realitzin dos tipus de test sobre aquesta 

variable, un d’aptituds que hauria de realitzar-se a la fase 4 i un que mesure el 

QI de l’alumne en aquesta fase. D’aquesta manera no es pren la mesura numèrica 

de la intel·ligència com a factor determinant, sino que les aptituds i altres 

aspectes valorats més endavant seran els que determinin si l’alumne és d’AC o 

no. Es considerarà com a criteri d’identificació d’AC un QI igual o superior a 

130. Cal fer esment, que també es pendrà en consideració els alumnes que no 

tinguin un QI igual o superior a 130 però que sobresurten en alguna àrea o 

aptitud i s’identificarn segons la següent taula de Castelló i Batlle, 1998:40 citats 

per Rodríguet et al. (2015). 

- Creativitat: aquesta prova es pren com a selecció quan l’infant obté un centil 

superior a 75 en un test de creativitat figuratiu i/o verbal. Els resultats es poden 

veure complementats amb les realitzacions habituals del infant si es considera 

que la pressió del test ha pogut influir negativament en el seu resultat. 

- Avaluació del context familiar, social i escolar: realització d’entrevistes i 

observacions del infant en aquests contextos a fi de recollir dades de com es 

comporta o actúa en cadascun d’ells. 

                                                
4 Veure Annex IV - Recull de proves per categories. 
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- Avaluació socioafectiva i emocional: es realitza mitjançant entrevistes, 

informació dels docents o família, qüestionaris, sociogrames, etc. Amb aquestes 

eines el que es vol aconseguir es veure els valors, interessos, creences de l’infant 

per tal de poder realitzar una intervenció educativa a l’aula que respeti les seves 

característiques i necessitats i aconsegueixi un aprenentatge significatiu d’ell. 

- Avaluació academicocurricular: en aquesta avaluació es cerca conèixer com 

gestiona l’infant el seu aprenentatge, quin estil li és més útil, les relacions que té 

amb els docents i companys, etc. Amb aquestes dades, s’ajustarà la intervenció 

educativa pel que va a nivell curricular o acadèmic. 

Fase 6: Informe psicopedagògic. 

L’orientador temporalitza aproximadament entre els mesos de març i abril  la realització 

d’aquest informe. Aquest consisteix en analitzar totes les dades recollides en les etapes anteriors 

i confirmar si l’alumne és d’AC o no. A més de determinar això, l’orientador ha de realitzar el 

dictament d’escolarització amb els recursos que necessita a l’aula, així com un detall de les 

fortaleses i debilitats, les estratègies o metodologies més adequades per a ell i com s’intervindrà 

a l’aula amb l’infant segons la informació tractada. Al finalitzar aquest informe, cal notificar 

als pares i al tutor el resultat d’aquest informe 

Etapa IV – Planificació de la resposta educativa 

Fase 7: Organització de la resposta educativa. 

En aquest moment l’orientador es reunirà amb els pares i els comunicarà el resultat de 

l’informe i quines pautes poden dur a terme a casa per ajudar al desenvolupament del seu fill. 

A més a més, paral·lelament, l’orientador també es reunirà amb el tutor i l’equip docent de 

l’alumne per tal de pactar l’intervenció educativa a l’aula en base als resultats de l’avaluació 

realitzada. El que es vol aconseguir no és identificar si l’infant és o no d’AC, sino conèixer les 

seves necessitats i característiques per poder oferir-li una educació de qualitat que promogui al 

màxim el seu desenvolupament. 

Fase 8: Seguiment i valoració 

És important realizar un seguiment i una valoració anualment dels infants d’AC, ja que 

els entorns i les persones són dinàmics i canviants, i les necessitats inicials que podia presentar 
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l’infant es poden veure modificades per aquests canvis. Per aquest motiu, un seguiment anual 

de l’adequació de l’intervenció educativa, així com de les necessitats educatives del infant, 

garanteix que aquesta intervenció respongui a les seves necessitats i que aquesta s’estigui duen 

a terme de manera correcta. 

S’ha de tenir en consideració, que el protocol detallat fins ara és el que s’aplica a la 

comunitat autonòmica de les Illes Balears de manera col·lectiva per tal d’intentar aconseguir 

una prompta identificació dels alumnes d’AC a fi de proporcionar a aquests infants una 

educació adaptada a les seves necessitats com més aviat millor. Malgrat això, aquest protocol 

no és e l’únic que es té en compte a les Illes Balears, ja que per diversos motius o situacions 

(tals com un canvi d’escolarització, una no aplicació del protocol en el seu centre quan cursaven 

el 1r curs d’educació primària o secundària, etc.), es pot donar el cas que alumnes d’AC no 

fossin identificats. Per aquest motiu, a instàncies dels equips suports o orientació dels centres 

també es pot activar un protocol individual quan consideren que hi ha indicis o sospistes que 

un infant pot ser d’AC. En aquest cas, es faria una derivació de l’alumne per a realitzar una 

avaluació psicopedagògica de l’infant, activant-se així el protocol individual a les darrers fases 

del protocol col·lectiu, fases d’avaluació psicopedagògica i de resposta educativa. 

La realització d’un protocol d’aquestes característiques per part de l’administració 

pública sembla indicar que cada vegada més hi ha més interès per la identificació i tractament 

educatiu d’aquests infants, però la realitat a les escoles d’Eivissa és molt diferent. La no 

obligatorietat d’aplicació fa que la decisió recaigui en mans dels orientadors, i que siguin 

aquests els que l’activin i duguin a terme la informació i formació de tots els passos a realitzar. 

Així doncs, ens trobem a Eivissa centres com el CEIP Can Raspalls que si duen a terme el 

protocol d’identificació, però d’altres com CEIP Sa Joveria, que no ho han fet (Muñoz i Rovira, 

comunicacions personals, maig 2019).  

Pedroso567 conclou  que: 

Los centros bien informados y con una actitud positiva hacia la motivación de estos 

alumnos, llevan a cabo el protocolo (...). Se han formado a profesionales para realizar 

valoraciones de altas capacidades intelectuales, y lo hacen muy bien, hay centros que 

                                                
5 Veure Annex V – Confecció del model d’entrevista a realitzar. 
6 Veure Annex VI – Entrevista a Sandra Pedroso. 
7 Veure Annex VII – Autorització informada per l’ús de dades personals (Sandra Pedroso). 
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van más perdidos pero los centros que sé que están aplicando el protocolo de altas 

capacidades lo están haciendo muy bien. (Pedroso, comunicació personal, 9 maig 2019). 

5.4. Característiques i necessitats d’alumnes d’AC. 
 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, els infants o alumnes d’AC no són iguals els uns 

als altres, es tracta d’una població heterogènia la qual presenta unes característiques, inquietuds 

i peculiaritats personals. Malgrat això, amb els estudis que s’ha arribat al llarg dels anys, sí que 

es considera que hi ha alguns factors, trets o característiques que en major o menor mesura 

comparteixen tots els infants, o la major part, d’AC. 

Si comencen amb una concepció més antiga, Regadera, (1999), diu que tot i que no 

tenen perquè estar presents en tots els infants d’AC, els trets més destacats dels nens superdotats 

són que aprenen ràpid i amb poca ajuda, memoritzen sense gaire esforç, tenen facilitat per els 

nous aprenentatges i un cop els han adquirit els poden emprar immediatament, cerquen 

connexions entre les idees i els conceptes de manera natural, presenten un llenguatge elaborat 

i fluid, comprenen les idees abstractes o difícils molt abans que els nens de la seva edat, fan 

moltes preguntes i mostren interès per aprendre coses, tenen un alt rendiment en totes o quasi 

totes les àrees, sovint tenen un gran interès per temes en concret que li agraden, resolen amb 

facilitat problemes complexos, solen ser bons lectors, els hi costa acceptar el que per a ells no 

és lògic, solen presentar capacitat de lideratge, s’exigeixen molt i son molt autocrítics, tenen 

una gran imaginació i fantasia, etc. 

 Peña del Agua (2001) aporta tres situacions que poden patir o presentar els alumnes 

superdotats a l’escola. Primer explica que els infants davant d’una aula que no atén a la 

diversitat es pot avorrir per la repetició d’explicacions i això pot dur a la desmotivació o 

desconnexió. També afegeix que si el seu entorn proper no és favorable (família, escola o 

social) pot desencadenar a que l’infant tingui mancances en habilitats socials i de relació amb 

els altres. Finalment, considera que els alumnes amb AC a vegades es poden veure pressionats 

o influenciats pel seu entorn, per exemple quan els docents o els pares els demanen excel·lència 

contínua l’escola. 

Espinosa-Vea i Fiz-Poveda (2007) ens presenten el resultat d’una comparativa d’un 

estudi que van realitzar amb anteriorment amb les característiques de superdotació que diversos 

autors havien publicat, presentant així, setze característiques comunes entre el seu estudi i els 
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de Jiménez-Fernández (2000), Prieto-Sánchez y Castejón-Costa (2000), Romar-Tojo (2001), 

Clark y Callow (2002), Gómez-Castro (2000) i Hicks (2000). Aquestes característiques 

comunes per tots els autors dels infants superdotats són:  

Aprenden con rapidez. Capacidad de retención. Suelen ser lectores precoces y buenos. 

Manejan mayor cantidad de información. Relacionan ideas y conceptos con facilidad. 

Buen dominio del lenguaje: Comprensión: ideas abstractas y complejas. Expresión: 

vocabulario altamente avanzado para su edad. Fluidez. 

Destreza superior para resolver problemas. Estrategias sistemáticas y múltiples. 

Alta capacidad de concentración en la tarea (Espinosa-Vea, 2007, p.52). 

De la mateixa manera, farà aquesta mateixa comparativa pel que fa a les necessitat 

psicopedagògiques dels alumnes d’AC, compartint tots els autors les següents característiques: 

Comportamiento sumamente creativo: ideas que expresan o actividades que realizan 

(dibujos, juegos, experimentos, etc.). Extensa gama de intereses. Curiosos y preguntones. 

Apasionamiento por algún área de conocimiento. Suelen tener un alto concepto de sí 

mismos. Se les suele describir como perfeccionistas, autocríticos y perseverantes. Suelen 

mostrar buenas habilidades sociales, algunos son líderes de su clase. El rendimiento escolar 

suele ser bueno (Espinosa-Vea, 2007, p.53). 

6. Estat de la qüestió 

 
L’heterogeneïtat de l’alumnat de les escoles ordinàries en l’àmbit nacional o autonòmic 

de les Illes Balears actualment és una realitat. És necessari que aquestes escoles que reben 

alumnes amb diverses necessitats educatives treballin per una educació inclusiva i de qualitat 

de tots i cadascun dels infants. En el cas dels alumnes d’AC és necessari que una vegada hagin 

estat identificats rebin una atenció adequada a l’escola per tal que aconsegueixin una educació 

de qualitat com la resta dels seus companys. D’aquí la gran importància de identificar-los el 

més aviat possible tal com es vol aconseguir mitjançant el protocol de les Illes Balears. 

