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DETECCCIÓ D’ALUMNES

AMB ALTES CAPACITATS

PROJECTE 2016-2017

Protocol d’avaluació diagnòstica
Aquest protocol consta de 2 fases clarament diferenciades i independents, i de 2 reunions de
coordinació claus per a una detecció de qualitat:
 La primera, és una fase de cribratge que necessàriament s’ha de fer a nivell escolar, bé per
part de l’escola o bé per part d’un professional del nostre centre.
 La segona, és una fase d’avaluació individual de l’alumne
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Fase I: Cribratge a nivell escolar
Recomanem passar a tots els alumnes de classe una bateria d’aptituds diferencials i generals,
preferiblement a: P5, 2n, 4t i 6è de primària, i a 2n i 4t d’ESO. Bé per part d’un professional del nostre
centre o bé per part del professional que cada centre tingui assignat.
Si el cribratge el realitza un professional del nostre centre, un cop obtinguts els resultats, es faria una
primera reunió amb els tutors, coordinadors de cicle i psicopedagogs. En aquesta reunió s’acordaria
els 3-5 alumnes per aula que serien examinats individualment en funció dels resultats obtinguts en el
cribratge i de les observacions fetes pels docent a l’aula en quant a:
L’ús del llenguatge, la qualitat de les preguntes, la forma de comunicar i transmetre les seves
idees, l’habilitat per a dissenyar estratègies, la utilització innovadora de materials comuns,
l’amplitud i profunditat dels seus coneixements, tendència a col·leccionar, o tenir moltes
aficions, la persistència i constància per a acabar les feines, la predisposició a tasques
intel·lectuals, la tendència a ser molt crític i exacte amb sí mateix, la preferència a buscar
activitats molt complicades, noves i poc corrents.
Si el cribratge a nivell escolar ja el realitzen els propis professionals de cada centre, es passaria
directament a la fase de diagnòstic individual.

Fase II: Diagnòstic individual
Els professionals del nostre centre faran una avaluació diagnòstica individual. L’avaluació diagnòstica
individual consisteix en:
1. Entrevista clínica als pares d’aquests alumnes.
2. Test d’Intel·ligència individual.
3. Prova de creativitat als alumnes de primària i secundària.
4. Qüestionari d’intel·ligències Múltiples (a partir de 10 anys).
5. Test de personalitat.
Un cop obtinguts els resultats de la segona fase serà necessària una segona reunió amb els
psicopedagogs de l’escola per a la correcta interpretació de les dades segons la següent classificació:
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Els alumnes superdotats, que necessiten bàsicament una intervenció basada en l’adaptació curricular
de temes transversals i activitats que permetin un treball autònom. També els funcionen molt bé les
acceleracions combinades amb adaptacions curriculars.
Els alumnes amb talent acadèmic, que requereixen una ampliació curricular i/o acceleració. Mostren
també molt bona capacitat en el treball autònom.
Els alumnes amb talent artístic, que necessiten una intervenció per millorar la seva motivació escolar.
Caldrà vincular els continguts a elements de tipus artístic. Lleugers ajustos curriculars poden ser
suficients.
Els alumnes amb talent creatiu, que necessiten recursos alternatius per potenciar i optimitzar la seva
creativitat (no confondre’ls amb nens amb dificultats d’atenció). Els beneficia el treball en grup, així
com el seu talent pot beneficiar al grup. Les seves respostes poden ser molt divergents.
Els alumnes amb talent lògic, els quals necessiten un intervenció prioritària sobre la socialització
perquè puguin valorar les persones més enllà del raonament, intentant flexibilitzar també els seus
patrons de conducta. Caldrà incloure activitats complementàries per consolidar els continguts i
mantenir la motivació adequada.

Els alumnes amb talent matemàtic, que necessiten ampliar activitats de tipus quantitatiu i reforçar i
motivar l’àrea verbal, social i emocional.
Els alumnes amb talent verbal, que necessiten complementar la seva representació verbal amb altres
formes de codificació. Sovint poden semblar més intel·ligents del que són i generar expectatives i
exigències no adequades.
Els alumnes amb talent social, que tenen amplis recursos per prendre decisions de tipus social i
comunicatiu. Són bons conductors d’activitats grupals i mediadors. Una millora de la seva socialització
fa millorar la seva motivació vers els aprenentatges.
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I els alumnes precoços, els quals tenen millors recursos intel·lectuals durant el seu procés maduratiu
però les seves capacitats són les mateixes que la dels seus companys quan el procés maduratiu
finalitza. S’ha de vigilar molt en fer acceleracions i en no generar expectatives d’altes capacitats. És
adequat que facin activitats alternatives sense avançar objectius d’altres cursos. S’ha de tenir molt en
compte que els seus recursos emocionals i socials pertanyen a la seva edat cronològica.

Informe diagnòstic
El retorn de l’exploració és farà a través d’informe escrit als pares i als psicopedagogs. Sota demanda
dels pares es pot complementar el retorn de l’informe amb una entrevista conjunta a 3 bandes: pares,
psicopedagog i avaluador.

