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1. INTRODUCCIÓ 

 

“ La creatividad no es algo simplemente innato. Por el contrario, la escuela puede crear 

mentes creativas, sin embargo, no lo hace. Para ello se necessita entender los recursos 

sobre los cuales surge y determinar la manera como podemos ayudar a los niños a 

desarrollarlos. En particular saber cómo podemos intervenir en el futuro de nuestros 

ionándoles los medios para que inviertan en sus propios esfuerzos 

Robert J. Sternberg y Tood L. Lubart (Article final d'aquest treball) 

 

Intentar entendre els recursos que utilitzen els alumnes excepcionals en la manera de 

processar la informació i com els docents poden ajudar-los, orientant-los, guiant-los i 

potenciant més la seva creativitat, és un dels objectius d’aquest projecte . 

 

En general quan es parla de necessitats educatives especials es pensa en aquells 

individus que per les seves característiques necessiten un tractament educatiu diferent 

de la resta d'individus considerats "normals".  

La normalitat es determina per models estadístics que agrupa les puntuacions  

obtingudes per una població en una determinada destresa, i també determina a partir de 

quin valor pot considerar-se "excepcional". 

Així, doncs, hem d'entendre que tan excepcionals són els alumnes amb unes capacitats 

intel· lectuals per sota del normal com aquelles que les superen, i que en tots els casos és 

 

 

Entre els professionals  de l'educació hi ha tendència  a identificar la diversitat només 

amb els alumnes que no assoleixen amb facilitat els aprenentatges. L'atenció a la 

diversitat, en la qual s'ha d'incloure també els alumnes excepcionals per dalt, s'ha 

d'entendre com una estratègia general per aconseguir que la pràctica docent s'ajusti a les 

diferents necessitats, i per això es parla de personalització o individualització de 

l'ensenyament. Aplicar aquesta estratègia implica a tot el centre educatiu, des de les 

decisions preses en el projecte educatiu i projecte curricular, fins a les programacions 

d'aula que fan els docents. 
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Per poder planificar adequadament la resposta educativa per als alumnes amb 

excepcionalitat, cal disposar d'uns criteris i uns indicadors per a la identificació 

d'aquests alumnes, que fins ara es basava en els resultats acadèmics, els quals no són 

suficients, ja que habitualment s'identifiquen alumnes amb un gran rendiment acadèmic 

els quals no són sobredotats ni talents. 

 

Quan ens referim a alumnes excepcionals (a partir d'ara en aquest treball ens referirem a 

sobredotats o talents) ens preguntem entre altres  qüestions: com s'identifica a un 

alumne excepcional?, com ha de diagnosticar-se?, quin mètode educatiu és el millor?. 

Per a poder donar una resposta a aquestes preguntes primer hem de tenir clar que es un 

alumne/a excepcional (sobredotat o talent) 

 

Amb aquest estudi voldria contribuir  a ampliar la informació als docents i facilitar-los-

hi els elements motivadors per a millorar la practica educativa, amb els canvis 

organitzatius i metodològics necessaris per atendre els alumnes sobredotats o amb talent 

dintre d'aquesta diversitat. 

 

2. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓ 

 

Els autors que treballen en el tema de la sobredotació encara no s'han posat d'acord en la 

definició. La terminologia tampoc es gaire clara, sovint hi ha confusions i s'usa el terme 

"superdotat" traducció del terme angloamericà "giftes" "sobredotado intelectualmente" 

que utilitza el "Ministerio de Educación y cultura" "talent" "bendotat" "prodigi" "nen 

precoç" "persona creativa" etc. 

 

Galton, que va publicar les primeres dades experimentals de sobredotats, definia al geni 

com "aquella persona que possee un alto grado de inteligencia; siendo la herencia el 

fundamento de la inteligencia" 

 

Lewis Terman a l'any 1925 definia als sobredotats com "aquellos alumnos que estaban 

en posición de un 2% superior en la puntuación del C.I." 

 

Cox a l'any 1926, deia que " el genio que logra mayor eminencia es aquél que en los 

test de inteligencia pudo ser identificado como sobresaliente en su niñez"  
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En 1951 Hollingworth (En Pitcharth) defineix als sobredotats com a a subjectes 

"situados en el 1% superior de la población juvenil en inteligencia general" ve a dir que 

a CI més gran, el nen desenvolupa abans respostes a preguntes de l'univers com: qui va 

fer el mon? D'on venim? On anem desprès de la mort?…. 