 
Segons Carrera, Arroyo i Valera (2006) els alumnes d’AC han estat envoltats sempre 

de dues concepcions errònies i contraposades entre elles. D’una banda, se’ls ha considerat 

alumnes que no necessiten ajudes ni suports a l’escola, ja que per ells sols poden aconseguir el 

que volen al ser més intel·ligents i resolutius que la resta de companys. Per l’altra banda, també 
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hi ha opinions que consideren que els infants d’AC acabaran sempre per presentar algun tipus 

de problema. 

 

Per aquest motiu, ells mateixos dins del seu propi protocol d’identificació, ens presenten 

les intervencions educatives més emprades per aquests infants, tinguin o no tinguin problemes, 

ja que fins ara ha tingut més pes actuar quan hi ha quelcom negatiu o problemàtic, però cal que 

les necessitats siguin ateses sigui quina sigui la seva naturalesa. Ens diuen que “la elección del 

tipo de intervención (...) dependerá de las características de los alumnos (...). En ningún caso 

frenarlo o hiperestimularlo seran soluciones vàlides de intervención, ni tampoco priorizar el 

desarrollo intel·lectual por encima del emocional, físico o social” (Carrera et al., 2006, p.67). 

 

La primera de totes les intervencions és l’acceleració. Aquesta consisteix a reduir la 

durada d’algun curs per cicle educatiu, altrament conegut avançar de curs. El màxim que permet 

la llei és un curs per cicle. Cal presentar molta atenció per aconseguir un bon resultat global 

d’aquesta, que l’infant d’AC que s’acceleri de curs pugui garantir un bon desenvolupament 

emocional i unes habilitats socials adequades. Si el nivell maduratiu de l’infant és el de la seva 

edat o fins i tot de menys, podria dur a desenvolupar problemes emocionals per la diferència 

madurativa amb els nous companys. Molt relacionada amb l’anterior intervenció trobem la 

flexibilització, que és una variació de l’acceleració, però aquesta només es duu a terme en 

algunes de les matèries on l’alumne d’AC destaca més significativament. El canvi de grup per 

aquesta flexibilització pot provocar desorientació tant de l’alumne d’AC com als seus 

companys (Carrera et al., 2006). 

 

 Una altra intervenció emprada és l’agrupament dels alumnes els quals es posen en 

grups en funció de les seves característiques comunes i donar així atenció en funció d’aquestes 

capacitats compartides. Aquesta estratègia d’intervencions pot ser que hagi d’estar reforçada 

amb modificacions curriculars o canvis d’activitats o metodologia d’aquestes (Carrera et al., 

2006). 

 

 L’enriquiment del currículum, concretat en les adaptacions curriculars d’ampliació 

consisteix a adaptar el currículum per tal de desenvolupar al màxim les capacitats dels alumnes. 

Consisteix en una ampliació de continguts i objectius amb més informació d’aquests. Trobem 

dos tipus d’enriquiment curricular, per una banda, tenim l’enriquiment o ampliació horitzontal 

en la qual els alumnes d’AC treballen el mateix que els seus companys però amb un nivell més 
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elevat de dificultat, d’abstracció, transversalitat entre àrees, etc. Per l’altra, l’enriquiment o 

ampliació vertical en el qual l’ampliació d’objectius i continguts correspon a cursos superiors 

(Carrera et al., 2006; ABSAC8, 2018). Paral·lelament a l’enriquiment curricular que es duu a 

terme als centres escolars, autors com Rojo et al. (2009) parlen d’un altre tipus d’enriquiment 

extraescolar pels alumnes d’AC:  

Se trata de un programa que ofrece a estos alumnos actividades para adquirir 

conocimientos, habilidades de pensamiento y socio–emocionales, que complementan la 

atención educativa proporcionada desde los centros educativos donde asisten los 

alumnos. No es la intención suplantar ni mejorar objetivos curriculares, sino que los 

objetivos van más allá de los que se suelen relacionar con los aprendizajes escolares 

(p.138). 

 A més de les intervencions anteriorment presentades, Balagué i Vela (2006), afegeixen 

dues més, la compactació i l’educació emocional. 

 
 La compactació de matèries tracte de reduir el temps destinat a continguts curriculars 

en els alumnes d’AC, així evitant repeticions o aprenentatges no significatius per a ell, i amb el 

temps que s’ha aconseguit l’alumne realitzarà un projecte personalitzat com a tasca 

d’enriquiment adaptat a la seva temporalització i al seu tipus d’aprenentatge. 

 

 Finalment, però no per això menys important, trobem la intervenció en educació 

emocional pels alumnes d’AC que ha d’anar lligada a tota acció educativa o intervenció amb 

els infants d’AC. Aquesta educació emocional es treballarà per dues vies. D’una banda, la 

mateixa educació emocional de l’infant d’AC, ajudant-lo a entendre les seves emocions i 

sentiments, així com autoregular-se. De l’altra banda, es tindrà en compte les emocions 

relacionades amb la convivència d’aquests alumnes amb la resta dels companys i se cercarà 

l’acceptació de la diversitat i la integració de tots els alumnes com un benefici per a tot el grup. 

 
 Totes les intervencions educatives dels diferents autors que s’han presentat anteriorment 

segueixen la normativa vigent pel que fa a l’atenció a la diversitat en els centres educatius de 

l’estat espanyol, i per conseqüència de la comunitat autònoma que ens competeix, les Illes 

Balears. 

                                                
8 Associació Balear de superdotats i Altes Capacitats. 
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En l’àmbit estatal, la Llei Orgànica 8/2013, per la millora de la qualitat educativa, 

estipula que correspon a les administracions educatives, en aquest cas les comunitats 

autònomes, ja que són les que tenen la competència en educació, assegurar els recursos per tal 

d’atendre les necessitats educatives especials de tots els infants per tal que aconsegueixin el seu 

màxim desenvolupament, i en tot cas, els objectius establers per tots els alumnes. Remarca que 

hauran de: 

 

Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades 

intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde 

adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular 

adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus 

capacidades (p.39). 

 

En l’àmbit autonòmic trobem dos decrets que recolzen les intervencions educatives 

anteriors. D’una banda, el Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i 

l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, 

estipula que els centres amb alumnes d’altes capacitats els que han d’incorporar mesures, siguin 

de caire ordinari o específic, per aconseguir ampliar i enriquir les tasques i continguts que es 

proposin a aquests alumnes.  A més concreta, que “una mesura específica de suport és la 

flexibilització de la durada de l’educació bàsica i dels ensenyaments postobligatoris en 

determinats casos” (p.13). 

 

De l’altra banda, el Decret 32/2014, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

primària a les Illes Balears, remarca que és tasca dels serveis d’orientació educativa assegurar-

se que els centres atenguin les necessitats dels alumnes d’AC per aconseguir el seu màxim 

desenvolupament; proposen per aconseguir això “adaptacions d’ampliació o enriquiment 

curricular i flexibilitzacions del període d’escolarització” (p.19). A més concreten aquestes 

intervencions de la següent manera: 

 

Les adaptacions d’ampliació o enriquiment curricular poden incloure tant la impartició 

de continguts i l’adquisició de competències propis de cursos superiors com l’ampliació 

de continguts i competències del curs corrent. Les flexibilitzacions del període 

d’escolarització poden comportar anticipar un curs la incorporació a l’etapa o reduir-ne 
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la durada, quan es prevegi que aquesta mesura és la més adequada per al 

desenvolupament del seu equilibri personal i la seva socialització. El conseller 

d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant una ordre, ha de dictar la normativa que 

reguli aquestes flexibilitzacions (p.19). 

 

 Si tenim present tant les propostes d’intervenció recollides de diferents autors com les 

dades o premisses que ens aporta la normativa vigent pel que fa a l’atenció de la diversitat dels 

alumnes d’AC, podem concloure que és necessari que els centres educatius tinguin present i 

responguin a les seves necessitats. Cal que es realitzin intervencions amb aquests, ja siguin 

aquestes directament amb els infants, o indirectes a través d’orientacions o suports a tercers. Si 

es realitzen aquestes accions i intervencions serà possible que aquests infants aconsegueixin 

desenvolupar al màxim les seves capacitats, però tal com detalla el Decret 32/2014 cal tenir 

present que aquestes intervencions no han de deixar de banda una part important en el 

desenvolupament d’aquests alumnes, el seu estat emocional i social. 

 
Així doncs, una vegada presentades les principals intervencions educatives que es poden 

dur a terme amb infants d’AC, cal presentar casos reals d’aquestes intervencions a fi de poder 

contrastar de quina manera els centre educatius apliquen aquestes estratègies d’intervenció a 

les aules reals. D’aquesta manera s’aconseguirà atendre la diversitat i promoure un suport 

educatiu als alumnes d’AC propiciant el màxim el seu desenvolupament educatiu i personal a 

l’àmbit escolar.  

 

En l`àmbit estatal, he decidit prendre com a referència el document realitzat sota el marc 

de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana, el qual fa recull 

d’experiències de suport educatiu amb alumnes d’altes capacitats de diverses d’escoles 

d’aquesta comunitat autònoma.  

Arocas, Martínez, P. i Martínez, M.D. (2004) van ser qui van materialitzar aquest 

document, i varen agrupar aquests assoliments prenen com a base el model d’enriquiment 

curricular que proposava Renzulli, esmentat en el marc teòric d’aquest treball, el qual proposava 

donar èmfasi el suport als alumnes en tres àmbits educatius: en activitats no contemplades pel 

currículum, en ajudar-los al seu desenvolupament cognitiu i afectiu, i en promoure la 

investigació (individual i col·lectiva) de problemes quotidians. Així doncs, alguns exemples 

d’enriquiments fora del currículum serien la realització de conferències, tallers, demostracions, 

actuacions artístiques, taules rodones i debats; els programes de desenvolupament cognitiu i 
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afectiu dels alumnes d’AC podien reforçar el pensament creatiu, la resolució de problemes, la 

presa de decisions, el pensament crític i lògic i les habilitats afectives; i finalment, pel que fa a 

la investigació, podia ser realitzada de manera individual com grupal, i el que es pretenia era 

que els alumnes treballessin la investigació d’una temàtica, amb la metodologia i pla d’acció 

que consideressin més adequada, amb el docent únicament realitzant tasques de guia i suport 

de la investigació.  