Per què identificar-los:
Per oferir-los les oportunitats educatives, socials i emocionals que requereixen pel seu
desenvolupament integral. Poden sentir-se diferents i no saber per què, tenir por a no ser compresos
o ser refusats pels altres, rendeixen per sota de les seves possibilitats, alguns arriben al fracàs escolar,
d’altres al perfeccionisme i/o depressió.
Les dificultats més evidents poden sorgir al voltant dels 8-9 anys i/o els 11 anys (manca d’interès, mala
conducta, baixa autoestima, actitud negativa vers l’escola...)
L’any 2000, el Ministerio de Educación y Ciencia reconeixia que a Espanya hi havia 300.000 nens i
nenes superdotats, que només el 0,6% estaven identificats (al voltant de 2000). I que el 70% d’aquests
presentaven baix rendiment escolar i entre el 35 i el 50% presentaven fracàs escolar.

Principals models d’identificació:
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«un concepte tan complex com el d’intel·ligència no pot acotar-se en una única definició sense caure
en una simplificació excessiva» (Detterman, 1982).

El Model Sternberg defineix la superdotació amb la teoria triàrquica de la intel·ligència. Formada per
la intel·ligència individual, la experimental i la contextual.
El Model Renzulli defineix superdotació a través de la teoria de les 3 anelles. On conflueixen unes
habilitats superiors, un alt nivell creatiu i un important compromís amb la feina.
Gardner al 1983, parla però del Model d’Intel·ligències Múltiples, matisant que qui en posseeix una
pot tenir o no la resta en el mateix grau.


Intel·ligència Lingüística o verbal: és la capacitat d’utilitzar les paraules de manera efectiva en
format oral o escrit. Habilitat en el domini dels idiomes, en el domini de la sintaxis, la fonètica,
la semàntica i l‘ús pragmàtic del llenguatge.
Un alt nivell d’aquesta intel·ligència es veu en escriptors, poetes, periodistes i oradors.



Intel·ligència Lògic-matemàtica: és la capacitat d’utilitzar els números i raonar efectivament.
Inclou la sensibilitat als esquemes i relacions lògiques, el raonament inductiu i deductiu.
Un alt nivell d’aquesta intel·ligència es veu en científics, matemàtics, enginyers i analistes.
Els nens que han desenvolupat aquesta intel·ligència analitzen fàcilment els problemes i
mostren entusiasme davant els càlculs numèrics , estadístics i els pressupostos



Intel·ligència Espacial: és la capacitat de pensar en 3 dimensions. Permet percebre imatges
internes i externes , recrear-les, transformar-les o modificar-les, recórrer l’espai o fer que els
objectes el recorrin i produir o modificar informació gràfica.
Un alt nivell d’aquesta intel·ligència es veu en pilots, mariners, escultors, pintors i arquitectes.
Es troba en nens que estudien millor amb gràfics, esquemes o quadres. Els agrada fer mapes
conceptuals i mentals. Entenen molt bé els plànols i els croquis.



Intel·ligència Musical: és la capacitat de percebre, discriminar, transformar i expressar formes
musicals. Inclou la sensibilitat al ritme, al to i al timbre.
Està present en compositors, directors d’orquestra, crítics musicals, músics i oients sensibles.
Els nens que la posseeixen es senten atrets pels sons de la naturalesa i per tot tipus de
melodies. Frueixen seguint el compàs amb el peu, colpejant o fent anar un objecte
rítmicament.
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Intel·ligència Corporal-cinestèsica: és la capacitat per utilitzar tot el cos en l’expressió d’idees
i sentiments, i la facilitat per utilitzar les mans per transformar elements. Inclou habilitats de
coordinació, destresa, equilibri, flexibilitat, força i velocitat, així com la capacitat cinestèsica i
la percepció de mesures i volums.
Es manifesta en atletes, ballarins, cirurgians i artesans, entre d’altres.
Aquesta intel·ligència s’aprecia en nens que destaquen en activitats esportives, dansa,
expressió corporal i/o en treballs de construcció utilitzant diferents materials concrets. També
en aquells que són hàbils en l’execució d’instruments.



Intel·ligència Naturalista: és la capacitat de distingir, classificar i utilitzar elements del medi
ambient, objectes, animals o plantes. Tant de l’ambient urbà com suburbà o rural. Inclou les
habilitats d’observació, experimentació, reflexió i qüestionament de l’entorn.
La posseeixen en alt nivell la gent del camp, els botànics, caçadors, ecologistes i paisatgistes,
entre d’altres.
En dóna en els nens que estimen els animals, les plantes; que reconeixen i els agrada investigar
característiques del món natural i del món fet per l’home.



Intel·ligència Intrapersonal: és el conjunt de capacitats que ens permet formar un model
precís i verídic de nosaltres mateixos, així com desenvolupar aquest model per desenvoluparnos de manera eficient en la vida. Inclou la autodisciplina, la autocompassió i l’autoestima.
Es troba molt desenvolupada en teòlegs, filòsofs i psicòlegs.

L’evidencien els nens que són reflexius, de raonament encertat i solen ser consellers dels seus
iguals.


Intel·ligència Interpersonal: és la capacitat d’entendre als altres i interactuar eficaçment amb
ells. Inclou la sensibilitat a les expressions facials, a la veu, als gests i a les postures, i l’habilitat
per respondre .
Es troba present en actors, polítics, bons venedors i docents exitosos, entre d’altres.
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La tenen els nens que frueixen treballant en grup, que són convincents en les seves
negociacions amb els iguals, més grans que ells, i que entenen al company.
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Per a qualsevol qüestió no dubteu en posar-vos en contacte amb:

C/Fèlix Amat 74, 1r 7a · 08202 Sabadell – Tel. 93 161 60 39 · 692 964 765

Sílvia Noguer silvia.noguer@institutnexus.com