 

Desprès dels anys 50, es posa en dubte la definició de sobredotat com aquell individu 

que té exclusivament un C.I. alt, mesurat pels tests d'intel· ligència. Guilford (1959), 

que va ser el primer representant d'aquest corrent, va advertir que la la creativitat es la 

clau per als descobriments que fan els científics. Pritchard acaba dient que "si por 

superdotados entendemos aquellos jovenes que dan esperanzas de una creatividad de 

alta categoria, es dudoso que el test de inteligencia clásico sea apropiado para 

identificarlos"  

 

Entre les definicions més conegudes està la del comitè d'experts del Departament 

que diu: "Els nens sobredotats i amb talent són aquells 

identificats per persones qualificades professionalment, que en virtud d'aptituds 

excepcionals, són capaces d'un alt rendiment, són nens que requereixen programes i/o 

serveis educatius superiors als que de manera habitual proporciona un programa  

escolar normal per portar a terme la seva contribució a sí mateixos i a la societat. Els 

nens capaços d'altes realitzacions poden no haver-ho demostrat amb un rendiment alt, 

però poden tenir la potencialitat en qualsevol de les següents àrees, per separat o 

combinades: 1) Capacitat intel· lectual 

  2) Aptitud acadèmica específica 

  3) Pensament creatiu 

  4) Capacitat de ser lider 

  5) Arts visuals i representatives 

  6) Capacitat psicomotriu 

 

Renzulli (1996) critica aquesta definició i diu que el primer problema  és que "la 

definició no inclou factors no intel· lectuals (motivacionals). El segon problema es "la 

naturalesa, no paralela, de les sis categories, incloses en la definició. Dos de les 

categories, la 2 i la 5, es relacionen amb camps de l'esforç humà. Les altres són més 

aviat processos que poden ser aglutinats en àrees especifiques d'aplicació. Un altra 
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problema es que "la definició pot ser intrepretada de manera errònia amb un mal ús en 

 educadors que desenvolupen sistemes sencers d'identificació, basant-

se en les sis categories, i tratant-les en el procés com si fossin exclusives". 

 

Renzulli en la seva definició diu que s'han de complir tres condicions: Alta inteligència, 

alta creativitat i alt compromís en la tasca. La definició diu així: "Lo sobresaliente 

consiste en una interacción entre tres grupos basicos de rasgos humanos, esos grupos 

se situan por arriba de la habilidades generales promedio, altos niveles de compromiso 

en las tareas y altos niveles de creatividad. Los niños sobresalientes y talentosos son los 

que poseen o son capaces de poseer ese juego compuesto de rasgos, y aplicarlos en 

cualquier area potencial que pueda ser evaluada del desempeño humano. Los niños que 

manifiestan, o que son capaces de desarrollar una interacción entre los tres grupos, 

requieren una amplia variedad de oportunidades educativas y servicios que no son 

provistos de ordinario a traves de los programas de instrucción. (1996) 

 

Sternberg(1993) assenyala que per a que una persona sigui  considerada amb talent ha 

de complir cinc criteris (Teoria implícita Pentagonal del talent): 

• El criteri d'excel· lent o la superioritat de l'individu en alguna dimensió o conjunt de 

dimensions ha de ser extremadament alt. 

• El criteri de raresa. Per a ser considerada talent ha de posseir un alt nivell d'aquest 

atribut poc comú en les persones. 

• El criteri de productivitat, ja que aquestes dimensions avaluades han d'orientar-se a 

la productivitat. 

• El criteri de demostració: El talent ha de ser demostrat mitjançant proves vàlides. 

La seguretat d'aquesta mesura implica que una persona ha de conseguir el mateix 

resultat sota les mateixes condicions. 

• El criteri de valor. Es considera una persona talent, quan demostra la seva 

superioritat en aquesta dimensió, i ha der apreciat en l'entorn. 

 

Tannenbaum (1991), exposa cinc factors que són necessaris per a que una persona 

pugui considerar-se sobredotada:  

• Intel· ligència general superior 

• Aptituds específiques excepcionals 
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• Factors no intel· lectuals: socials, emocionals 

• Influències ambientals 

• Sort  

 

Els cinc factors són necessaris e indivisibles perquè es doni la sobredotació i un 

rendiment superior.  