 

 Així doncs, en centres com el C.P. “Fabián y Fuero” de Villar del Arzobispo (València) 

van realitzar uns tallers de matemàtiques en els que el que es pretén és “introduir o reforçar, de 

manera intuïtiva, conceptes geomètrics, classificatoris i numèrics, així com l’estratègia de joc 

per parelles” (Arocas et al., 2004, p.16). Per una banda, van realitzar un taller de la calculadora, 

en el qual primer mostraven com emprar la calculadora, curiositats d’alguns nombres i activitats 

o jocs amb els quals treballar els continguts anteriors de manera individual o en parella. D’altra 

banda, també tenien un taller de Tangram en el qual els alumnes havien de reproduir diferents 

models, amb diferents dificultats que anaven augmentant gradualment a mesura que els alumnes 

completaven els nivells anteriors segons la seva percepció i organització de l’espai i la seva 

creativitat; i un taller de càlcul mental, el qual amb activitats divertides amb un objectiu més 

enllà del càlcul mental en ell mateix, els alumnes exerciten les operacions bàsiques sense fer ús 

de la calculadora de l’algoritme escrit, per tal de resoldre un enigma o problema. 

 

 
Figura 7. Taller de la calculadora. Números curiosos de Arocas et al., (2004). 
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Figura 8. Taller de càlcul mental. Enunciat(a l’esquerra) i la solució (a la dreta) de Arocas et al., (2004). 

 

 Un de cas d’enriquiment curricular, aquesta vegada en l’àmbit lingüístic és el que es 

realitzava a C.P. Cervantes de Ribarroja (València), el qual volia explotar de manera didàctica 

els mitjans de comunicació, a fi que els alumnes poguessin ampliar continguts fora del 

currículum. Les tasques o activitats d’aquest programa perseguia “Sensibilizar mediante un 

primer contacto con la prensa: Observar, buscar, contemplar, diferenciar las formas de 

comunicación  existentes (…), generar el hábito de lectura de la prensa (…), implicar al 

alumnado en tareas de búsqueda de informaciones concretas (…) i iniciar en el análisis personal 

y crítico de las noticias” (pp.26-27). 

 

 A més a més, al mateix C.P. Cervantes, en l’aula de 1r de primària es duu a terme una 

activitat d’ampliació i enriquiment anomenada “La caixa màgica”. Aquesta és: 

 

Una caja de madera, en cuyo interior se encuentran sobres con diversos motivos, cada 

uno de los cuales contiene un tipo de ficha de ampliación o refuerzo de los contenidos 

trabajados en el aula. En algunos de los sobres los niños encuentran también sorpresas 

(globos, golosinas...). (…). Cuando un niño acaba la actividad propuesta al grupo, puede 

utilizar este recurso de forma individual, en pareja o en grupo (p.34). 
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Figura 9. Activitat la caixa màgica per treballar poesia de Arocas et al., (2004). 

 

 És important que siguem conscients que la millora i la qualitat de l’educació de la nostra 

comunitat autònoma no es pot limitar a mirar el que s’està realitzant només a les nostres illes, 

sinó que el que ens puguin aportar altres comunitats, com la Valenciana abans esmentada, pot 

ajudar a realitzar uns suports educatius d’èxit en alumnes d’altes capacitats en particular, i de 

tots els alumnes en general. Malgrat això, considero necessari després de veure algunes 

intervencions d’àmbit nacional, observar quines s’estan fent a les Illes Balears per tenir un 

coneixement real de què estan realitzant els equips docents per a donar suport educatiu als 

infants d’AC de la nostra comunitat. 

 

 En el marc dels meus estudis de Grau d’Educació Primària, durant la realització de les 

pràctiques en centres escolars, he pogut observar una realitat que en gran mesura va ser el fet 

que em va motivar a realitzar aquest treball de final de grau. La meva experiència directa ha 

estat en centres innovadors o capdavanters d’Eivissa, el CEIP Santa Gertrudis o el CEIP Sa 

Joveria. Els centres escolars com els anteriorment esmentats, presenten unes metodologies 

innovadores on els infants són els protagonistes del seu aprenentatge i aquest aprenentatge es 

realitza de la manera més oberta i flexible possible a través de racons, ambients i/o projectes 

d’aula. Aquesta organització de l’aprenentatge atén a la diversitat en l’àmbit acadèmic, ja que 

en el desenvolupament dels seus aprenentatges els infants poden investigar, experimentar i 

realitzar tasques segons el seu rendiment, interessos, fent ampliació curricular horitzontal en 
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totes activitats educatives. Cal dir, però, que a part d’aquesta atenció o ampliació curricular en 

ambients, racons o projectes, de la mateixa manera que la resta dels alumnes, no he pogut 

observar cap altra intervenció o suport educatiu específic amb els alumnes d’AC. 

 

 Malgrat això, sí que hi ha mesures ordinàries que es prenen en consideració en el dia a 

dia dels alumnes, o així es detalla en el “Pla individual d’actuació amb l’alumne amb necessitats 

específiques de suport educatiu associades a altres capacitats intel·lectuals” (PIAC). En la 

consulta d’aquests documents durant les meves pràctiques he pogut recollir alguns dels àmbits 

en el que el PIAC fa incidència és necessari realitzar mesures de suport: treball en equip i 

habilitats socials (cooperació, cedir, valorar les idees dels altres, …), educació emocional 

(gestió de la frustració, ambient no competitiu, …), hàbits i estratègies d’aprenentatge, etc. 

Algunes d’aquestes mesures o estratègies de suport educatiu són: ús de materials i activitats 

intel·lectualment motivadors (racó dels enigmes), eliminar els continguts que ja domina, 

identificar continguts que assolirà amb menys temps, ampliar continguts de forma horitzontal 

augmentant les connexions entre altres continguts i facilitant la generalització dels 

aprenentatges, ampliar continguts en funció dels seus interessos, oferir activitats més obertes 

i/o complexes sense remarcar a qui van dirigides, emfatitzar l’aprenentatge deductiu (processos 

de pensament, adquisició, acumulació i recuperació d’informació), projectes de treball, tècnica 

d’expertes, ús de les TIC per desenvolupar l’atenció i motivació, agrupaments variats 

(homogenis, heterogenis i parelles), etc. 

 

 En la recerca d’experiències reals d’intervenció en infants d’AC a les Illes Balears, he 

realitzat diferents comunicacions amb experts en infants d’AC o docents amb experiències amb 

aquests alumnes durant la seva carrera professional. 

 

 La primera experiència que vull exposar en aquest punt, és la que ha tingut Sandra 

Pedroso, psicòloga clínica especialitzada en detecció, diagnòstic i intervenció educativa en 

alumnes d’altres capacitats, i psicòloga d’ACTEF des de l’any 2011. Segons Pedroso, la major 

part dels infants amb els quals tracta a ACTEF li transmeten que no se senten compresos a 

l’escola, però els que sí que senten que els entenen, estan motivats per realitzar qualsevol cosa 

que se’ls proposi. A més a més, remarca que els infants d’AC no tenen una atenció de qualitat 

per part del sistema educatiu (sigui públic o privat), i que encara que troba que hi ha bones 

iniciatives a Eivissa, cal molta feina per fer per poder donar a aquests infants l’educació que es 

mereixen. Per aconseguir això, proposa que es treballi per canviar la visió que es té d’aquests 
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infants, que es desenvolupin línies centrades en les capacitats dels alumnes, en la seva 

motivació i que es treballi en la confiança entre docents i alumnes, perquè si es confia amb 

aquests infants i se’ls motiva, qualsevol activitat estimuladora o d’enriquiment curricular que 

se li proposa a l’alumne la realitzarà amb ganes i il·lusió. 

 

 Des d’ACTEF tenen a disposició de les famílies i els infants d’AC un seguit de serveis 

per tal d’intervenir en aquests infants i ajudar-los en el seu desenvolupament, tant personal com 

acadèmic. D’una banda, a demanda dels centres educatius realitzen xerrades amb mestres i 

orientadors sobre les AC, d’una banda tracten les característiques més rellevants d’aquests 

infants, i d’altra banda, fomenten que els equips educatius vegin la importància de guanyar-se 

la confiança dels alumnes d’AC per a motivar-los i poder aconseguir així un bon aprenentatge 

d’aquests nens.  

 

D’altra banda, ACTEF per ella mateixa, fa tractament o intervenció educativa directa 

amb aquests infants, Pedroso recalca que concentren els seus esforços en atendre a aquests 

infants i donar-los suport a ells i a les seves famílies en la gestió de l’àmbit familiar, en la vida 

acadèmica, en la gestió d’emocions, en habilitats socials, etc. mitjançant, en el seu cas, 

estratègies cognitives conductuals, com la consciència del pensament, la reestructuració 

cognitiva, les parades de pensament, la gestió d’emocions, les habilitats socials, etc. En 

l’actualitat, ella mateixa duu a terme tres tallers diferents per infants de distintes edats en el que 

treballa les emocions, debats de temes variats i tècniques d’estudi. (Pedroso, comunicació 

personal, 9 maig 2019). 

 

 Una altra visió del que s’ha realitzat en les nostres illes, en aquest cas a Mallorca, és la 

de Maria José Tur, PT durant 18 anys i que actualment exerceix al CEIP Els Tamarells de Palma 

de Mallorca. La qual durant els seus anys de professió ha tingut alumnes d’AC, però considera 

la feina realitzada fa uns anys al Col·legi Pedro Poveda de Palma com la més remarcable en el 

tema que ens ocupa. Seria en aquest centre on veuria i confirmaria que és de vital importància 

que tots els educadors d’un centre, tant tutors com membres de l’equip de suport, treballin en 

la mateixa línia, ja que aquesta manca de coordinació va dificultar l’atenció o desenvolupament 

de l’infant en qüestió segons la seva opinió.  

 

Primer de tot, cal contextualitzar una mica, per poder entendre les intervencions 

educatives que varen dur a terme: l’infant en qüestió no era capaç de comprendre la diferència 
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entre el seu aprenentatge i els dels altres companys, si no tenia tasques alternatives o motivant 

molestava o jugava, amb 4 anys va tenir una ampliació curricular per part de la tutora (unilateral 

i sense parlar amb l’equip docent) en matemàtiques (dividia per 3 xifres i sabia les taules de 

multiplicar fins al número 16), era un infant que adquiria aprenentatges deductivament per ell 

mateix, centre d’interès l’art, a 2n de primària presentava una disincronia pel que fa al dibuix i 

es frustrava, etc. 

 

Durant 5 anys Tur va realitzar suport i intervencions educatives amb aquest infant i 

destaca com a més importants pel desenvolupament educatiu i personal dels alumnes d’AC les 

actuacions següents:   

 

- Enriquiment curricular horitzontal: en el cas en qüestió per evitar la manca de 

motivació i parar la diferència d’aprenentatges per l’enriquiment vertical 

anterior. A matemàtiques van introduir activitats complementàries a la de la 

resta de companys, a fi que el seu interès i motivació no decaigués, com per 

exemple tractar de manera molt més àmplia i interrelacionada els diferents 

sistemes de numeració (decimal, números romans, egipcis, etc.).  

