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1. DEFINICIÓ D’ALTES CAPACITATS

Els nens i adolescents amb altes capacitats demostren respostes notablement elevades,o el
potencial necessari per a aconseguir-les, comparats amb altres individus de la mateixa edat,
experiència o entorn. Les altes capacitats són la conjunció de tres factors: ser creatiu;
posseir una alta capacitat intel·lectual i mostrar una forta motivació cap a les tasques
que empren. Les altes capacitats es poden trobar en nens i adolescents de tots els grups
culturals, en tots els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana.
Entre els alumnes amb altes capacitats podem distingir, d’una forma general, tres perfils:
●

La superdotació: els termes superdotat/da, sobredotat/da, molt capaç i alta
capacitat, són sinònims i fan referència a alumnes amb un nivell elevat en totes les
aptituds intel·lectuals a més d’uns alts nivells de creativitat i de constància en les
tasques. D’una banda, la configuració intel·lectual del superdotat possibilita una
producció eficaç en qualsevol àmbit o tasca; i, d’altra banda, implica disposar de
estratègies complexes per a solucionar problemes complexos, impossibles de
solucionar amb un únic recurs. Es parla de superdotació a partir dels tretze anys,
en edats inferiors s’utilitza el terme de altes capacitats.

●

El Talent: és talentós/a un/a alumne/a amb una aptitud en un àmbit específic
(talent artístic, musical, matemàtic,...). En la resta d’àmbits o poden presentar nivells
discrets, fins i tot deficitaris. Quan el talentós només destaca en un àrea concreta,
mentre que en la resta presenta valors normals i, en alguns casos, deficitaris, parlem
d’un talent simple. Quan destaquen en vàries aptituds especìfiques es parla de
talents complexos, per exemple el talent acadèmic, en el qual es combinen, com a
mínim, recursos elevats de tipus verbal, lògic i de gestió de la memòria. El perfil
intel·lectual del talent acadèmic el capacita amb una gran eficàcia per als
aprenentatges estructurats o formals, obtenen informació de qualsevol font
estructurada i presenten un bagatge de coneixements i vocabulari més extens que
els seus companys d’edat.

●

La Precocitat: no és un fenomen intel·lectual, pròpiament dit, sinó evolutiu i, per
tant, implica un ritme de desenvolupament més ràpid, però no pas l’assoliment de
nivells de desenvolupament superiors. La precocitat s’ha de distingir dels dos
conceptes descrits anteriorment, atès que és un fenomen fonamentalment evolutiu,
mentre que la superdotació i el talent són fenòmens cognoscitius estables.

No és suficient tenir un quocient intel·lectual (QI) superior a 130 per parlar d’alta capacitat;
la disposició activa, perseverança, il·lusió pel treball, confiança en les pròpies possibilitats
junt amb la originalitat de pensament, capacitat per anar més enllà del que és convencional,
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obertura cap a noves experiències i facilitat per buscar noves solucions a problemes
tradicionals són característiques que es presenten en els subjectes d’altes capacitats.
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2. CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
Aquest alumnat no és un grup uniforme, ni existeix un perfil únic. A causa de la seva gran
diversitat, no es pot generalitzar, però sí que es poden observar algunes de les següents
característiques:
● A nivell de la intel·ligència:
Presenten una intel·ligència excepcional per la facilitat i rapidesa per aprendre, combinar i
utilitzar coneixements, amb una alta capacitat de:
➔ Raonament verbal: tenen un vocabulari ric i ampli. Expressió verbal hàbil,
subtil i matisada. Alt potencial de comprensió verbal. Gran habilitat per
relacionar conceptes i seguir amb facilitat instruccions complexes. Aprenen
a llegir precoçment i són grans lectors.
➔ Memorística: són capaços d’emmagatzemar, recordar i recuperar informació
de dades molt diverses amb rapidesa i amb detalls, sense esforç.
➔ Raonament matemàtic: mostren un bon domini de conceptes i símbols tant
per calcular com per resoldre problemes de diferents maneres.
➔ Comprensió i generalització: tenen una gran habilitat per establir relacions
més enllà dels fets observats, per connectar àrees de coneixements que
semblen inconnectables. Intenten aplicar el que han aprés en una
assignatura en altres (generalitza el coneixement). Comprenen i recorden
fàcilment el que han aprés i són capaços d’abordar diverses idees a la
vegada.
➔ Raonament lògic: manifesten una gran agilitat mental per resoldre qüestions
lògiques i abstractes, per induir, deduir, abstreure, sintetitzar i
conceptualitzar. Gaudeixen amb la resolució dels problemes lògics.
➔ Concentració: tenen molt bona concentració, persistència, i baix nivell de
cansament, si estan motivats i el tema els interessa. Seran considerats
ganduls si s’avorreixen, estan desmotivats i no presten atenció.
➔ Curiositat intel·lectual: mostren gran interès i expectació per conèixer la
resposta a qüestions que generalment passen inadvertides per als altres
companys de la seva edat.
➔ Percepció espacial: són capaços de manipular simbòlicament figures en
l’espai i reconèixer relacions de mida, distancia, posició i forma (des de
petits s’orienten fàcilment, recorden circuits i gaudeixen amb trencaclosques
difícils). Són observadors molt aguts i extraordinàriament perceptius, es
fixen molt en els detalls.
● A nivell d’aprenentatge:
Aprenen ràpidament, amb poca pràctica, temes més avançats del que correspondria a la
seva edat. Alts nivells de pensament crític i autocrític. Qüestionen, a vegades, els mètodes
d’ensenyament i es resisteixen a les tasques repetitives. Fan aportacions poc usuals i
profundes en els debats a l’aula. Per a les converses i els debats, prefereixen la companyia
dels més grans i dels adults.
Els agrada més el treball individualitzat que el de grup. Confien en ells mateixos, es mostren
segurs, i són independents.
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Són impacients amb la lentitud dels altres.Solen descobrir les relacions inusuals, abans que
les convencionals.
S’interessen molt aviat per temes dels grans: qüestions d’actualitat, l’univers, l’ecologia, el
temps, el sentit de la vida i de la mort....
Els llibres escolars els troben elementals. Ells tenen amplitud d’interessos.
Sovint reacis a l’escriptura, prefereixen conversar perquè parlen amb gran fluïdesa i
expressivitat.
Sembla que els pugui mancar atenció, concentració i fins i tot interès, però quan se’ls
pregunta, es comprova que estan al corrent de tot.
● A nivell de personalitat:
No hi ha una personalitat específica o comuna. Existeixen sentiments i actituds que es
manifesten amb més freqüència que en altres alumnes de la seva edat.
Socialment, es relacionen bé amb nens més grans i, si ho fan amb més petits, adopten el rol
de protector.
Tenen un gran sentit de l’humor.
Sentit ètic i moral molt desenvolupat: són sensibles als problemes socials i a les seves
solucions. Preocupats pels conceptes abstractes del bé i del mal, de la justícia i de la
injustícia.
Capacitat de lideratge: intel·lectual, (els companys els consulten i volen formar equip amb
ells).
Creatius: per inventar contes, per la seva capacitat.
Verbal: són bons comunicadors. Molts són capaços d’influir en els seus companys i ser
populars.
Perfeccionistes: mai no estan satisfets dels seus resultats.
Autoconeixement molt desenvolupat: saben les seves possibilitats i són conscients dels
seus límits.
Elevada sensibilitat: tenen empatia amb els altres i desig de ser acceptats. Els afecten les
crítiques a la seva persona o el rebuig dels seus companys. Esperen que els altres tinguin
valors similars. Necessiten l’èxit i el reconeixement i tenen por del fracàs.
Perseverança: si les activitats són del seu interès, desafien totes les dificultats, no
cedeixen. Són obstinats i tenaços.
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Sensació de sentir-se diferent: tenen recel de compartir els seus interessos amb els
altres, i por de no trobar interlocutors vàlids.
Inconformisme: no deixen de preguntar fins que té sentit clar i lògic el que els expliquen.
Es marquen fites molt altes.
Enginy, imaginació: sorprenen les seves capacitats de resoldre problemes per camins no
habituals.
Poden ser hiperactius: posseeixen elevada energia, vivesa, ànsia. Tenen períodes
d’esforços intensos.
Rebutgen la repetició, la rutina i l’autoritat impositiva. Manifesten avorriment. Rebutgen,
a vegades, les ordres que vénen dels seus superiors.
Tenen una autoestima acadèmica i no tant en els àmbits personals i socials.
● A nivell de conducta:
Presenten problemes de conducta quan no estan estimulats de forma convenient a la seva
potencialitat o no són reconeguts com a alumnes d’altes capacitats. Aleshores poden
manifestar agressivitat verbal i física, es mostren rebels o bé passius.
Construeixen les regles del joc o sistemes complicats, i si no els fan cas, es poden mostrar
dominants i mal educats.
Són intransigents amb les faltes de comportament, rebutgen les conductes antisocials de les
persones.
Qüestionen l’autoritat si no està justificada i també els mètodes d’ensenyament, volen
organitzar el treball escolar a la seva manera.
Obliden els detalls en els seus treballs escolars i en els intercanvis d’informació.
Fan servir el llenguatge per convèncer els altres i defugir responsabilitats.
Donen solucions inusuals als problemes i realitzen processos de difícil comprensió.
Possible rebuig cap als pares o amics, sobretot si intenten posar normes que poden trencar
els plans familiars i de grup.
Fan preguntes desconcertants i s’entesten en tenir respostes satisfactòries. Esperen el
mateix dels altres.
Els companys de la seva edat no els comprenen, els veuen estranys. La família i els amics
poden no entendre les seves preocupacions.
Són independents, amb tendència al treball individual, confien en ells mateixos.
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Utilitzen la seva capacitat en les àrees que els interessen i és possible que no puguin arribar
a totes les matèries escolars i poden tenir llacunes en l’aprenentatge.
●