Han de funcionar equilibradament i estar presents en tots els processos en un grau 

superior. 

La creativitat i la sobredotació són una mateixa cosa, la primera es considera com la 

qualitat del producte (rendiments excepcionals concrets), mentre que el segon es mou en 

el terreny d'un constructe teòric.  

La creativitat solament es pot observar en els adults; en els nens s'observa el potencial 

per a crear. 

 

Feldhusen (1991) fa una distinció entre sobredotació i talent: defineix la sobredotació 

com la capacitat intel· lectual general i unitària subjacent, i el talent com un rendiment 

superior o aptitud especialitzada en determinades àrees. Diu així: " los niños con talento 

son los que poseen una elevada capacidad, habilidad o potencial en cualquier area 

importante de la actividad humana, evaluada por medio de tests, escalas de evaluación, 

observaciones de la conducta o puntuaciones de la ejecución anterior en actividades de 

aprendizaje y comparada con la que obtiene un grupo de referencia de compañeros 

suyos (Feldhusen i Moon, 1995)"  

 

Gagné (1985, 1991) que també distingeix entre sobredotació i talent, associa el do 

natural (sobredotació) amb capacitat humanes, desenvolupades no sistematicament i per 

tant naturals,  i el talent  amb capacitats o habilitats desenvolupades sistematicament. 

Per a ell el do natural es equivalent a l'aptitud que està per sobre del que es normal. El 

talent es correspon quan l'activitat humana està per sobre en un o més camps. 

 

El departament d'educació dels EEUU (1993) tenint en compte les noves investigacions 

ha proposat una nova definició de sobredotació, que diu: 

 
" Los niños y adolescentes sobredotados muestran respuestas notablement elevadas, o el potencial necesario para 

alcanzarlas, comparados con los demas individuos de su misma edat, experiencia o entorno. Poseen altos niveles de 
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capacidad en las areas cognitivas, creativas  y/o artisticas, demuestran una capacidad excepcional de liderazgo o 

destacan en assignaturas academicas especificas. Estos alumnos necesitan servicios i actividades que la escuela 

ordinaria no suele ofrecer. Las capacidades superiores se dan en niños y adolescentes de todos los grupos culturales, 

en todos los estratos sociales y en todos los campos de la actividad humana. 

Para implementar esta definición, las escuelas deben desarrollar un sistema de identificación de los alumnos con 

capacidades superiores que:  

1- Sea variado, esto es, que abarque toda la gama de capacidades necesarias para los alumnos sobredotados. 

2- Aplique diversos instrumentos de evaluación, esto es, que emplee diversas pruebas para que se pueda detectar a 

los alumnos con diferentes tipos de capacidades excepcionales en distintas edades. 

3- Esté libre de influencias culturales, esto es, que proporcione a los alumnos provenientes de cualquier entorno un 

acceso igualitario a los servicios educativos necesarios. 

4- Sea adaptable, esto es, que aplique procedimientos de evaluación capaces de reflejar la ejecución de los alumnos 

que se desarrollan con un ritmo distinto, y cuyos intereses pueden cambiar durante su proceso de maduración 

5- Identifique el potencial de los alumnos, esto es, que descubra tanto la s capacidades que no se advierten 

facilmente en los alumnos como las que resulten evidentes. 

6- Evalue la motivación, esto es, que tome en cuenta los intereses y la motivación de los alumnos, que son factores 

 

 

Es pot apreciar que és una àmplia definició amb el més significatiu de totes les altres. 

 

Richert, Alvino i McDonnel, desprès de revisar els criteris per identificar alumnes 

sobredotats als EEUU, van agrupar les definicions en diverses  categories: 

a- Definicions relacionades amb la capacitat intel· lectual 

b- Definicions relacionades a aptituds intel· lectuals multiples 

c- Definicions que tenen en compte la creativitat 

d- Definicions relacionades amb els talents múltiples 

 

Els autors diuen que en realitat a les escoles només es tenen en compte les dues 

capacitats primeres de la definició: intel· ligència general, i capacitat acadèmica 

 

 

Es podrien dividir les definicions  en dues categories: simples i complexes 

Les definicions simples es dividirien en:  