 

- Realització de petits projectes d’ampliació segons els seus interessos un cop 

acabades les tasques proposades a l’aula: destaca un projecte sobre pintors 

coneguts que el va ajudar a gestionar i entendre les diferents habilitats i maneres 

d’expressar-se quan considerava que dibuixava com un nen petit. Observar les 

diferents tipologies d’art (abstracte, realista, per punts, etc.) el va fer entendre 

que cadascú s’expressa d’una manera i cap és millor o pitjor que una altra. A 

més a més, va realitzar altres projectes relacionats amb la música, o llengües. 

Per mantenir la seva motivació, li era permès canviar de projecte si en algun 

moment es cansava. 

 
 

- Gestió d’emocions i d’habilitats socials: aquests les realitzaven de dues maneres 

diferenciades, d’una banda des d’un vessant inclusiu i grupal (cohesió de grup, 

dinàmiques de tutories, ajuda i acompanyament a altres alumnes, etc., i d’altra 

banda de manera individual també a través de tutories o històries socials que 

l’ajudessin a adquirir un coneixement d’un mateix, conscienciació de les 
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diferències i diversificació d’intel·ligències, treballar la frustració i rabietes en 

situacions d’errades, etc.  

 

Afegeix que durant la seva època en la que realitzava el tractament educatiu amb aquest 

infant Rosabel Rodríguez (experta en alumnes d’AC de les Illes Balears) li va recomanar que 

el que cal aconseguir és que aquests infants siguin bones persones, ja que per l’execució d’altres 

aprenentatges tenen la capacitat suficient per fer-ho per ells sols.  

 

Finalment conclou, que segons la seva experiència, considera com a més important en 

les intervencions educatives d’aquests infants promoure les seves habilitats socials, treballar-

los com a persones, que acceptin les diferències, que comprenguin que malgrat que són bons 

no són perfectes i que el sistema educatiu aconsegueixi motivar-los per tal que no s’avorreixin 

a l’escola i baixin el seu rendiment a aquesta. (Tur, comunicació personal, 7 maig 2019). 

  

Si fem una observació i anàlisi de les experiències d’intervencions educatives detallades 

fins al moment podem concloure que en termes generals totes tenen uns objectius o línies de 

treball comunes. És cert que en tots els casos s’exposen estratègies o activitats en les quals es 

vol ampliar curricularment, de manera horitzontal i segons els interessos dels infants, els 

continguts o els aprenentatges d’aquests alumnes, però cal fer incís, que el que realment pren 

més pes en totes les experiències anteriors, és la importància de tractar aquests infants en el seu 

vessant més personal. Malgrat que, aquest projecte és destinat a alumnes d’AC, es pot 

extrapolar o orientar les activitats a tot el tipus d’alumnat que tingui alguna necessitat 

d’educació emocional. La gestió emocional és important per evitar la manca de motivació, la 

frustració, no comprendre les diferències i les relacions amb els altres a través de les habilitats 

socials; són els pilars bàsics per on s’ha de començar a treballar les intervencions educatives 

als nostres centres escolars. A més a més, és necessari una major atenció i implicació per part 

de tots els agents educatius en aquests infants, ja que en la recerca de pràctiques educatives he 

pogut comprovar que les intervencions reals que es realitzen són més de caràcter individual, 

segons l’interès i implicació dels tutors, que dels mateixos centres. 
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7. Part pràctica: Programa d’intervenció educativa per a alumnes d’altres capacitats en el 

segon cicle d’Educació Primària.  
 

Tal com hem pogut extreure anteriorment en el marc teòric i en l’estat de la qüestió 

d’aquest treball, la gran diversitat a les aules, a vegades dificulta l’atenció i el suport de les 

necessitats de tots els alumnes. En aquesta part pràctica el que es pretén és realitzar un programa 

d’intervenció educativa per a alumnes d’altes capacitats de segon cicle d’educació primària.  

Entenem com a pràctica educativa una resposta o proposta educativa per tal d’ajudar a uns 

infants a millora en alguns aspectes o àrees.  

 
Pel que fa a l’alumnat d’AC i els aspectes acadèmics qualsevol intervenció curricular 

en ella mateixa serà realitzada d’acord amb els seus interessos, sigui quina sigui l’àrea que es 

vulgui destacar, pel que considero que realitzar una intervenció específica d’una àrea no té un 

sentit pragmàtic real. Per aquest motiu, la intervenció que es planteja en aquesta part pràctica 

es centrarà en una primera part més genèrica pel que fa a recomanacions sobre com gestionar 

o intervenir en el dia a dia amb alumnes d’AC, i una segona part més detallada en la que es 

tractaran els aspectes més importants que s’han emfatitzat en els que cal intervenir. 

 

En definitiva, el que es presenta en aquesta part pràctica és un programa en el qual es 

recolliran estratègies i/o activitats per tal d’oferir al docent que vulgui, un recurs de consulta 

per a la gestió diària d’aula amb alumnes d’AC, així com treballar amb els seus alumnes d’AC 

la motivació, la gestió d’emocional i les habilitats socials.  

 

7.1. Objectius del programa d’intervenció. 
 

L’objectiu general que es persegueix aconseguir amb el programa d’intervenció que es 

presentarà a continuació és el següent: 

 

- Proporcionar a  qualsevol agent de la comunitat educativa de l’entorn més proper un 

seguit d’estratègies, recursos i/o activitats per tal de realitzar la seva tasca 

professional i/o personal de manera adequada per tal de promoure al màxim les 

capacitats dels infants d’AC. 
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Per reforçar i ajudar a la consecució d’aquest objectiu general, s’han pres com a fita els 

següents objectius específics: 

- Sintetitzar la metodologia i/o estratègies generals més oportunes per a dur a terme en 

un centre escolar amb alumnes d’AC. 

- Realitzar un programa d’intervenció en alumnes d’AC en funció del marc teòric i 

l’estat de la qüestió present en aquest treball. 

- Fer una recerca, analitzar i concretar activitats més adequades per a realitzar una 

intervenció directa en alumnes d’AC en els àmbits de: les emocions, el sentiment de 

pertinença, cohesió grupal, la frustració i la motivació.  

7.2. Destinataris als quals se’ls hi aplicaria el programa. 
 

Com a fi de donar un suport o guia per a l’atenció d’alumnes d’AC a les aules d’educació 

primària, el següent programa té com a destinataris els següents col·lectius: 

 

• Destinataris directes: 

 

Són el conjunt de persones que rebran i podran beneficiar-se de manera directa de les 

activitats, recursos i estratègies proposades en aquest programa, és a dir, les que directament 

tindran accés de consulta a aquest. Aquestes persones o agents són: 

- Membres d’equips directius de centres educatius d’educació primària els quals 

vulguin oferir al seu equip docent una guia d’orientació per la intervenció 

educativa amb alumnes d’AC. 

- Mestres d’educació primària amb alumnes d’AC a la seva aula que cerquin 

material de suport i ajuda per a desenvolupar la seva tasca docent. 

 

• Destinataris indirectes: 

 

Seran el conjunt d’infants en edat d’escolarització a l’educació primària que malgrat no 

rebre directament el programa d’intervenció en ell mateix, sí que seran beneficiats per l’ús i 

aplicació d’aquests per part dels docents del seu centre educatiu. 
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7.3. Activitats del programa d’intervenció directa en els alumnes d’AC. 
 

En el següent punt es presenten la temporalització i implementació del programa, les 

estratègies generals i metodològiques que aquest ofereix per la gestió de l’aula amb alumnes 

d’AC en el dia a dia,  un recull d’activitats de les temàtiques considerades més rellevants per 

una intervenció educativa amb alumnes d’AC, les relacionades amb la motivació, la gestió 

emocional i les habilitats socials d’aquests infants, i finalment l’avaluació d’aquest programa. 

7.3.1. Temporalització i implementació del programa. 

 
La temporalització d’aquest programa d’intervenció vindrà donada per dos moments 

temporals diferenciats. D’una banda la realització, progrés i millora del programa en ell mateix 

i l’altre de l’aplicació o inclusió d’aquest en els centres educatius. Aquesta temporalització 

seguirà la següent línia temporal: 

 

 

 
Figura 10. Línia temporal del programa. Creació pròpia. 

 

Així doncs, una vegada dissenyat per complet el programa, es donarà pas a la publicació 

d’aquest per tal que els centres educatius que ho considerin puguin realitzar la seva 

implementació. Tal com es podrà veure a continuació, aquesta aplicació haurà de ser de manera 

globalitzada en qualsevol aula en la qual hi hagi un alumne d’AC, en moments de tutoria a 

l’aula ordinària, així com en moments de tutoria o treball més individualitzat amb l’alumne en 

qüestió. A mesura que els centres educatius emprin els recursos i mesures de suport del 

programa, s’anirà actualitzat el contingut per tal de tenir material divers. Finalment, es realitzarà 

revisions d’aquest segons el feedback d’avaluació dels diferents agents implicats en el procés 

d’implementació (equips directius, docents i alumnat d’AC). 

Publicació del programa /Aplicació a centres escolars

Actualització i revisió

Materialització física de la idea

Estratègies Suports i recursos

Desenvolupament de la idea

Objectius del programa Disseny del programa
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7.3.2. Estratègies generals i metodologia. 

 
Estratègies generals Metodologia 

• Clima de comprensió i respecte, acceptant les 
diferències individuals. 

• Fomentar el diàleg i la comunicació. 
• Promoure l’autonomia dels alumnes. 
• Potenciar el pensament divergent i independent. 
• Reforçar l’autoestima. 
• Reforçar la creativitat. 
• Desenvolupar el judici crític: acceptar i realitzar 

crítiques constructives. 
• Permetre, sempre que sigui possible, donar 

llibertat per escollir la temàtica de les seves 
investigacions o projectes i el pla i recursos a 
emprar. 

• Oferir accés a materials variats: Internet, 
enciclopèdies, mapes, etc. 

• Organitzar un racó a l’aula amb materials per 
ampliar o aprofundir temes. 

• Agrupaments flexibles (heterogenis, homogenis 
(per capacitat), parelles, etc.). 
 

• Flexible i oberta. 
• Aprenentatge per descobriment. 
• Aprenentatge per projectes. 
• Treball cooperatiu. 
• Espais i temps flexibles per adaptar-se als 

diferents ritmes. 
• Continguts amb major grau d’abstracció, treballar 

conceptes i generalitzacions (per què ha succeït, 
quines conseqüències pot haver-hi, etc.). 

• Preguntes complexes obertes a interconnexió 
d’àrees. 

• Permetre la flexibilitat de pensament (activitats 
sense resposta correcta predeterminada). 

• Proposar models reals en les activitats (científics, 
intel·lectuals, artistes, etc.) amb els que es puguin 
identificar. 

• Activitats diverses per treballar el mateix 
contingut, amb diferents nivells d’aprofundiment. 
 

Figura 11. Estratègies generals i metodologies amb alumnes d’AC (Generalitat de Catalunya, 2013, pp.42-43; 
ABSAC, 2018, p.17; Arocas et al., 2004, pp.8-63, PIAC Curs 2018-19). 