A nivell de creativitat:

Enginy i imaginació: els agrada experimentar noves formes de fer les coses. Aporten
moltes idees noves.
Gran curiositat: fan preguntes desconcertants, no habituals en els nens de la seva edat.
Curiositat insaciable, qüestionen les raons de les coses.
Originalitat: generen idees noves.
Fluïdesa: són capaços de trobar gran nombre d’alternatives i de possibles respostes.
Flexibilitat: tenen capacitat de contemplar el problema o situació des de diferents punts de
vista i generar solucions.
Pensament independent: busquen la solució més lògica, encara que no sigui la més
habitual i popular. Donen certa sensació d’excentricitat.
Pensament integrador: sempre tenen en compte el resultat final. No perden de vista el
conjunt del procés.
Interessos molt variats: des dels més comuns als més exòtics.
● A nivell de motivació:
Presenten alta motivació interna cap al coneixement, que pot ser potenciada, modulada o
reduïda per components externs. És molt important la correcta estimulació d’aquests
alumnes per aconseguir que desenvolupin les seves potencialitats moguts pel seu propi
interès.
Cal recordar que motivar no significa pressionar. Si són pressionats, acaben per manifestar
actituds de rebuig o es tanquen en si mateixos; cal plantejar reptes que siguin assumibles
per a ells.
Quan el tema els motiva, tenen gran capacitat per persistir i per acabar la feina.
Manifesten una motivació intrínseca i curiositat intel·lectual, i busquen el que és
transcendent.
Utilitzen nombrosos coneixements generals o concrets, freqüentment més que el
professorat, quan el tema és del seu interès.
Quan estan concentrats en el seu treball, o en algun tema que els motiva, no se n’adonen
del que passa al seu voltant i els molesten les interrupcions: desatenen la gent i les seves
obligacions.
● Disincronia:
Disincronia interna: és el desenvolupament desigual entre la capacitat intel·lectual (ritme
ràpid) i el desenvolupament emocional (ritme normal).
Disincronia fisiològica: les necessitats emocionals i intel·lectuals estan a l’alçada de la seva
edat intel·lectual, en canvi, les necessitats fisiològiques solen ser les de la seva edat
cronològica.
Disincronia social: un alumne amb altes capacitats es troba en un nivell de
desenvolupament intel·lectual superior al dels seus companys i hi ha un desfasament tant
en l’aprenentatge com en les relacions socials.
Disincronia familiar: quan els pares no li proporcionen l’atenció adequada per
desconeixement de les característiques.
7

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

3. ESTERIOTIPS I REALITATS EN L’ÀMBIT DE LES ALTES CAPACITATS
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4. DETECCIÓ D’ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
El nombre i el percentatge d’alumnes identificats com a superdotats o talentosos varia en
funció de les pràctiques i els instruments emprats, de tota manera hi ha bastant consens
que representen del 4% al 6% de la població escolar.
Els primers en observar que un nen o una nena té unes bones capacitats intel·lectuals són
els adults propers, en general els seus pares i els seus mestres i professors.
Una bona manera d’identificar els talents dels alumnes és l’observació del seu treball
escolar. Per exemple, en les activitats de música, observant és com millor es veu quins
alumnes tenen talent i interès. Tanmateix quan els alumnes realitzen activitats relacionades
amb la matemàtica, la informàtica o qualsevol altra matèria, es pot observar quins alumnes
segueixen amb interès i bon rendiment de forma continuada les activitats programades.
Aquesta observació és molt important ja que ens permet conèixer les fortaleses dels
alumnes.
Utilitzar solament com a eina d’identificació mesures basades en la puntuació del QI per
identificar les altes capacitats deixa en desavantatge els alumnes de les famílies més
desfavorides econòmicament i els alumnes amb talents poc ortodoxos, que no són
identificats en les proporcions equitatives.
Les altes capacitats, igual que per poder afirmar que està assolida qualsevol habilitat o
conducta, s’han de manifestar en diferents contextos. És per aquest motiu que per a la
seva detecció s’han d’utilitzar protocols que incloguin graelles de valoració per al
professorat, els pares i els mateixos alumnes.
Els alumnes amb altes capacitats generalment no generen dificultats en els centres
docents; les dificultats sorgeixen amb aquells alumnes que mostren la seva intel·ligència
amb un alt rendiment en l’àmbit cognitiu, acadèmic, creatiu, de lideratge, artístic o que
tenen altres habilitats, quan no poden ser desenvolupades amb els programes ordinaris del
centre docent.
Així doncs, l’aplicació de procediments i estratègies d’identificació s’ha d’iniciar quan
sorgeix la necessitat de generar propostes educatives adaptades per als alumnes amb
altes habilitats o destreses. No obstant això, s’ha de tenir present que els alumnes amb
altes capacitats no sempre tenen un bon rendiment acadèmic.
La detecció d’altes capacitats no sols ha d’anar adreçada a alumnes amb rendiment
escolar alt, sinó que també s’han d’utilitzar procediments i estratègies d’identificació
d’alumnes amb elevat potencial, però que no aconsegueixen un alt rendiment acadèmic,
quan presentin:
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●
●
●
●