• definicions simples de intel· ligència general, que tenen com a criteri de sobredotació 

un C.I. molt alt 

• definicions simples d'aptituds específiques, la possessió d'una sola capacitat superior 

es vàlida per a determinar la sobredotació. 
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Les definicions complexes són les que exigeixen necessariament dues capacitats o més, 

en combinació, per a que un subjecte sigui identificat amb sobredotació. El models dels 

"tres anyells" de Renzulli, en el qual es combinen alta capacitat intel· lectual, alta 

creativitat, i alta motivació han d'interactuar. (Renzulli 1996) 

 

En la publicació dels resultats de la investigació amb sobredotats feta a Madrid per 

Sanchez Manzano i altres (1999), es diu que "las concepciones de Feldhusen y de 

Gagné (1991) acerca de la superdotación y talento nos parecieron las más apropiadas: 

en ellas se distingue entre superdotación y talento; entendiendo por superdotación las 

aptitudes, potenciales o disposiciones, las cuales son básicamente heredadas, y por 

talento el desarrollo de dichas capacidades o destrezas, pues en él, a la educación le 

corresponde el papel principal. Para que un talento aflore ha de haber un conjunto de 

catalizadores intrapersonales y ambientales"  

 

I segueix dient que "aunque hace falta que dicha teoria sea verificada, mediante 

investigaciones cientificas más profundas, la mayoria de las definiciones acerca de la 

superdotación adolecen de fundamentos cientificos serios, sin embargo es una teoria 

coherente y sencilla y parte de presupuestos evidentes del desarrollo: la herencia y el 

medio ambiental"   

Per a ell aquesta es la diferencia entre sobredotació i talent amb el suport de les raons 

exposades per l'especialista dels EEUU Renzulli(1986) 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L'AMBIT D'INTERVENCIÓ 

 

3.1 Context del centre  

 

L'IES X està situat en un barri extrem de la ciutat. El nivell de vida de les families és 

mitjà. La població escolar prové d'aquesta zona , barri immigrant dels anys 60, encara 

que la majoria d'alumnes són nascuts en aquesta ciutat. També hi ha alumnes que prové 

 

 

Aquesta ciutat és de tipus rural, tots els pobles que l'envolten viuen de l'agricultura, amb 

poca indústria, i la que hi ha està relacionada amb el camp. Actualment, cada vegada és 
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Els alumnes venen de tota la província i d'altres poblacions catalanes o no, ja que és 

l’únic centre de la província que imparteix certes especialitats, que després comentaré. 

També s'han d'adaptar els ensenyaments a l'entorn econòmic que envolta el centre. 

 

3.1.1 Característiques del centre  

 

El centre és un IES públic,  relativament nou, va començar a funcionar al setembre de 

l'any 1991. Es pot estudiar: 

 

q ESO amb tres línies fins a tercer i quatre línies a quart. 

q Batxillerat: primer i segon: científic, tecnològic i humanístic 

q Cicles formatius de Grau Mitjà: Perruqueria, estètica, anàlisi clínic, i odontologia 

q Cicles de Grau Superior, amb les mateixes branques 

 

En l'actualitat hi ha a l'IES uns 980 alumnes. 

 

3.1.2 Estructura funcional 

q Personal 

Treballen a l'IES 89 professors, dues auxiliars administratives, i 3 subalterns. 

 

q Personal de serveis 

Per donar servei durant tot el dia al centre, un subaltern treballa en torn de matí, i l'altre 

en torn de tarda. 

La secretaria està oberta de 9 del matí a 5 de la tarda. 

 

q Professorat 

Els professors es troben agrupats en departaments i cicles que en aquest moment són els 

 

Ø Ciències 

Ø Matemàtiques 

Ø Lletres: LL. Castellana/ Catalana, Llatí/Grec 

Ø Llengües estrangeres: Francés/Anglès 

Ø Antropològic i social: Història, Geografia, Religió 
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Ø Delineació 

Ø Perruqueria i estètica 

Ø Anàlisis clínic 

Ø Odontologia 

 

Horaris de treball 

 

El centre és obert des de les 8 del matí fins a dos quarts de nou de la nit. 

- Els alumnes d'ESO fan dilluns, dimarts, i dijous de 9 a 13, i de 15 a 17. 

- Els dimecres i divendres de 9 a 13. 