 

7.3.3. Emocions. 
 

Les emocions són un factor molt important en el desenvolupament de qualsevol persona, 

per això, no seran menys en un infant d’AC. Segons Arroyo (2018) “todo comienza y acaba en 

la emoción” i remarca que “si llegamos a la emoción, el trabajo es fértil y supone cambios 

profundos, mientras que, si no la alcanzamos, los resultados són efímeros y poco significativos” 

(pp.19-20). Cal doncs, realitzar una tasca educativa que tingui atenció a les emocions d’aquests 

infants, ja que presenten unes emocions molt profundes i intenses. (Arroyo, 2018). 

 
Quines emocions em defineixen? 

Objectiu - Identificar les emocions que predominen en l’infant d’AC per tal de 

conèixer sobre quines prioritzar en el treball emocional. 

- Promoure una autoanàlisi emocional de l’infant. 

Descripció de l’activitat Consisteix en el fet que l’infant d’AC respongui a unes preguntes o ítems 

sobre emocions, per tal que sigui capaç d’identificar si ell les sent o no en les 

situacions plantejades.  
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Material - Qüestionari.9 

- Llapis i goma. 

Agrupament - Individual. 

Figura 12. “Quines emocions em defineixen?” d’Arroyo (2018). 

 
Dominó de les emocions 

Objectiu - Ampliar el vocabulari d’emocions. 

- Analitzar situacions que provoquen emocions. 

- Identificar situacions que ens provoquen emocions en concret. 

- Treballar de manera cooperativa. 

Descripció de l’activitat L’activitat consisteix en el fet que en petits grups els alumnes han de jugar al 

dominó seguint unes normes similars al joc tradicional. Cada fitxa té el nom 

d’una emoció a una banda, i una situació que les provoca a l’altre. Els alumnes 

hauran d’organitzar el joc tal com ells vulguin, amb la premissa que no sobra 

cap fitxa i que en finalitzar el joc els hi ha de quedar una figura tancada. Els 

alumnes es poden ajudar entre ells, i cada vegada que col·loquin una fitxa 

hauran de dir en veu alta una situació que li ha provocat aquesta emoció i 

escriure-la a la seva fitxa d’emocions. Un cop finalitzat el joc cada alumne 

haurà d’omplir la fitxa de gestió d’emocions explicant com va gestionar o 

gestionaria aquesta emoció de manera individual, a continuació es realitzarà 

de forma grupal, per veure si s’afegeix alguna altra solució o manera 

d’afrontar l’emoció. Finalment es farà un debat tota la classe per a respondre 

com s’han sentit, com gestionarien les emocions, i si el treball cooperatiu amb 

companys els ha ajudat d’alguna manera. 

Material - Dominó10. 

- Fitxa gestió d’emocions11. 

- Llapis i goma. 

Agrupament - Individual, petit grup i gran grup. 

Figura 13. “Dominó de les emocions” d’Orientación andujar (2014). Ampliació pròpia. Recuperat de 
https://www.orientacionandujar.es/2014/07/29/domino-de-los-sentimientos-incluimos-la-solucion-

trabajamos-las-emociones/.  
 

 

 

                                                
9 Veure Annex VIII – Qüestionari “Quines emocions em defineixen?”. 
10 Veure Annex IX -  “Dominó de les emocions”. 
11 Veure Annex X – Fitxa de gestió d’emocions. 
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7.3.4. Sentiment de pertinença. 

 
T’escolto, et reconec 

Objectiu - Provocar situacions perquè l’infant d’AC identifiqui i evidenciï la 

pertinença en el seu grup classe. 

Descripció de l’activitat Tots els alumnes seuen en cercle a terra i un dels infants ha de tancar els ulls. 

En silenci es designarà a 4 alumnes que hauran de realitzar una activitat oral 

simultània entre ells (cantar, llegir, parlar, etc.) perquè el seu company amb 

els ulls tancats els reconegui. Quan cregui que ho ha fet ho dirà i obrirà els 

ulls per comprovar-ho. Amb aquesta activitat es treballa la consciència grupal, 

així com els trets individuals de cada alumne. 

Material - Cap. 

Agrupament - Gran grup. 

Figura 14. “T’escolto, et reconec” d’Arroyo (2018). 

 
Ens assemblem? 

Objectiu - Provocar situacions perquè l’infant d’AC identifiqui i evidenciï la 

pertinença en el seu grup classe. 

Descripció de l’activitat Els alumnes es col·loquen en cercle i el docent anirà donant indicacions, quan 

un alumne reuneixi la indicació haurà de situar-se dins del cercle. Aquestes 

indicacions poden ser del color dels cabells, el nombre de germanes, sobre 

emocions o caràcter, etc. Després de cada ronda, s’observaran als companys 

que s’han situat al mig de la rotllana per veure si algun ha realitzat algun error. 

Amb aquesta activitat l’alumne d’AC podrà identificar els trets en comú que 

té amb la resta dels companys o grup, deixant de banda els que el diferencien. 

Material - Cap. 

Agrupament - Gran grup. 

Figura 15. “Ens assemblem?” d’Arroyo (2018). 
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7.3.5. Cohesió grupal. 

 
L’estrella 

Objectiu - Fomentar l’autovaloració positiva. 

- Consolidar l’autoestima. 

- Reforçar les qualitats positives dels alumnes. 

- Promoure la cohesió de grup. 

Descripció de l’activitat Cada alumne tindrà una estrella de cartolina gran en la qual posarà al mig al 

seu nom. Seguint un ordre establert pel docent, cada alumne haurà d’escriure 

un adjectiu o característica positiva de tots els companys. Al final cada infant 

recuperarà la seva estrella amb totes les coses positives que han escrit els 

companys, la llegirà per a ell, i en una ronda final, cada un llegirà les tres 

coses que més li han agradat o sorprès que han escrit els companys. 

Material - Una estrella de cartolina per a cada alumne12. 

- Llapis, goma, retoladors, etc. 

Agrupament - Individual i gran grup. 

Figura 16. “L’estrella” de Carpena i Aguilera (1999). Adaptació pròpia. 

 
Cadires cooperatives 

Objectiu - Promoure el treball cooperatiu. 

- Millorar la cohesió del grup. 

Descripció de l’activitat El joc és una variant del joc tradicional de les cadires. En aquest, cada alumne 

agafa una cadira i entre tots fan un cercle i s’asseuen mirant cap a fora. El joc 

comença quan sona la música, en aquell moment el docent retirarà una cadira 

i quan pari la música, tots els alumnes hauran de col·locar-se en una cadira 

sense tocar amb els peus a terra. En aquest cas, tots els alumnes amb 

independència de nombres de cadires hauran d’estar sobre el cercle de cadires. 

Cada ronda el docent anirà retirant una cadira, i els alumnes hauran de 

treballar conjuntament per aconseguir que tothom pugui estar sobre les 

cadires sense tocar a terra. El joc acabarà quan ja no hi hagi possibilitat que 

tots els alumnes no toquin el terra. En aquest joc la premissa serà, o guanyen 

tots, o perden tots, per tal de fomentar que treballin cooperativament (fins al 

moment que ja no sigui viable a ulls del docent). 

Material - Cadires (tantes com alumnes). 

- Equip de música i altaveus. 

Agrupament - Gran grup. 

Figura 17. “Cadires cooperatives” d’Arroyo (2018). 

                                                
12 Veure Annex XI – “L’estrella”. 
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7.3.6. La frustració. 

 
El solucionari de problemes 

Objectiu - Identificar els alumnes, situacions o elements que li generen frustració 

o decepció. 

- Cercar solucions a problemes o situacions negatives. 

- Observar diferents punts de vista o maneres de resoldre una situació de 

frustració. 

Descripció de l’activitat A la classe es col·loca una caixa amb unes targetes al costat. Aquestes 

targetes per una banda posarà quina situació em frustra o decep i per l’altra, 

com ho solucionem. L’activitat consisteix que cada alumne de manera 

individual quan es trobi davant una situació que el frustri a l’escola o fora 

d’aquesta introdueix a la caixa la fitxa amb la situació en concret que li 

genera aquest sentiment. Quan hi hagi un nombre considerable de targetes, 

en horari de tutoria o valors, s’obrirà la caixa i es reparteixen les targetes, i 

cada alumne haurà de cercar una solució per tal de gestionar i tolerar la 

frustració que se li presenta davant. Un cop tots els alumnes han acabat, en 

rotllana es llegiran en veu alta les situacions i les possibles solucions, 

d’aquesta manera l’infant que havia patit aquesta frustració veurà una 

possible solució per canalitzar aquest sentiment. Durant aquest moment de 

debat i lectura, la resta d’alumnes podran aportar també el seu punt de vista 

o manera d’afrontar una situació si ho consideren oportú.  

Material - Una Caixa. 

- Targetes del solucionari13. 

- Paper, llapis i goma. 

Agrupament - Individual i gran grup. 

Figura 18. “El solucionari de problemes” d’Arroyo (2018). Adaptació pròpia. 

 
He dit que no 

Objectiu - Afrontar-se a situacions que generen frustració. 

- Fomentar la tolerància de la frustració. 

Descripció de l’activitat Els alumnes en parelles o petits grups hauran d’encarar de manera insistent 

una situació que normalment els generaria frustració. Es tracta de fer un 

petit roleplaying en el que un company té quelcom que el segon ho vol, i 

aquest haurà d’intentar convèncer que li doni. Les directrius són que sempre 

ha de dir que no, siguin quines siguin les raons que li doni el seu company. 

                                                
13 Veure Annex XII – Targetes del solucionari 
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Després de realitzar aquesta tasca de tolerància a la frustració tots els 

alumnes, es farà un intercanvi d’impressions: com s’han sentit?, s’han 

enfadat o frustrat?, el nivell de frustració ha estat sempre el mateix?, etc. 

Material - Material o element motivador pels alumnes per fer més realista la 

situació. 

Agrupament - En parelles i gran grup. 

Figura 19. “He dit que no” d’Arroyo (2018). Adaptació pròpia. 

 

7.3.7. La motivació. 

 
La caixa màgica 

Objectiu - Fomentar la motivació dels alumnes, en especial els d’AC. 

- Ampliar horitzontalment elements del currículum. 

Descripció de l’activitat L’activitat consisteix a realitzar el docent juntament amb l’alumne d’AC i 

la resta dels seus companys una caixa amb tasques motivadores per a ells. 