problemes de conducta;
manca de motivació;
deficiències específiques;
retard en algun aspecte del desenvolupament, o bé amb alumnes culturalment
diferents.

Per poder arribar a les estratègies d’intervenció, és molt important conèixer aquests
alumnes i poder-ne fer una bona detecció i identificació.
Per això es fa necessari dedicar temps a les entrevistes amb pares i tutors i a explorar els
alumnes.
La identificació de l’alumnat amb altes capacitats té dues fases:
● Cribatge, Screening o Detecció.
● Identificació Psicopedagògica.
La finalitat del Screening, és detectar un grup d’alumnes amb possibilitats de ser identificats
com d’altes capacitats.
La finalitat de la identificació és per ajustar les respostes als programes d’enriquiment,
adaptacions, acceleració de cursos.
La detecció s’ha de realitzar com més aviat millor per poder-los tractar adequadament a
casa i a l’escola i que no es perdi el seu potencial.
És molt interessant la informació dels professors, família, companys/es i del mateix
alumne/a.
●

Per mitjà del professorat:

L’opinió del professorat és molt valuosa, però primer cal una informació adequada sobre
què s’entén per altes capacitats, per tenir uniformitat de criteris. És fàcil confondre una alta
capacitat intel·lectual amb un alt rendiment acadèmic. Els estereotips dels professors i dels
mateixos pares, dificulten a vegades la seva identificació. El professor espera que l’alumne
rendeixi al màxim en tot.
L’observació és subjectiva. La relació dels alumnes que el tutor considera d’altes capacitats,
no sempre coincideix amb la identificació. Pel fet de ser alumnes aplicats, obedients, amb
bona imatge, ordenats, puntuals, treballadors semblen d’altes capacitats, i de vegades no
ho són. Igualment, poden no ser reconeguts com a tals pel fet de :
- Tenir un rendiment insatisfactori.
- Ser culturalment diferents.
- Manifestar superdotació amb handicaps.
- Presentar problemes de conducta
- Manifestar dificultats d’aprenentatge, dislèxia, hiperactivitat.. (menys freqüent).
Els instruments utilitzats són qüestionaris i escales de detecció que ha d’omplir el tutor.
Observació de l’expedient acadèmic, del treball a l’aula, de l’actitud amb els altres
companys i adults del centre, entrevistes; tot el que pugui donar informació rellevant sobre
l’alumne.
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●

Per mitjà de la família:

La família pot observar manifestacions que difícilment es veuen a l’escola. En els aspectes
evolutius i actitudinals són molt fiables. És possible que els pares sobrevalorin el fill/a o bé al
contrari l’infravalorin. Per millor informació i fiabilitat completaran uns qüestionaris que
definiran amb més claredat les conductes a observar. És útil recollir informació, i comentarla, mitjançant l’entrevista.
També és molt valuosa la recollida per escrit de dades sobre tots els trets significatius,
anècdotes i records que els pares tinguin, des del naixement fins ara. Actituds que els hagin
sorprès, que han sigut superiors per l’edat que els correspondria. La biografia del fill/a.
●

Per mitjà dels companys/es:

El que resulta més valuós és el sociograma, dóna informació molt complerta d’ells i del grup
en general.

●

Per mitjà de l’alumne:

Són útils les autobiografies i autoinformes. Estan pensats per alumnes grans que ja són
capaços de reflexionar sobre les seves pròpies vivències i percepcions. Molt adequats per a
conèixer les actituds i motivacions dels alumnes que poden presentar altes capacitats.
Segons l’edat, es passaran als alumnes proves i tests adequats per fer-ne la valoració.

5. PROTOCOL DE DETECCIÓ I AVALUACIÓ A L’INSTITUT MARTA MATA
5.1. Inici
Quan es produeixi una o més d’una de les següents situacions:
1
2

3
4
5

El professorat o la família detecten característiques que poden indicar altes
capacitats d’un alumne.
El tutor o tutora o l’equip de professors considera que les propostes de treball que té
programades per a l’alumne a l’aula i/o en petit grup no s’ajusten a les necessitats de
l’alumne.
Quan tot i tenir un bon rendiment acadèmic, l’alumne o alumna manifesti moltes
dificultats en les seves relacions socials, conducta o d’adaptació escolar.
Quan a l’entorn familiar es manifestin indicis que un alumne pot tenir altes
capacitats.
Quan els pares ho sol·liciten a efectes de presentar-se a una convocatòria d’ajuts
que així ho estableixi entre els requisits.
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5.2. Procediment
1. La família o els professors detecten característiques que poden indicar altes
capacitats d’un alumne.
2. La persona que hagi fet la detecció ho posa en coneixement del tutor/a
3. Es convoca un equip docent per posar en comú les opinions de tot el professorat. Si
es considera adient, es sol·licita a la CAD que estudiï el cas.
4. La CAD, estudiat el cas, sol·licita al departament d’orientació que iniciï el procés
d’avaluació psicopedagògica de l’alumne.
5. L’orientador/a analitza la informació aportada per la família i el professorat i, si
considera que és necessari, inicia el procés d’avaluació psicopedagògica. Per a
recollir aquesta informació es pot recolzar en la graella de valoració per detectar
alumnes amb altes capacitats de 9 a 14 anys que consta en l’annex.
6. Si procedeix, l’orientador/a en col·laboració amb l’EAP inicia l’avaluació
psicopedagògica que consistirà en:
a. Entrevistes als docents, pares i alumne
b. Passació de proves d’intel·ligència, aptituds i creativitat a l’alumne. Si es
considera necessari l’avaluació podrà completar-se amb proves de
personalitat o d’un altre tipus.
c. Anàlisi de la informació
d. Proposta de mesures educatives per l’alumne
7. La família i l’equip docent són informats del resultat de l’avaluació i de les mesures
educatives programades.
8. L’equip docent planifica i porta a terme la resposta educativa requerida per l’alumne.
Si s’escau, la resposta educativa es recollirà en un pla individualitzat.
9. Es realitza un seguiment de les mesures adoptades per valorar-ne la continuïtat i/o
modificació