- Els alumnes de BAT comencen alguns dies a les 8 del matí i uns altres a les 9 i 

acaben a les 15,05. 

- Hi ha dos esbarjos: un de 30 minuts i un altre de 15 minuts. 

 

3.2 Organigrama del centre 

Veure Annex 1 

 

3.3 Legislació sobre la sobredotació 

 

A nivell internacional, és en l'informe Warnock on per primera vegada s'utilitza el terme 

necessitats educatives especials, i en el nostre país és en el Real Decret 696/1995, del 28 

d'Abril de 1995 (B.O.E. 2 de juny de 1995) on s'ordena l'educació dels alumnes amb 

necessitats educatives especials amb el suport de la Constitució Espanyola de 1978 

(article 49), en la Llei 13/1982, en el Real Decret 334/1985 i en la Llei Orgànica 

d'Ordenació General del Sistema Educatiu 1/1990. 

 

REAL DECRET 696/1995 DE 28 D'ABRIL (B.O.E.  de 2 de juny de 1995) d'ordenació 

de l'educació dels alumnes amb necessitats educatives especials. 

 

Aquest Real Decret regula els aspectes relatius a l'ordenació, la planificació de recursos 

i l'organització de l'atenció educativa als alumnes amb necessitats educatives temporals 

o permanents l'origen del qual pot atribuir-se, a la història educativa i escolar dels 

alumnes, a condicions personals de sobredotació o a condicions igualment personals de 

discapacitat sensorial, motora o psíquica. 
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És el primer text legal en el qual es reconeix que els nens sobredotats presenten 

necessitats educatives especials i, que aquestes han de ser ateses amb mesures 

específiques. 

Tanmateix aquest es un document marc, dedicat quasi íntegrament als alumnes 

discapacitats, el qual proposa un posterior desenvolupament dels procediments 

d'avaluació, mesures que s'hauran d'adoptar amb els sobredotats. S'estableix com seran 

els equips d'orientació educativa i psicopedagògica (E.O.E.Ps.), i els Departaments 

d'Orientació dels Instituts de secundaria els encarregats d'atendre aquests alumnes. 

 

ORDRE DE 14 DE FEBRER DE 1996 (BOE de 23 DE Febrer) sobre avaluació dels 

alumnes amb necessitats educatives especials que cursen els ensenyaments de règim 

general establerts per la LOGSE 

 

Tracta sobretot de l'avaluació dels nens amb discapacitats i solament  fa una referència 

al final sobre els sobredotats, per a indicar que el Ministeri elaborarà la normativa 

necessària per a dur a terme el que està previst en aquesta Ordre respecte a l'alumnat 

amb necessitats educatives especials associades amb la sobredotació. 

 

ORDRE DE 14 DE FEBRER DE 1996 (BOE de 23 de Febrer) per la que es regula el 

procediment per la realització de l'avaluació psicopedagògica i el dictamen 

d'escolarització i s'estableixen els criteris per la escolarització dels alumnes amb 

necessitats educatives especials. 

 

Estableix: 

1) L'exigència d'una avaluació psicopedagògica com a condició necessària per a 

determinar si un alumne té necessitats educatives especials 

2) L'avaluació es competència exclusiva dels Equips Psicopedagògics i dels 

Departaments d'Orientació. 

3) Aspectes que han d'incloure en l'avaluació 

4) Procés d'escolarització d'aquests alumnes 

5) Criteris d'escolarització 

Encara que engloba tant als alumnes amb sobredotació com als que presenten altres 

tipus de discapacitat, la Disposició Addicional parla d'una posterior normativa que 
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elaborarà el Ministeri d'Educació per adequar el procés d'avaluació psicopedagògica a la 

situació específica de l'alumnat amb necessitats educatives especials associades a la 

 

 

ORDRE DE 24 D'ABRIL DE 1996 (BOE de 3 de maig) per la qual es regulen les 

condicions i procediments per a flexibilitzar, amb caràcter excepcional, la duració del 

període d'escolarització obligatòria dels alumnes amb necessitats educatives especials 

associades a condicions personals de sobredotació intel· lectual. 

 

Es la primera disposició específica, concreta i aplicable a nens sobredotats en l'àmbit 

educatiu. 