En horari de tutoria els alumnes faran una llista de tasques o coses 

motivadores que els agradaria fer quan acabin una feina abans que els seus 

companys. Una vegada realitzada la llista, aquesta es debatrà amb el docent, 

i totes les tasques o activitats adients es dipositaran dins de la caixa màgica 

a un racó de l’aula. Cada vegada que l’alumne d’AC o un altre company 

finalitzi les activitats d’aula abans que la resta, i hi hagi temps, els docents 

els permetrà anar al racó per a realitzar una feina o tasca d’ampliació, 

clarament motivadora per a tots els alumnes, ja que ells han estat els que 

han escollit les coses que els hi agrada per posar dins la caixa. A la caixa 

també es poden incorporar elements del currículum de l’interès de l’alumne 

d’A i els seus companys, a fi de poder fer ampliacions curriculars en aquesta 

activitat. 

Material - Caixa amb activitats complementàries. 

- Material divers en funció “de les sorpreses”. 

Agrupament - Individual, parelles i/o petit grup. 

Figura 20. “La caixa màgica” d‘Arocas et al., 2004. Adaptació Sánchez-Pedroche, comunicació personal, 

2018. 
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Racó de l’investigador14 

Objectiu - Oferir a l’infant d’AC un racó en el qual pugui dur a terme activitats o 

projectes del seu interès i motivació. 

- Fomentar la recerca i anàlisi d’informació. 

- Discriminar la informació rellevant de la que no. 

- Facilitar un context en el qual l’alumne pugui desenvolupar la seva 

creativitat i organització.  

Descripció de l’activitat Es tracta de facilitar un espai on l’infant pugui desenvolupar un petit 

projecte sobre una temàtica del seu interès. La premissa és que podrà 

treballar en el seu projecte quan hagi acabat la resta de tasques proposades 

a l’aula. Les temàtiques dels projectes poden ser tan variades com els 

interessos de l’alumne en qüestió. Aquesta activitat dóna cabuda a l’alumne 

a realitzar moltes activitats diverses dins del projecte: lapbooks, 

presentacions per ordinador, maquetes, etc. 

Material - Ordinador amb connexió a internet. 

- Paper. 

- Llapis i goma. 

- Llibres de la biblioteca. 

- Entre d’altres. 

Agrupament - Individual. 

Figura 21. “El racó de l’investigador” de Tur, comunicació personal, 7 maig 2019. Adaptació pròpia. 

 

7.4. Avaluació de la intervenció: instruments d’avaluació continua i final de projecte. 
 

Tal com s’ha esmentat en la temporalització d’aquesta intervenció, una vegada realitzat 

el programa, serà necessari que es faci un seguiment per tal de veure si les estratègies i recursos 

que ofereix s’adapten a les necessitats dels centres educatius que la implementin a les aules 

amb alumnes d’AC. Per tal de realitzar una avaluació la més completa i significativa possible 

es realitzaran dos tipus d’avaluacions emprant unes rúbriques. Aquestes rúbriques estaran 

dividides en dues parts, la primera una qualificada en funció de l’escala Linkert segons uns 

ítems designats pels dissenyadors del programa, i una altra no estructurada on es realitzaran 

preguntes obertes i es deixarà espai per tal que els avaluadors puguin realitzar comentaris i 

aportacions de millorar sense limitació.  

                                                
14 Aquesta activitat està plantejada per a realitzar-la els alumnes d’AC dins del programa d’intervenció dissenyat, 
tal com s’especifica en els objectius de la tasca. Malgrat això, per aconseguir els principis de normalització i 
inclusió, és aconsellable que aquesta estigui dirigida a tots els alumnes de l’aula. 
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Primer de tot es farà una avaluació inicial15 que el docent vagi a implementar el 

programa a la seva aula haurà de completar, sobre el context de l’aula en qüestió i de l’infant 

d’AC en particular. D’aquesta manera es podrà tenir una contextualització real dels centres que 

estan realitzant el programa i ajusta així les millores o actualitzacions en funció de les seves 

característiques. 

 

En segon terme, es realitzarà una avaluació processual i continua quan el programa ja 

s’estigui aplicant a les escoles amb alumnes d’AC. Aquesta avaluació processual16 serà 

realitzada tant pels membres de l’equip directiu del centre que hagin decidit oferir el programa 

al seu equip docent, com pels docents amb alumnes d’AC que emprin el programa. En la 

primera, es prendrà en major consideració, l’interès i implementació dels docents en el 

programa quan aquest ve oferit per l’equip directiu, i en la segona, els seran els docents que 

hagin posat en marxa el programa en les seves aules per tal que avaluïn la seva experiència en 

el moment de fer ús d’aquest.  

 

Finalment, es farà una avaluació final en acabar el curs escolar, o el període en el qual 

el centre o docent hagi decidit implementar el programa. Aquesta la realitzaran tots els agents 

educatius implicats en el programa (equip directiu, docents i tots els alumnes, amb major 

incidència la valoració dels alumnes d’AC) i amb la qual es farà una revisió retrospectiva de 

tota l’aplicació del programa per tal de corroborar si s’han complert els objectius del programa 

i que els participants puguin oferir una valoració d’aquest per aconseguir una millor projecció 

futura d’aquest. 

  

 

 

 

 

                                                
15 Veure Annex XIII – Rúbrica d’avaluació inicial. 
16 Veure Annex XIV – Rúbriques d’avaluació processal. 
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8. Conclusions 

L’objecte de la present investigació és realitzar una aportació positiva al sistema 

educatiu del nostre país, oferint una millora en la qualitat de l’atenció educativa d’alumnes 

d’altes capacitats en centres d’educació primària. Per concretar i aconseguir aquest objectiu ha 

estat necessari fer un estudi exhaustiu sobre les altes capacitats i les seves necessitats, a fi de 

poder així a través d’aquest vessant teòric i la recollida de pràctiques educatives reals, poder 

realitzar una proposta d’intervenció a les aules de qualitat. 

Els resultats obtinguts ens permeten corroborar que, malgrat que la Conselleria 

d’Educació d’Eivissa ha centrat més esforços en la identificació d’aquests infants per poder-los 

oferir un suport educatiu com més aviat millor als seus centres escolars, la realitat és que, en 

termes generals, els alumnes d’altes capacitats no reben una educació ajustada a les seves 

necessitats educatives. 

L’atenció a la diversitat d’aquests alumnes als centres escolars d’Eivissa ve determinada 

per una clara motivació o interès particular dels centres o docents, tal com ho demostra la no 

aplicació del protocol d’identificació en alguns centres, per exemple, a causa de la seva no 

obligatorietat. 

La realitat que ha fet denotar aquesta investigació és que els centres educatius o mestres, 

en general, únicament empren metodologies que atenen a la diversitat en general amb projectes o 

ambients, i donen per cobertes les necessitats dels alumnes d’AC en elles també. Qualsevol altra 

acció més individualitzada o concreta per aquests infants correspon a accions individuals que no 

es recullen o comparteixen, pel que queden lligades únicament a aquell docent que té interès 

personal en fer una atenció de qualitat amb aquests alumnes. 

 

Els resultats de la present investigació sobre l’atenció i intervencions en alumnes d’AC en 

les aules d’educació primària del nostre entorn es poden emprar d’autocrítica per part de tots els 

agents implicats en educació a les Illes Balears. Es denota una mancança d’intervencions o de la 

qualitat d’aquestes, les quals poden afectar de manera negativa al desenvolupament d’aquests 

infants, per aquest motiu, és necessari que a l’interès i ganes dels docents de fer la millor atenció 

possible a tots els seus alumnes, hi hagi una major formació en aquests tipus d’alumnat, així com 

una guia o suport per part dels equips de suport del centre, per tal d’orientar a aquells professionals 

de l’educació que ho necessitin. D’aquesta manera, els esforços realitzats per la comunitat 



 51 

educativa es podran orientar no només a aspectes acadèmics d’aquests infants, sinó a una atenció 

globalitzada on també es tinguin en consideració les emocions i habilitats socials dels alumnes 

d’AC, de la mateixa manera que es tindran en compte les de la resta dels seus companys. 

 

Malgrat això, aquest estudi presenta algunes mancances, les poques fonts d’experiències reals 

amb infants d’altes capacitats per una banda, i la dificultat de fer arribar el projecte d’intervenció 

elaborat als centres educatius per tal que en poguessin fer ús en el seu dia a dia. Per aquests 

motius, per una millora de la viabilitat i projecció de futur de la intervenció educativa plantejada, 

seria necessari recollir més experiències d’altres centres d’Eivissa, així com cercar de quina 

manera es podria oferir el programa d’intervenció realitzat d’una manera més pràctica, tals com 

oferir-lo a través d’alguna eina 2.0 com un blog o una pàgina web. 
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10. Annexos 
 

• Annex I - Instruccions dels qüestionaris DIAC-F i DIAC -D (Rodríguez et al., 2015). 
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• Annex II – DIAC-F (Rodríguez et al., 2015). 
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• Annex III – DIAC – D (Rodríguez et al., 2015). 
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• Annex IV - Recull de proves per categories (Rodríguez et al., 2015). 
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• Annex V - Confecció del model d’entrevista a realitzar. Creació pròpia. 
 
 

1. Estructuració́ de l'entrevista. 
 

Modalitat Tipus 

Nombre de persones Individual 

Modalitat Recerca 

Grau d'estructuració i 
disseny 

Semi-estructurada 

 Entrevistador Sonia González Santacruz. 
 

  
Destinataris 

 
Psicòloga de l’Associació d’Altes Capacitats i Talents 
d’Eivissa i Formentera (ACTEF). 
 

Lloc i data de l'entrevista A la plataforma sociosanitària, Eivissa. Proper dilluns dia 
1 d’abril a les 18 hores. 

Durada 1h aproximadament. 

 
 

2. Objectius. 
 
 

● Objectius generals 

 

- Conèixer la perspectiva professional d’una experta en alumnes d’altes 

capacitats, superdotació i talents en el context social i educatiu de les illes 

Pitiüses. 

- Poder complementar aquesta informació amb l’estat de la qüestió del TFG i, fins 

i tot, la part pràctica. (REVISA AQUEST EN FUNCIÓ DE LA TEVA PART 

PRÀCTICA). 
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● Objectius específics 

 

- Esbrinar la diferenciació conceptual entre les diferents nomenclatures d’infants 

o persones d’AC (altes capacitats, superdotació, precocitat, persones amb talent, 

d’alt funcionament cognitiu, etc.). 

- Recollir les principals característiques i necessitats que presenten els infants en 

general d’AC. 

- Indagar sobre els diferents protocols de detecció d’AC i quin empren a ACTEF. 

- Analitzar el tipus de treball que realitzen des de l’associació amb els diferents 

agents educatius o sociofamiliars. 

- Saber quin tipus de tractaments realitzen amb infants d’AC. 

- Recopilar les metodologies i estratègies més adequades per l’atenció d’infants 

d’AC. 

- Investigar el tipus de seguiment que realitzen des de l’associació dels infants 

diagnosticats d’AC. 

- Conèixer els tipus d’orientacions sociofamiliars que es realitzen des d’ACTEF. 