5.3 Àmbits d’avaluació psicopedagògica
Els àmbits d’avaluació psicopedagògica són els següents:
●

Aprenentatges i rendiment acadèmic:

Cal examinar quina ha estat la trajectòria escolar de l’alumne, tant respecte al seu
rendiment acadèmic com als seus aprenentatges (com aprèn, què li interessa, quins hàbits
d’estudi ha adquirit), a través de:
- Qüestionaris als docents i als pares.
- Tests de rendiment escolar i de capacitats per poder valorar si existeix discrepància
entre el seu rendiment i les seves capacitats.
- Informes escolars sobre l’alumne.
Els alumnes amb altes capacitats poden destacar per damunt dels que no ho són per la
seva habilitat avançada per aprendre com fer les coses, per planificar què fer i com fer-ho i
per realitzar-ho. Per tant, un dels criteris per identificar-los ha de ser recollir i analitzar
mostres dels seus treballs (històries, dibuixos, plànols). Aquestes mostres són
imprescindibles per apreciar l’originalitat, la creativitat i el grau d’implicació en la tasca de
l’alumne.
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●

El llenguatge:

-

Amplitud del vocabulari, precisió de les paraules, complexitat de l’estructura de les
frases, etcètera.
La qualitat de les preguntes, que són inusuals, originals, complicades, plenes de
maduresa, intencionades, etcètera.
La forma de comunicar i transmetre idees pròpies (contingut, vocabulari semàntic,
forma i ús del llenguatge).

-

●

Estratègies:

-

-

L’habilitat per dissenyar estratègies (sistemàtiques i múltiples) per resoldre
problemes.
La utilització innovadora de materials comuns, és a dir, si adapta i/o combina
materials per executar funcions diferents a les de la seva aplicació original.
L’amplitud i l’aprofundiment dels seus coneixements en una àrea o assignatura
específica.
La persistència i constància per acabar els seus treballs, especialment els que ha
triat per si mateix o són afins als seus interessos.
La preferència per cercar activitats molt complicades, noves o poc corrents.

●

Personalitat, motivació i autoconcepte:

-

Cal explorar aquestes àrees quan hi ha sospites que el rendiment de l’alumne està alterat
per motius emocionals. Cal valorar si les causes d’una manca de motivació o una caiguda
de l’autoconcepte són internes o són propiciades pel medi ja sigui escolar o familiar.
Són nombrosos els qüestionaris i tests de personalitat i autoconcepte elaborats des de
diferents perspectives teòriques; el professional pot triar els que conegui millor i li siguin de
més utilitat.
●

Sociabilitat i habilitats comunicatives:

Una bateria de socialització que pot ser útil és el BASC, que mesura aspectes positius:
lideratge, jovialitat, sensibilitat social, respecte-autocontrol; i aspectes pertorbadors:
agressivitat-tossuderia, apatia-retraïment i ansietat-timidesa.
Respecte de les habilitats comunicatives cal valorar que per comunicar eficaçment cal tenir
una bona capacitat de role-taking (posar-se en el lloc de l’altre) i ser flexible (adaptar-se a
l’interlocutor), més que posseir un bon control de les habilitats lingüístiques.
●

Entorn familiar i escolar:

L’entrevista amb la família i el coneixement del funcionament del centre escolar és una bona
via de recollida d’informació.
El qüestionari de Moss (R.H. Moss, B.S. Moss, E.J. Tricwell, Escalas de Clima Social,
Madrid, TEA Ediciones, SA, 1984) sobre climes socials permet avaluar com actua l’alumne
amb la família o a l’escola, i també les motivacions principals de la família.
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5.4. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
5.4.1 Entrevista amb la família
L’entrevista amb la família, a l’inici de l’avaluació psicopedagògica pot aportar molta
informació sobre els punts forts i febles de l’alumne. S’ha de fer una bona anamnesi que
contingui la història dels items de desenvolupament motriu, social i del llenguatge de
l’alumne , la trajectòria escolar, la història familiar , els hàbits i relacions actuals.
A continuació es recull una bateria de possibles preguntes per a aquesta entrevista:
Qualitats intel·lectuals i creatives

Si

No

Si

No

Té una comprensió ràpida.
Té un interès ampli i és capaç de parlar de molts temes.
No li agraden els treballs rutinaris.
És curiós/osa, pregunta molt i insisteix a preguntar.
Descobreix relacions entre dades que altres nens no veuen.
Parla amb frases ben formulades i fa ús d’un vocabulari ampli.
Fa comentaris o preguntes que altres nens no entenen.
Aporta solucions originals i poc habituals.
Té un sentit de l’humor molt desenvolupat.
Li agrada treballar sol/a.
És ingeniós/osa
Presenta un alt nivell de fantasia.
Actituds de treball i desenvolupament socioemocional
És capaç de treballar independentment.
Es concentra bé.
Està motivat per la feina de l’aula.
Està integrat en el grup de companys.
Ajuda els altres companys.
Reclama l’atenció del mestre/a.
Es troba a gust a l’escola.
Demostra confiança en si mateix/a.
S’exigeix a si mateix/a aconseguir fites realistes.
És perseverant.
És un dels millors alumnes.
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5.4.2. Entrevista amb l’alumne
En la primera entrevista amb l’orientador, a més de clarificar l’objectiu, es fa
una previsió del nombre aproximat de sessions i es pacta l’horari en funció de
les matèries que poden quedar afectades. De les converses amb l’alumne
prèvies a l’administració de les proves, se’n pot extreure informació sobre com
se sent amb relació als companys i a l’aprenentatge. Les preguntes i la manera
de formular-les s’ajustaran a la seva edat.
A tall d’exemple:
- «Hi ha algun/s company/s que molesti/n o insulti/n els altres?»
- «Quins són els teus amics?»
- «Hi ha algú amb qui no tinguis bona relació? Per què?»
- «Què fas en el temps d’esbarjo? I la resta de companys?»
- «Quina matèria t’agrada més? Quina t’agrada menys? Per què?»
- «Quines activitats t’agraden més? Quines t’agraden menys? Per què?»
- «En quines matèries tens millors resultats? I pitjors? Per què?»
- «Hi ha matèries o activitats en què t’avorreixes? Quines? Per què?»
- «Quines notes treus? N’estàs content?»
- «Què diuen els teus pares dels teus resultats?»
- «I el teu tutor?»
- «Quines activitats fas fora de l’horari escolar? Les has escollit tu? T’agraden?»
- «Hi ha alguna activitat que no fas i t’agradaria fer?»
- «Què fas quan estàs a casa?»
- «Com t’imagines de gran?»
És interessant comprovar quina és l’actitud de l’alumne davant les matèries en què té
més dificultat –o menys facilitat–, si l’interès envers les matèries està vinculat al resultat
que n’obté, si té a veure amb el tipus de metodologia que s’empra a l’aula, si hi influeix
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el grau de vinculació que estableix amb el professorat, etc.
5.4.3 Observació a l’aula
Hi ha aspectes que són susceptibles de ser observats, analitzats i tractats per
tal de planificar la resposta educativa més adequada; aquests aspectes són
l’estil i les estratègies d’ensenyament dels professors (la seva manera de
planificar la classe i d’abordar les tasques, la metodologia que empren, la
interacció que estableixen amb els alumnes, la seva manera de comunicar-se,
etc.), les expectatives que tenen respecte de l’alumne, i les seves idees o
creences sobre el que impliquen les altes capacitats en l’àmbit escolar.
L’observació a l’aula també permet comprovar:
- L’actitud de l’alumne davant les tasques i si aquesta varia o no en funció del
tipus d’activitat.
- L’organització, el ritme i la presentació dels treballs.
- La relació que s’estableix entre alumne i professor.
- La interacció amb els companys.
Si es fa més d’una observació, és aconsellable planificar-les en diferents matèries i
horaris.
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5.4.5. Proves objectives
TESTS