Aquesta Ordre es aplicable a tots els centres docents d'Espanya que imparteixin 

Educació Primària o Secundària Obligatòria. 

 

Estableix que la flexibilització podrà ser tant l'anticipació en l'inici de l'escolaritat 

obligatòria com la reducció de la duració d'un cicle educatiu. En qualsevol cas, no podrà 

reduir-se el període d'escolarització més d'un any com a màxim en Educació Primària i 

un any en Educació Secundària, es a dir un màxim de dos anys en tota l'educació 

 

 

També estableix els requisits i condicions, així com el procediment general, encara que 

assenyala un desenvolupament legal posterior dels tràmits a seguir. 

 

RESOLUCIÓ DE 29 D'ABRIL DE 1996 (BOE DE 16 de maig) de la Secretaria d'Estat 

d'Educació per al qual es determinen els procediments a seguir per a orientar la resposta 

educativa dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a condicions 

personals de sobredotació intel· lectual. 

 

Aquesta Resolució solament es pot aplicar en l'àmbit territorial de gestió del Ministeri 

d'Educació (territori MEC) i estableix: 

1) Els criteris generals d'atenció educativa 

2) L'Avaluació psicopedagògica 

3) Les mesures curriculars :adaptació  curricular d'ampliació; d'anticipació de l'inici de 

l'escolarització obligatòria o reducció del període d'escolarització. 
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4) Particularitats per a l'Educació Primària i la Secundària Obligatòria 

5) Estratègies metodològiques 

6) Avaluació dels aprenentatges 

7) Procediment per a sol· licitar la flexibilització 

 

RESOLUCIÓ  DE 20 DE MARÇ DE 1997 (BOE de 4 d'Abril) de la Secretaria General 

d'Educació i Formació Professional per la qual es marquen els terminis de presentació i 

els expedients dels alumnes amb necessitats educatives personals de 

sobredotació intel· lectual. 

 

Aquesta Resolució només es pot aplicar en territori MEC. Estableix els terminis de 

presentació d'expedients de sol· licitud d'acceleració (de l'1 de gener al 31

termini màxim de tres mesos per a fer el dictamen, d'aquesta manera es garanteix que 

tot l'expedient estarà resolt abans que finalitzi el curs acadèmic en el qual es sol· licita 

 

 

3.4 Tractament de la diversitat en el centre  

 

L'atenció a la diversitat en el centre on estic desenvolupant el meu projecte de practicum 

 

 

Proposta d'atenció a la diversitat 1er cicle d'ESO 

 

SUPORT FORA DE L'AULA 

ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA (Currículum especial) 

• Destinada a alumnes amb dictamen de transició que requereix adaptacions 

curriculars significatives. 

• Currículum específic concretat en una Adaptació Individualitzada (ACI), especial en 

les àrees instrumentals i adaptat en la resta d'àrees. 

• Suport de tres hores de matemàtiques, tres hores de castellà i tres hores de català, 

per mitjà del professor de pedagogia terapèutica. L'avaluació la fa el mateix 

 

 

ADAPTACIÓ CURRICULAR ORDINÀRIA (Nuclearització) 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 20 

• Destinada a alumnes amb Necessitats Especials que poden assolir els objectius de 

l'àrea. 

• Currículum ordinari amb nuclearització de continguts concentrat en les àrees 

instrumentals. 

• Suport de tres hores setmanals de llengües pel professor de pedagogia terapèutica. 

L'avaluació la fa el mateix professor de terapèutica. 

 

CRITERIS A SEGUIR EN LA FORMACIÓ DE GRUPS DE REFORÇ 

 

CRITERIS GENERALS: 

• El suport es preveu en les matèries instrumentals: Llengua catalana, matemàtiques i, 

en alguns casos llengua castellana. 

• Es procurarà la coincidència entre la matèria impartida en el grup de procedència i la 

matèria impartida en el suport. Quan això no sigui possible, s'intentarà la 

coincidència entre matèries de grans àrees: llengües-idiomes/Ciències 

• En cada sessió de suport està previst atendre alumnes en grups reduï ts. 

 

CRITERI ESPECÍFIC PEL PRIMER TRIMESTRE: 

Es tindrà en compte l'avaluació inicial de l'alumne/a des d'una doble font d'informació: 

- la que prové dels informes dels centres d'Educació Primària d'on procedeixen els 

alumnes. 