 
3. Qüestionari 

 
Bloc 0. BLOC INTRODUCTORI 

Bon dia, primer de tot agrair-li que dediqui el seu temps per tal d’ajudar-me en la  

realització del meu Treball de Final de Grau (TFG) d’Educació Primària sobre infants 

amb Altes Capacitats des de la seva experiència i contacte directe amb aquests infants 

i l’Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera). 

 

- Primer de tot, volem conèixer una mica més de vostè. Qui és Sandra Pedroso? 

 

- Quant temps fa que forma part d’ACTEF? 

 

- Quin va ser el motiu que li va dur a implicar-se a aquesta associació? 
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Bloc 1. BLOC CONCEPTUAL 

 

Coneixem o escoltem diferents nomenclatures en relació a infants o persones amb un 

nivell intel·lectual superior a la mitjana, però a vegades sembla que no hi ha un acord 

o diferenciació entre aquestes. Trobem les altes capacitats, la superdotació, les persones 

amb talent, amb alt funcionament cognitiu, precocitat, etc. Ens pot ajudar en la seva 

distinció? 

 

- Què és per vostè una persona d’AC? 

 

- I una persona amb superdotació? 

 

- Una persona amb talent? 

 

- I d’alt funcionament cognitiu? 

 

- Què entén per precocitat? 

 

Som conscients que existeix una  àmplia diversitat des de les nostres escoles. Partint 

d’aquesta afirmació (si és que està d’acord): 

 

      -   Quines són les característiques o necessitats generals més comunes en aquests 

infants d’AC? 

- Troba que s’atén aquestes des d’una vessant inclusiva? Quines barreres i 

facilitadors troba actualment, tant des del punt de vista familiar com docent? 

 

 
 
Bloc 2. BLOC D’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

 

- Quina opinió té respecte al procés de diagnòstic dels infants d’AC? 

 

- Des d’ACTEF, realitzen avaluació psicopedagògica d’infants amb trets d’AC 
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per confirmar el seu diagnòstic? 

 

- Quines passes o protocol fan servir per a aquesta avaluació psicopedagògica? 

(un propi, el de l’EOEP, el de les Illes Balears, etc.) 

 

- Des de la seva experiència i relació directa amb aquests infants, quina opinió té 

sobre el protocol impulsat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears per 

la identificació d’infants d’AC? (sobre la formació dels nostres orientadors/es; 

l’agilitat a l’hora d’avaluar; la devolució a les famílies i l’explicació sobre el tipus 

de tractament recomanat...). 

 

 
Bloc 3. TREBALL INTERDISCIPLINARI 

 

- El treball que realitzen des d’ACTEF és independent o fan treball 

interdisciplinari amb altres agents educatius o del context dels infants? 

 

- Fan entrevistes i/o tasques amb les famílies? De quin tipus? Amb quina 

freqüència? En què consisteix aquest treball? 

 

- I amb els docents de les escoles on estan escolaritzats? Amb quina freqüència? 

En què consisteix aquest treball? 

 

- Amb altres psicòlegs i/o psicopedagogs? Amb quina freqüència? En què 

consisteix aquest treball? 

 

 
 
Bloc 4. TIPUS DE TRACTAMENT 

 

- En quins àmbits concentren la seva atenció pels tractaments educatius o 

personals d’aquests infants? 
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- Quines metodologies coneixen pel tractament i atenció d’aquests infants? 

Quines empren en el tractament des d’ACTEF? 

 

- Quines estratègies són les que considera més adequades per al tractament dels 

infants d’AC? 

 

- Quin tipus d’activitats o tallers realitzen des d’ACTEF per a la seva atenció? 

Amb quina freqüència? 

 

- Quina és la participació dels infants que formen part de l’associació en els tallers 

o activitats que es proposen? 

 

- Totes les eines que està esmentant estan en disposició dels professionals de 

l’educació? (guies específiques, estratègies, recursos per a tots els agents, etc.). 

 

 
Bloc 5. TIPUS DE SEGUIMENT 

- Als infants de l’associació d’AC, quin tipus de seguiment se’ls hi fa per part 

d’aquesta? 

 

- Revisen les avaluacions psicopedagògiques dels infants diagnosticats? En quins 

moments (anualment, canvi de cicle o etapa, etc.) 

 

- Aquestes avaluacions les realitza l’associació o l’equip d’orientació de les 

escoles? 

 

- Fan reunions periòdiques amb les escoles per ajustar les actuacions al llarg del 

temps, ajudar a realitzar les adaptacions curriculars, estratègies o metodologies 

a emprar, etc.? Amb quina freqüència? 
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Bloc 6. TIPUS D’ORIENTACIONS SOCIOFAMILIARS 

- Quin tipus d’orientacions són les que més demanden o necessiten les famílies 

amb un infant d’AC? 

 

- Les realitzen des d’ACTEF o les deriven a altres professionals o associacions? 

 

- Aquestes orientacions sociofamiliars es realitzen de manera conjunta pares i 

infant d’AC, o es realitzen independentment les unes de les altres? 

 

- Quin mètode o estratègies empren per ajudar a la interrelació dels membres de 

les famílies? 

 

- Empren les pràctiques restauratives en aquestes orientacions? I el treball 

cooperatiu? 

 

 
Bloc 7. TANCAMENT 

 

- Creu que els infants amb AC de les Pitiüses tenen una atenció de qualitat per 

part del sistema educatiu públic/concertat? I en el privat? 

 

- Què creu que podria millorar el sistema educatiu actual per a oferir aquests 

infants una educació i desenvolupament de qualitat? 

 

- Troba que els docents encara poden generar més esforços per a atendre la 

diversitats dels alumnes amb AC? Què li agradaria que fessin a curt termini? 

 

- Respecte a les expectatives de futur, què té pensat fer ACTEF en un termini de 

temps curt per tal de continuar ajudant a les famílies i infants d’AC? 
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• Annex VI - Entrevista a Sandra Pedroso. Creació pròpia. 
 
 

Bloc 0. BLOC INTRODUCTORI 
Buenos días, antes que nada quería agradecerle que dedique su tiempo a ayudarme en 

la realización de mi Trabajo de Final de Grado (TFG) de Educación Primaria sobre 

niños con Altas Capacidades desde su experiencia y contacto directo con estos niños y 

la Asociación de Altas Capacidades y Talentos d'Eivissa y Fomentera.    

 

      -    Para empezar, querríamos saber un poco más sobre usted. ¿Quién es Sandra 

Pedroso? 

Soy Psicóloga general sanitaria, colegiada B-02055, con  máster en psicología clínica y 

de la salud, y máster en detección, diagnóstico e intervención educativa en estudiantes 

de altas capacidades. 

 

      -     ¿Cuánto tiempo hace que forma parte de ACTEF? 

Formo parte de ACTEF desde el 2011. 

 

- ¿Cuál fue el motivo que le llevó a implicarse con esta asociación? 

Cuando acabé la carrera tenía muchas ganas de ser voluntaria en alguna asociación y 

tuve una entrevista con Esperanza Marquès, por aquel entonces era la presidenta y 

actual coordinadora de la asociación,  empecé observando talleres que impartía la 

psicóloga Lola Salve, después dando talleres, realizando el plan de voluntariado, 

haciendo sesiones en psicología y así empecé en la asociación. 

 

 

 
Bloc 1. BLOC CONCEPTUAL 

 

Conocemos o escuchamos diferente nomenclaturas en relación a niños o personas con 

un nivel intelectual superior a la media, pero a veces parece que no hay acuerdo o 

diferenciación entre éstas. Encontramos las altas capacidades, la superdotación, las 

personas con talento, con alto funcionamiento cognitivo, precocidad, etc. ¿Nos puede 

ayudar en su distinción?   

      -    ¿Qué es para usted una persona de AC? 
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Para mi una persona con altas capacidades intelectuales es tanto una persona con 

superdotación o con alguno de los diferentes talentos. Yo para definir a una persona 

con altas capacidades intelectuales sigo el modelo de Castelló y Batlle sobre altas 

capacidades. 

 

- ¿Y una persona con superdotación? 

Podemos decir que una persona es superdotada cuando presenta percentiles por encima 

de 75 en todas las áreas. 

 

- ¿Una persona con talento? 

Podemos encontrar diferentes tipos de talentos: el talento simple es cuando 

encontramos percentil superior a 95 en talento verbal, en talento matemático, en talento 

espacial, en talento creativo o en talento lógico. Talento múltiple,  percentil 95 o por 

encima en varias aptitudes y talento complejo, la combinación de varias aptitudes 

específicas que puntúan 80 o por encima del percentil 80. 

 

- ¿Y de alto funcionamiento cognitivo? 

Una persona con un alto funcionamiento cognitivo es una persona con percentiles altos 

pero que no llega a ser altas capacidades intelectuales. 

 

- ¿Qué entiende por precocidad? 

Un niño/a intelectualmente precoz es aquel que se desarrolla a un ritmo más rápido que 

el resto de sus compañeros, y que activa sus recursos mentales antes que sus iguales. Es 

decir, lo que caracteriza a estos niños es que aprenden a hablar antes, se interesan por 

las letras y los números antes, leen y escriben antes, su evolución evolutiva es más veloz. 

 

     -     Somos conscientes que existen una amplia diversidad desde nuestras escuelas. 

Partiendo de esta afirmación (si es que está de acuerdo):   

     -    ¿Cuáles son las características o necesidades generales más comunes en estos nios 

de AC? 

Es habitual que en las etapas iniciales de su escolarización, el niño/a con altas 

capacidades se sienta muy motivado por los aprendizajes escolares y su rendimiento sea 

muy bueno o brillante en comparación con otros niños de su edad, y sin necesidad de 
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hacer ningún esfuerzo ni estudiar lo más mínimo en casa,  suelen ser muy participativos 

y enriquecen mucho las explicaciones con sus preguntas. Disfrutan ante los retos 

difíciles, ya que tienen gran capacidad para solucionar problemas, por el contrario, 

ante tareas repetitivas se aburren y pierden totalmente el interés. 

A partir de cierta edad el profesorado comentan un alumno vago o que se esfuerza poco. 

Esto hace referencia a dos aspectos: la motivación que tienen frente a la tarea y su 

variedad. Cuando algo les interesa lo absorben, pero, del mismo modo, cuando un tema 

está totalmente exprimido lo abandonan. 

 

- ¿Le parece que se atienden desde una vertiente inclusiva?  ¿Qué barrera y 

facilitadores encuentra actualmente, tanto desde el punto familiar como 

docente? 

Esta es una pregunta muy personal, como psicóloga, lo que me transmiten los niños/as 

es que no se sienten comprendidos y los que se sienten comprendidos se sienten 

motivados para hacer lo que se les propone. 

 

 
Bloc 2. BLOC D’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

 

-    ¿Qué opinión tiene con respecto al proceso de diagnóstico de los niños de AC? 

Que se han formado a profesionales para realizar valoraciones de altas capacidades 

intelectuales, y lo hacen muy bien, hay centros que van más perdidos pero los centros 

que sé que están aplicado el protocolo de altas capacidades lo están haciendo muy bien. 