DESCRIPCIÓ

RESULTAT

WISC-IV

Escala
d’intel·ligència
de
Wechsler per a nens (de 6 a 17
anys).

QI>130 O PC>80
més creativitat amb un PC >80

BADYG-I

Intel·ligència general

Totes les escales han de donar
un PC >80

EFAI

Prova
col·lectiva
per
a
l’avaluació factorial de les
aptituds intel·lectuals. Aplicable
a partir dels 8 anys

Totes les escales han de donar
un PC >75

DAT-5

Test d’aptituds diferencials. Analitza set aptituds bàsiques:
raonament verbal; raonament numèric; raonament abstracte;
aptitud espacial; comprensió mecànica; atenció i dots perceptius i
ortografia.

BAS-2

Prova individual. Avalua en profunditat la capacitat intel·lectual i
les habilitats importants implicades en l’aprenentatge. Aplicable
de 2 a 17 anys.

EPA-2

Per a l’avaluació del potencial d’aprenentatge. A partir de 5 anys i
aplicable col·lectivament en petits grups.

Intel·ligència i aptituds

Creativitat
CREA

Intel·ligència creativa

PC>90

TORRANCE

Fluidesa d’idees, flexibilitat,
originalitat

PC >80

Aspectes adaptatius/ habilitats socials
BASC:

Prova per a l’avaluació en nens i adolescents dels aspectes
adaptatius i inadaptatiun de la seva conducta. Detecta presència
de factors emocionals (retraïment, somatitzacions,...) i de
conducta (habilitats socials, agressivitat, atenció,...).

Personalitat
HSPQ

Qüestionari factorial de personalitat per a adolescents
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5.4.6 Interpretació de resultats
Per a la interpretació dels resultats de l’avaluació psicopedagògica s’han de considerar les
puntuacions obtingudes en l’aplicació d’instruments formals i els resultats de les avaluacions
informals perquè són les informacions addicionals que poden facilitar la confirmació o el
rebuig dels diagnòstics dubtosos, d’acord amb les puntuacions següents (Castelló i
Martínez, 1999; Martínez i Guirado, 2010):

Talent
Superdotat

Resultat
Pc>75 en raonament lògic, gestió perceptual, gestió de
memòria, raonament verbal, raonament matemàtic, aptitud
espacial i creativitat.

Talent Matemàtic

Pc>95 en raonament matemàtic, sèries numèriques i
problemes numèrics verbals
Pc>85 en raonament lògic, gestió de memòria i raonament
verbal
Pc >95 en analogies verbals, sèries numèriques i matrius
de figures
Pc >95 analogies i completar oracions
Pc>95 encaixar figures, matrius de figures
Pc>80 en creativitat
Avaluació de les habilitats socials i personals.
Pc >80 en almenys dues de les aptituds següents:
raonament lògic, gestió perceptual, gestió de memòria,
raonament verbal, raonament matemàtic, aptitud espacial
o creativitat.
solen identificar-se per la manifestació
destacada d’una habilitat provada en un dels dominis
esmentats.

Talent Acadèmic
Talent Lògic
Talent Verbal
Talent Artístic
Talent social
Talents complexos

Talent musical o esportiu

6. PAUTES D’ACTUACIÓ
6.1. Eixos bàsics d’intervenció
El tipus d’excepcionalitat marca importants matisos en tota intervenció curricular. En
general, tota intervenció adreçada als alumnes superdotats i amb talents hauria de
preveure els elements següents:
●
●
●

Completar i/o ampliar els continguts normals de determinades àrees o materials.
Treballar els objectius de socialització i les habilitats comunicatives amb els nens
poc competents en aquestes àrees.
La integració de l’alumne o alumna amb el seu grup de companys.

Sempre que l’edat dels alumnes ho permeti, és molt positiu pactar amb ells activitats
d’ampliació, treballs d’investigació, aprenentatge per descobriments, per si acaba els
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treballs abans que els companys. També en quins moments o en quines assignatures és
més convenient que rebin recolzaments fora de l’aula, etcètera.
És necessari tenir ben planificades les activitats que s’han de realitzar, amb l’objecte que
tots els alumnes puguin treballar en funció de les seves capacitats i que el professor no es
trobi amb estudiants que ja han acabat i que no saben què fer, mentre que altres encara
continuen amb les activitats presentades. Com més heterogeni sigui el grup, major haurà
de ser l’organització de l’aula.
Un tipus de metodologia poc recomanable amb aquests alumnes consisteix a obligar-los a
fer les mateixes activitats que els seus companys (fins i tot sabent que ja les dominen), i
quan les hagin acabat donar-los més quantitat de treball sense variar-ne la dificultat, el
nivell d’abstracció, etcètera. Així només aconseguirem que treballin més a poc a poc i
cada vegada amb una menor motivació.
Les propostes de treball que es concretin per a un alumne o grup d’alumnes, variaran pel
que fa a les activitats a realitzar i el lloc on s’han de realitzar en funció de les
característiques i motivacions dels mateixos alumnes i també del tipus d’activitats.
Algunes les poden realitzar a la mateixa classe amb tot el grup, si se’n varia el grau
d’aprofundiment, la metodologia amb què s’ha de resoldre l’activitat, etcètera; altres serà
més convenient realitzar-les en petit grup. als instituts, organitzades amb grups flexibles o
aprofitant els crèdits optatius. Per últim, i per a alguns alumnes amb els quals l’objectiu
sigui treballar programes concrets de millora d’habilitats comunicatives o de relació social,
algunes activitats potser caldrà realitzar-les de manera individual durant el temps
d’aplicació del programa.
Les activitats que s’organitzin no cal que vagin sols adreçades als alumnes amb altes
capacitats, també hi poden participar els alumnes que tenen un gran interès i motivació o
un molt bon nivell en les matèries que s’hi treballen.
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6.2. Pràctiques docents que afavoreixen l’atenció dels alumnes
ACCIONS QUE FACILITEN

ACCIONS QUE DIFICULTEN

Crear a l’aula una atmòsfera de
comprensió i respecte per a tots,
acceptant l’existència de diferències
individuals.

Permetre que els companys els tractin
d’una manera diferent o que l’alumne
es tanqui en si mateix, se senti
diferent o superior.

Utilitzar una metodologia flexible i oberta:
aprenentatge
per
descobriments,
aprenentatge cooperatiu, per projectes.

Utilitzar gairebé sempre una
metodologia expositiva, unitària i
grupal.

Organitzar els espais i el temps de
manera flexible, perquè els alumnes
puguin treballar a diferents ritmes.

Programar de tal manera que tots els
alumnes hagin de fer el mateix, de la
mateixa manera
i al mateix temps durant tota la jornada
escolar.

Fomentar el diàleg i la comunicació,
dedicant un temps a l’aula per a la conversa,
estimulant el fer preguntes sense inhibicions i
animant els alumnes a buscar respostes,
com per exemple els grups interactius.

Dissenyar un ensenyament on els
alumnes
la major part del temps escolten, realitzen
treball individualment i reprodueixen el que
els ha explicat el mestre o professor.

Facilitar l’autonomia en l’aprenentage:
● Donar suport a les iniciatives o
projectes que sorgeixin de manera
espontània, facilitar l’adquisició
d’estratègies de cerca d’informació
i plantejament de preguntes.
● Possibilitar l’accés a materials i
fonts
d’informació
perquè
profunditzin autònomament en la
seva àrea d’interès.

No donar cabuda, en la dinàmica de
l’aula,
a les iniciatives i suggeriments dels
alumnes i no proporcionar accés a
materials i fonts d’informació diverses.

Potenciar el pensament divergent i
independent
en els alumnes:
• Animar-los a buscar múltiples
solucions als problemes.
• Demanar-los que pensin en maneres
inusuals per resoldre diferents conflictes.
•
Concedir el “dret a equivocar-se”, a
córrer riscos, cometre errors i fins i tot a
fallar.
• Fomentar el desenvolupament de
diverses
formes
d’expressió
i

Admetre només com a correctes solucions
úniques,
penalitzar
l’error,
rebutjar
solucions
alternatives
o
propostes
diferents.

Centrar l’avaluació en els productes sense
tenir en compte els processos.
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comunicació.
Reforçar i valorar expressament la
creativitat
i les idees originals. Motivar cap a
l’aprenentatge permetent que la curiositat i
interessos variats (propis d’aquests alumnes)
tinguin cabuda a l’aula.

No valorar l’originalitat. Centrar
l’avaluació únicament en processos
memorístics
i de reproducció. No tenir en compte els
interessos concrets dels alumnes per
integrar-los en la programació de l’aula.

Desenvolupar el judici crític, ensenyar a
acceptar crítiques i donar-les, distanciar-se
dels fets, definir pros i contres, distingir entre
crítiques constructives i judicis de valor.
Potenciar l’autocrítica.

Permetre que els alumnes admetin
sense reflexionar ni valorar tot el que
els ve donat, que no qüestionin mai
els fets. No ensenyar a fer autocrítica
ni autoavaluació.

Tenir en compte que encara que tinguin
altes capacitats necessiten que se’ls
ajudi, se’ls ensenyi i se’ls motivi cap al
treball.

Tenir unes expectatives molt elevades
constantment. “Esperar” d’ells que
rendeixin sempre al màxim, que no
cometin errors, que treguin les millors
notes, que ho facin tot perfecte.

Tenir altes capacitats no significa tenir un alt
rendiment en totes les àrees.
Afavorir l’autoestima de l’alumne.
Elogiar de manera acurada i avaluar de
manera realista. Reconèixer i valorar el seu
esforç.
Ajudar-los a ser realistes en la seva
pròpia avaluació.
Afavorir la integració social dels
alumnes mitjançant la participació, la
interacció
i l’acceptació pel grup.

Elogiar exageradament (provoca que els
elogis perdin el seu valor).
Mostrar expectatives massa ambicioses.
Centrar-se prioritàriament en el
desenvolupament cognitiu i mental
sense tenir en compte els aspectes
socioemocionals.

Programar activitats per al desenvolupament
social i afectiu (aprenentatge cooperatiu,
competències
socials,
desenvolupament
emocional...).
Promoure el desenvolupament integral
dels alumnes.
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6.3. Programes que es poden aplicar
Ampliacions
curriculars

Consisteix a afegir continguts aI currículum ordinari i
ampliar l’estructura de temes i continguts amb més
informació. Per exemple, si s’està treballant els tipus de
volcans, una bona ampliació pot consistir a cercar quins
volcans hi ha en els diversos continents, classificar-los
segons els tipus, i situar-los en un mapa del món. Amb
aquesta tasca, l’alumne amplia l’objectiu central
—tipus de volcans— amb exemples i informació geogràfica,
alhora que, secundàriament, assenta les bases per a una
ulterior elaboració del tema, és a dir, no s’ha apartat del
contingut fonamental, però ha satisfet el seu ritme
d’aprenentatge. Aquesta línia resulta òptima per a talents
acadèmics i casos de precocitat. Igualment, si l’ampliació se
centra en una sola matèria o àrea, és perfectament adient
per als talents específics.

Entrenament
metacognitiu

Aquest recurs s’empra per aprendre a gestionar els propis
recursos cognitius i conductuals. En aquest sentit, també és
d’ús genèric, però especialment apropiat per als casos en
què es disposa de bons recursos. D’altra banda, acostuma a
tenìr efectes positius no només en l’aprofitament d’aptituds,
sinó també en l’equilibració: evitar que només es facin servir
els “punts forts” del perfil cognitiu.
A diferència de l’enriquiment curricular, aquí s’introdueixen
continguts extracurriculars, cosa que pot dificultar
l’organització. Per aquesta raó, aquest tipus d’acció se sol
realitzar fora de l’horari acadèmic.
Pel que fa a la seva utilitat, els talents simples són els
subjectes que més beneficis n’obtenen, especialment pels
efectes equilibradors abans esmentats, mentre que talents
acadèmics i superdotats solen desenvolupar recursos
metacognitius de manera autònoma.