 

       -    Desde ACTEF, realizan evaluación psicopedagógica de niños con rasgos de AC 

para confirmar su diagnóstico?   

Desde ACTEF, realizamos la valoración, siempre que los padres pidan el consentimieto 

del orientador del centro, para que hagamos nosotros la valoración. 

 

- ¿Qué pasos o protocolo hacen servir para esta evaluación psicopedagógica?  

(uno propio, el del EOEP, el de las Islas Baleares, etc.) 

Aplicamos las mismas pruebas que pasan en el EOEP, solemos trabajar conjuntamente. 
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     -    Desde su experiencia y relación directa con estos niños, ¿qué opinión tiene sobre 

el protocolo impulsado por la Conselleria de Educación de las Islas Baleares para la 

identificación de niños con AC? (sobre la formación de nuestros orientadores; agilidad 

a la hora de evaluar; la devolución a las familias y la explicación sobre el tipo de 

tratamiento recomendado...). 

Los centros bien informados y con una actitud positiva hacía la motivación de estos 

alumnos, llevan a cabo el protocolo. 

 

 
Bloc 3. TREBALL INTERDISCIPLINARI 

 

      -  El trabajo que realizan desde ACTEF es independiente o realizan trabajo 

interdisciplinario con otros agentes educativos o del contexto de los niños? 

Cuando unos padres desean que desde ACTEF se haga una valoración se trabaja 

conjuntamente, y también se realizan sesiones de seguimento. Se trabajo 

conjuntamente con orientadores y tutores. 

 

- Hacen entrevistas y o trabajo con las familias? ¿De qué tipo? ¿Con qué 

frecuencia? ¿En qué consite este trabajo? 

Como psicóloga hago sesiones familiares siempre. 

Desde la asociación realizamos charlas informativas para los padres. 

 

- ¿Y con los docentes de las escuelas donde están escolarizados? ¿Con qué 

frecuencia? ¿En qué consiste este trabajo?   

Realizamos charlas para profesores y orientadores de los centros que nos lo solicitan. 

Estás charlas esta divididas en dos partes: la primera parte tratamos las caracteristicas 

más importantes de estos alumnos y la segunda parte tratamos que los profesores y 

orientadores sean conscientes de que si se ganan la confianza podrán motivar a sus 

alumnos de altas capacidades. 
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Bloc 4. TIPUS DE TRACTAMENT 
 

- ¿En qué ámbitos concentran su atención para los tratamientos educativos o 

personales de estos niños? 

En el ámbito familiar, académico, gestión de emociones, habilidades sociales, etc. 

 

- ¿Qué metodologías conocen para el tratamiento y la atención de estos niños?  

¿Cuáles emplean en el tratamiento desde ACTEF? 

En las sesiones de psicología utilizo la terapia cognitivo conductual. 

 

- ¿Qué estrategias son las que considera más adecuadas para el tratamiento  de 

los niños de AC? 

Utilizo diferentes estrategias cognitivo conductuales, como son la conciencia del 

pensamiento, reestructuración cognitiva, paradas de pensamiento, gestión de 

emociones, habilidades sociales, etc. 

 

      -    ¿Qué tipo de actividades o talleres realizan desde ACTEF para su atención? ¿Con 

qué frecuencia? 

Yo realizo ahora mismo 3 talleres diferentes y de diferentes edades, donde se trabajan 

las emociones, se debaten sobre diferentes temas y técnicas de estudio. 

 

       -   ¿Cuál es la participación de los niños que forman parte de la asociación en los 

talleres o actividades que se proponen? 

Son niños con gran participación y que necesitan hablar y que se les escuche. 

 

      -  ¿Todas las herramientos que está mencionando están a disposición de los 

profesionales de la educación?  (guías específicas, estrategias, recursos para todos los 

agentes,  etc.). 

Yo considero que los equipos de orientación pasan toda la información a sus profesores. 

 

 
Bloc 5. TIPUS DE SEGUIMENT 
      -     A los niños de de l’asociación de altes capacidades, ¿qué tipo de seguimiento se 

les hace por parte de ésta? 
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Hacemos sesiones semanales, quincenales, mensuales, trimestrales... dependiendo de 

las necesidades personales de cada niño/a. 

 

- ¿Revisan las evaluaciones psicopedagógicas de los niños diagnosticados? ¿En 

qué momentos? (anualmente, cambio de ciclo o etapa, etc.) 

Las valoraciones se tienen que ir revisando en un periódo mínimo de dos años, se 

recomienda volver a pasar la valoración antes de un cambio de ciclo, es decir, en sexto 

de primaria antes de pasar a primero de E.S.O. 

 

- ¿Estas evaluaciones las realiza la asociación o el equipo de orientación de las 

escuelas? 

Las valoraciones las tiene que pasar el equipo de orientación, pero hay casos en que el 

equipo de orientación no lo ve o no le da importancia, que los padres piden información 

a la asociación y siempre recomiendo que el orientador sepa  y nos de su consentimiento 

para que desde la asociación hagamos la valoración. 

 

- ¿Hacen reuniones periódicas con las escuelas para ajustar las actuación a lo 

largo del tiempo, ayudar a realizar las adaptaciones curriculares, estrategias o 

metodologías a emplear, etc? ¿Con qué frecuencia? 

Se realizan reuniones con el colegio o instituto para trabajar en equipo, dependiendo 

de las necesidades de cada alumno. 

 
Bloc 6. TIPUS D’ORIENTACIONS SOCIOFAMILIARS 
      -   ¿Qué tipo de orientaciones son las que más demandan o necesitan las familias 

con un hijo de AC? 

Orientaciones escolares, familiares, habilitades emocionales y gestión de emociones. 

 

     -    ¿La realizan desde ACTEF o las derivan a otros profesionales o asociaciones? 

Las realizamos en ACTEF. 

 

     -   Estas orientaciones sociofamiliares, ¿se realizan de manera conjunta padres e 

hijos de AC, o se realizan independientemente las unas de las otras? 

Se hacen sesiones conjuntas e individuales. 
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- ¿Qué método o estrategias emplean para ayudar a la interrelación de los 

miembros de las familias? 

Lo primero que se hace es sensibilizar a los padres con lo que significa tener altas 

capacidades y fomentar la comprensión, los estilos de comunicación, las habilidades 

sociales y la gestión de emociones. 

 

- Emplean las prácticas restaurativas en estas orientaciones? ¿Y el trabajo 

cooperativo? 

Estas orientaciones creo que se trabajan en el ámbito escolar. 

 

 
Bloc 7. TANCAMENT 

 

      -    ¿Cree que los niños con AC de las Pitiusas tienen una atención de calidad por 

parte del sistema educativo público/concertado? ¿Y en el privado? 

No, falta mucho trabajo por hacer, hay muy buenas iniciativas, pero falta mucho 

camino por recorrer, tanto pública como privada. 

 

- ¿Qué cree que podría mejorar el sistema educativo actual para ofrecer a estos 

niños una educación y desarrollo de calidad? 

Lo primero desmitifiar mitos sobre las altas capacidades, centrarse en las capacidades 

de los alumnos, trabajar la confianza profesor.alumno y la motivación. 

 

- ¿Cree que los docentes aún pueden generar más esfuerzos para atender la 

diversidad de los alumnos con AC? ¿Qué le gustaría que hicieran a corto plazo? 

Sólo pido que el profesor tenga confianza con el alumno y aumentar la motivación, con 

esto, cualquier actividad estimuladora o enriquecimiento curricular que se le ponga al 

alumno, este lo conseguirá hacer con ganas e ilusión. 

 

- Respecto a las expectativas de futuro, ¿qué tiene pensado hacer en ACTEF en 

un término corto de tiempo, para continuar ayudando a las familias y niños de 

AC? 

Ayudar a las familias, a los orientadores y profesores. Y seguir trabajando como hasta 

ahora. 
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• Annex VII - Autorització informada per l’ús de dades personals (Sandra Pedroso). 

Creació pròpia. 
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• Annex VIII - Qüestionari “Quines emocions em defineixen?” (Arroyo, 2018, adaptació 
pròpia al català). 
 

 
PREGUNTES SÍ NO 

Em considero un nen alegre.   
Em considero un nen poruc.   
Penso que els altres resolen millor els seus problemes que jo.   
Penso que als altres els valoren més que a mi.   
Em sento capaç de defensar el meu punt de vista.   
Em costa il·lusionar-me per les coses.   
Em costa estar completament satisfet de mi mateix.   
Acostumo a desviar amb bromes temes que m'aclapara.   
Sento que ningú m'entén completament.   
M'espanta no poder controlar les meves emocions.   
Els meus pares i mestres em recorden constantment que haig d'aprendre a controlar les meves 
reaccions. 

  

Els meus sentits estan sempre alerta.   
Sóc susceptible, fins i tot a gestos o mirades.   
No aconsegueixo trobar les paraules per explicar com em sento.   
La meva manera de sentir és com un tsunami.   
El que sento m'inunda i no puc restar-li importància.   
Els adults m'animem sempre a relativitzar el que sento.   
Sento que puc entendre tot amb el meu cap.   
Sóc conscient de la complexitat que suposa viure.   
M'irrita que em tractin com a un nen i no em deixin donar la meva opinió o decidir.   
Quan exploto perdo la noció de la realitat, és com si no fos jo.   
No entenc les reaccions dels altres nens, em deixen perplexe.   
Necessito denunciar les injusfitcies cap a mi o cap els atres.   
El desordre m'aletera per dins.   
Hi ha sorolls, sabors, olors que són tan penetrants per a mi que no puc estar atent a res més que 
aquests. 

  

Em costa domir, sempre hi ha alguna idea o imatge que inicia una nova cascada de pensaments.   
En els videojocs trobo la tranquilitat, allà tot encaixa.   
Em costa reconèixer els meus errors.   
Sento que la tristesa és un pou que m'arrossega.   
Sento por a créixer.   
Sento que la meva manera de mostrar alegria incomoda a les persones que m'envolten.   
Acostumen a dir de mi que sóc un dramàtic, un exagerat.   
Quan crec en alguna cosa, em sento imparable.   
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• Annex IX - “Dominó de les emocions” (Orientación andujar, 2014). 
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• Annex X - “Fitxa de gestió d’emocions”. Creació pròpia. 
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• Annex XI - “L’estrella”. Creació pròpia. 
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• Annex XII - Targetes de solucionari. Creació pròpia. 
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• Annex XIII - Rúbrica d’avaluació inicial. Creació pròpia. 
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• Annex XIV - Rúbriques d’avaluació processual. Creació pròpia. 
 
 
 

o Equip Directiu. 
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o Docents. 
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• Annex XV- Rúbriques d’avaluació final. Creació pròpìa. 

 
 

o Equip Directiu. 
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o Docents. 
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o Alumnes. 

 

 