Enriquiment aleatori

És una forma d’abordar l’enriquiment que consisteix a
planificar una sèrie de temes i activitats que incloguin
continguts del currículum
i d’altres externs, però vinculables. L’alumne, seguint les
pròpies motivacions, tria els que li són més grats i els
treballa de manera paral·lela a a les classes normals.
La forma en què són treballats la defineix també el mateix
alumne, realitzant un projecte previ de la tasca a dur a
terme, el qual serà supervisat pel professor/a o
orientador/a.
En aquestes condicions, l’ajustament a les pròpies
característiques es concreta de manera espontània i l’acció
docent se centra a facilitar vies d’informació, suggeriments,
etc. Es tracta d’un recurs flexible i aprofitable per tots els
alumnes excepcionals que, per aquesta flexibilitat,
minimitza els costos de planificació i de treball previ sobre
els continguts. Si l’alumne no s’implica veritablement en el
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desenvolupament del projecte, pot conduir cap a un
aprofitament baix, raó per la qual la supervisió ha de ser
més contínua.
Acceleració de curs

Segons Borland (1989), “L’acceleració és un dels
fenòmens més curiosos en el camp de l’educació. No puc
pensar en cap altre en el qual hi hagi un abisme tan gran
entre el que la investigació ha demostrat i el que la majoria
dels docents creuen. La investigació en acceleració és tan
uniformement positiva, els beneficis d’una acceleració
apropiada són tan inequívocs, que és difícil entendre com
s’hi pot oposar un docent.”
L’acceleració consisteix en la reducció de la durada d’algun
dels cicles de l’educació infantil i primària i en l’avançament
de curs a l’educació secundària. Aquesta estratègia
soluciona, els problemes d’avorriment i motivació. Pot servir
també per millorar les relacions amb els companys, ja que
són més madurs i es troben més bé amb companys més
grans, però caldrà vetllar també per satisfer
el desenvolupament socioemocional.
Sol ser una mesura adequada per a alumnes amb alt ritme
d’aprenentatge (talent acadèmic, precocitat).

Agrupament

Es fonamenta en el fet d’ajuntar alumnes de
característiques
o interessos semblants per treballar un determinat projecte,
o una determinada matèria, per fer un treball de grup, etc.
Acostuma a ser molt eficaç a l’hora de millorar la motivació i
el rendiment. Segons la manera en què es concreti aquesta
mesura té avantatges
i inconvenients que s’han de valorar abans d’implementarla.
Si es tracta d’un agrupament a temps total pot resultar
segregadora, en la mesura que els alumnes se socialitzen
segons regles,
nivells de comunicació i d’interacció restringits. En canvi, si
es tracta d’agrupaments parcials (una part del temps,
alguna matèria, activitats extraescolars, etc.), els beneficis
queden més repartits. Els agrupaments flexibles o fora de
l’horari lectiu, aprofitant,
per exemple, l’espai del suport escolar personalitzat,
poden ser, en aquest sentit, una bona alternativa.
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6.4. Orientacions a l’aula
Les necessitats educatives que pot presentar l’alumnat d’altes capacitats no són
homogènies, sinó particulars de cada alumne concret. Tot i així, algunes de les necessitats
educatives més comunes d’aquests alumnes són:
●
●
●
●
●
●
●
●

Un entorn que estimuli les seves potencialitats.
Autonomia, independència i autocontrol.
Sentiments de pertinença al grup de companys.
Acceptació i confiança per part de les persones que l’envolten.
Un ensenyament adaptat a les seves necessitats i ritme personal d’aprenentatge.
Una oferta curricular flexible que li permeti aprofundir en els continguts.
L’accés a recursos educatius addicionals que complementin l’oferta educativa
ordinària.
La planificació i avaluació del seu procés d’aprenentatge.

Estratègies d´ensenyament
Els alumnes amb altes capacitats necessiten que els continguts es presentin amb un major
grau d’abstracció, treballar conceptes i generalitzacions. Per exemple:
●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Els podem presentar determinats fets i demanar una explicació (per què s’ha produït
un determinat fenomen ; o partint d’una definició, que siguin capaços d’extreure’n
conseqüències; o presentar-los problemes als quals manquin dades i que ells
concloguin que no es poden resoldre i per què. Les preguntes han de ser el més
complexes possible i han de permetre, sempre que es pugui, la interconnexió entre
diferents àrees.
Plantejar activitats en les que no hi hagi una resposta correcta predeterminada, que
permetin una flexibilitat de pensament.
Potenciar el treball cooperatiu; el perfeccionisme fa que en moltes ocasions els sigui
difícil treballar en grup, acceptar les limitacions pròpies i les dels companys els ajuda
socialment.
Permetre’ls, sempre que sigui possible, llibertat a l’hora d’elegir temes d’interès per a
les seves investigacions.
Permetre’ls l’accés a materials variats, Internet, enciclopèdies, mapes, etc.
Reconèixer-los els conceptes o habilitats que ja dominen i presentar-los activitats
alternatives estimulants.
Ús de recursos i materials de text múltiples.
Planificar activitats d’ampliació per tal d’evitar l’ús repetitiu d’activitats referents a
continguts que l’estudiant ja ha assimilat.
Establir diferents agrupaments entre alumnes de capacitat homogènia i heterogènia,
que ens permetin treballar a vegades a diferents nivells de complexitat i d’altres
realitzar activitats tutoritzades per alumnes més capaços.
Preparar activitats d’aprenentatge metacognitiu, “aprendre a aprendre”, que
organitzades a diferents nivells resultin beneficioses per a tota la classe.
Dedicar un temps al debat, a la discussió d’idees, notícies, sentències sobre
aspectes relacionats amb el tema objecte d’estudi.
Podem presentar els exercicis organitzats per ordre de dificultat i donar l’opció a tots
els alumnes de començar pels més difícils, de manera que si els resolen
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●

correctament puguin accedir a una activitat d’ampliació, però si no és així hauran de
resoldre els de menor dificultat. L’assignatura de Matemàtiques és apropiada per
aquest tipus d’estratègia, ja que podem facilitar-los la solució dels exercicis i els
alumnes s’autorregulen respecte a l’ordre de dificultat que han de seguir.
Prèviament a la presentació d’un tema, es pot pactar la realització d’alguns treballs
d’investigació relacionats amb la temàtica que han de estudiar. El treball es
presentarà de forma voluntària i s’exposarà a classe amb la finalitat d’ampliar els
coneixements que ens proporcionen el llibre i el professor/a.

Exemples de adaptacions curriculars:
Activitat:

Possible adaptació curricular:

Català: Identifica a quin dels registres formals
correspon cada un dels fragments següents

Fer una recerca de textos de registres formals
(estàndard, registre científic, registre literari). Un
cop les tinguin, han de presentar-ho en format
de revista).

Català: Cerca en la sopa de lletres set paraules
en que sovint no es pronuncia la r.

Crear una sopa d e lletres amb set paraules en
que sovint no es pronuncia la r, diferents a les
que es plantegen a la sopa de lletres de
l’activitat del llibre.

Castellà: Consulta el diccionari si ho necessites i
indica quins són els adjectius en grau positiu
dels següents adjectius cultes en grau
superlatiu: paupèrrim, suprem, ínfim.

Escriu un text d'un únic paràgraf que contingui
tots aquests adjectius cultes.

Castellà: Resumeix les principals
característiques de la literatura medieval i
explica en què consisteix el gènere.

Fer una recerca més profunda sobre la literatura
medieval (característiques, principals autors…) i
realitzar un anàlisis més precís, relacionat el
contingut del text amb la literatura medieval.

Tecnologia: Cerca a internet alguns monuments,
edificis, escultures, o grans construccions que
estiguin realitzats amb diferents materials (pedra
calcària, marbre, granit ...)

Realitzar una fitxa per cada un d’aquests
materials. A més, els hi han d’afegir imatges de
monuments, edificis amb el nom de la
construcció i data d’elaboració.

Ciències socials: Fer una primera lectura sols.

Fer una activitat estimuladora a nivell de grup:
realitzar un concurs formant dos equips
d’alumnes. Aquests dos equips estaran liderats
per dos alumnes cada un (el d’altes capacitats i
un altre alumne escollit l’atzar). Cada equip
prepara un llistat de preguntes i es formulen
aquestes entre els dos equips.

Plàstica:

Substituir una de les activitats que s’han de dur
a terme dins la unitat per una d’ampliació (no es
tracta de sobrecarregar-los de feina, sinó
d’adaptar). Aquesta activitat d’ampliació els
dona més llibertat per desenvolupar la seva
creativitat i potenciarà la seva motivació. Al igual
que en aquesta unitat, és pot tenir en compte
aquest canvi d’activitat a tota la resta de temes.
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A més, es poden fer concursos, exposicions orals, conferències, projectes d’investigació,
realització de materials (revista, diari, locució de ràdio), debats en classe, etcètera.
L’ objectiu serà ¨despertar + estimular + promoure la seva receptivitat¨
7. EL PLA INDIVIDUALITZAT (PI)
El pla individualitzat (PI) és un document escrit on consten el conjunt de suports i
adaptacions que un determinat alumne pot necessitar en els diferents moments i contextos
escolars.
El responsable del pla individualitzat és el tutor amb la col·laboració de l’equip de mestres o
de professors de l’EAP, l’orientador i altres professionals que participen en l’atenció
educativa de l’alumne. Cal comptar amb la col·laboració dels pares, mares o representants
legals de l’alumne i, amb l’alumne mateix. El tutor ha de ser la persona responsable de la
coordinació dels diferents professionals que hi intervinguin, de fer-ne el seguiment i ha
d’actuar com a principal interlocutor amb la família. El pla ha de ser aprovat pel director del
centre educatiu.
Tal com estableix l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen els
procediments i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
secundària obligatòria, dels cursos en què l’alumne segueixi un pla individualitzat, cal
deixar-ne constància a l’expedient acadèmic de l’alumne.
El PI s’ha d’elaborar en un termini màxim de 2 mesos, s’ha de revisar cada final de curs a fi
d’ajustar-lo a l’evolució de l’alumne, i fer-ne un seguiment trimestral.
A l’annex es pot trobar un model de pla individual metodològic per a alumnes amb altes
capacitats.
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8. ANNEXOS
Graella de valoració per detectar alumnes amb altes capacitats de 9 a 14 anys
Marca amb una creu el valor corresponent per a cada indicador entre les 5 possibilitats indicades.
El valor 1 significa que no s’observa mai o gairebé mai, i el valor 5 indica que es manifesta
en el seu grau màxim.
1 = mai
2 = gairebé mai
3 = sovint
4 = gairebé sempre
5 = sempre
INDICADORS

VALORACIÓ

1

És espavilat/ada en situacions quotidianes i
actua amb una facilitat inusual i admirable.

1

2

3

4

5

2

Té sentit de l’humor.

1

2

3

4

5

3

Demostra un esperit observador, agut i despert.

1

2

3

4

5

4

És atent/a, detallista i de tracte exquisit.

1

2

3

4

5

5

Considera les situacions problemàtiques com un
repte.

1

2

3

4

5

6

Demostra curiositat per saber de tot, encara
que no s’hagi explicat a classe.

1

2

3

4

5

7

És molt sensible davant els
fracassos, les injustícies i la
incomprensió.

1

2

3

4

5

8

És persistent i perfeccionista en les tasques que
emprèn.

1

2

3

4

5

9

Els seus interessos són múltiples i variats.

1

2

3

4

5

1
0

Sobresurt entre els companys perquè
comprèn les explicacions i les assimila
ràpidament.

1

2

3

4

5

1
1

Prefereix relacionar-se amb companys més grans.

1

2

3

4

5

1
2

Freqüentment viu abstret en el seu món interior,
com distret.

1

2

3

4

5
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1
3

Sobresurt per la seva disponibilitat
i responsabilitat en les tasques de
grup.

1

2

3

4

5

1
4

Té una comprensió global i diferencia
amb facilitat el que és principal del que és
secundari.

1

2

3

4

5

1
5

Resol problemes encertant ràpidament el resultat.

1

2

3

4

5

1
6

Utilitza i organitza moltes estratègies per estudiar i
aprendre.

1

2

3

4

5

1
7

S’organitza de forma que té temps per a tot.

1

2

3

4

5

1
8

El seu vocabulari i la seva fluïdesa verbal
són rics i elaborats per a la seva edat.

1

2

3

4

5

1
9

L’apassiona la lectura i devora llibres i contes.

1

2

3

4

5

2
0

Les seves preguntes són incisives.

1

2

3

4

5

2
1

Té una imaginació desbordant i creativa.

1

2

3

4

5

2
2

S’avorreix i mostra desgana en classes rutinàries.

1

2

3

4

5

2
3

És molt madur/a per a la seva edat.

1

2

3

4

5

2
4

Si està concentrat/ada es molesta si l’interrompen.

1

2

3

4

5

2
5

Transfereix
amb
facilitat
els
coneixements i les estratègies apreses a
altres continguts i situacions.

1

2

3

4

5

2
6

Capta les motivacions de la gent, els
seus punts dèbils, les seves
necessitats i comprèn els seus
problemes.

1

2

3

4

5

2
7

Reprodueix amb exactitud els continguts apresos.

1

2

3

4

5
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2
8

Posseeix àmplia informació sobre temes
que no són propis de la seva edat.

1

2

3

4

5

2
9

No està satisfet/a del ritme del seu
treball. Sempre creu que cal millorarlo.

1

2

3

4

5

3
0

És autosuficient i autodidacte/a. Demana poca
ajuda al professor per a les seves tasques.

1

2

3

4

5

Puntuació total

Extret d’Estratègies d’intervenció amb alumnat de necessitats educatives especials per
altes capacitats, dins l’escola inclusiva, treball elaborat per M. Teresa Gómez Masdevall
en el marc de la llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Ensenyament
el curs 2008-09. L’autora d’aquesta taula és Luz Pérez (2005).
Criteri de valoració
Si la puntuació obtinguda és superior a 70 punts és convenient que un especialista confirmi
les altes capacitats.
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