- L'avaluació "zero" realitzada per l'equip docent de l'IES durant  els dies  destinats a 

acollir els alumnes. 

 

CRITERIS ESPECIFICS PEL SEGON I TERCER TRIMESTRE 

Es tindrà en compte: 

- l'avaluació formativa i sumativa realitzada al llarg del primer trimestre. 

- La valoració de l'equip docent de l'ESO en relació a la conveniència o iniciació del 

suport per a cada alumne/a concret. 

 

Proposta d'atenció a la diversitat del 2on cicle d'ESO 

 

PROJECTE D'AULA 
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SUPORT FORA DE L'AULA  

ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA (Currículum especial) 

 

• Destinada a alumnes amb dictamen de transició que requereix adaptacions 

curriculars significatives. 

• Currículum específic concretat en una adaptació individualitzada especial en les 

àrees instrumentals i adaptat en la resta d'àrees. 

• Suport de dues hores de matemàtiques, dues hores de castellà i dues hores de català.  

• Incidència en la part variable (dos crèdits) 

• Suport de crèdits instrumentals, realitzat pel professor assignat a la Unitat 

d'Adaptació Curricular (UAC), i pel professor de Psicologia i Pedagogia. 

• Avaluació realitzada pel professor de la UAC, el professor de Psicologia i 

Pedagogia i els professors assignats a aquesta unitat. 

 

CRITERIS A SEGUIR EN LA FORMACIÓ DE GRUPS DE REFORÇ 

 

CRITERIS GENERALS: 

• El suport es previst per les matèries instrumentals: Llengua catalana, mate

i, en alguns casos, llengua castellana. 

• Es realitzaran crèdits variables de tipus manipulatiu destinats a aquest alumnat. 

• Es procurarà la coincidència entre la matèria impartida en el grup de procedència i la 

matèria impartida en el suport. Quan això ni sigui possible, s'intentarà la 

coincidència entre matèries de grans àrees: llengües-idiomes/ciències. 

• En cada sessió de suport està previst atendre un nombre reduï t d'alumnes en petit 

grup. 

 

CRITERI ESPECÍFIC PEL PRIMER TRIMESTRE: 

Tenir en compte l'avaluació inicial de l'alumne a partir d'una doble informació: 

- els informes dels tutors corresponents  

- l'informe de l'equip docent de primer cicle 

- S'ha prioritzat els alumnes amb dictamen de transició del cicle anterior. 

 

CRITERIS ESPECÍFICS PEL SEGON I TERCER TRIMESTRES 
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Tenir en compte l'avaluació formativa i sumativa realitzada al llarg del primer trimestre. 

Tenir en compte la valoració de l'equip docent de l'ESO en relació a la conveniència o 

iniciació al suport per a cada alumne/a concret. 

Es mantindran reunions periòdiques de coordinació amb els departament dels crèdits 

instrumentals. 

Serà possible la sortida d'alumnes per incorporar-se al grup-classe ordinari, així com 

l'entrada de nous alumnes que segons els tutors i l'equip docent del cicle necessitin 

d'aquest suport. 

 

SELECCIÓ D'ALUMNES: criteris a seguir per a decidir la conveniència que un alumne 

assisteixi a una UAC 

- Cursar el segon cicle d'ESO 

- Dificultat extrema per a poder acreditar l'etapa dins les mesures d'atenció a la 

a proposta curricular de centre. 

- Mostres inequívoques d'inadaptació escolar no vehiculades a partir dels mecanismes 

 

 

La decisió que un alumne assisteixi a una UAC: 

- Ha de comptar amb l'acceptació de l'alumne i el vist i plau  

- Ha de garantir el desenvolupament personal i social de l'alumne. 

- Serà revisada cada trimestre 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS AGRUPAMENTS DELS ALUMNES 

Els agrupaments dels alumnes dins l'entorn UAC varia dins les següents modalitats: 

 

v Tasques en grup mig: integra a tots els alumnes adscrits al recurs 

v Tasques en petit grup: suposa treballar en grups de 4 a 8 alumnes. 

v Treball individualitzat: s'aplica aquesta modalitat per a les tutories individualitzades. 

 

TIPUS D'ACTIVITATS REALITZADES 

 

Les activitats proposades i realitzades tenen en consideració tres aspectes: 

- les necessitats educatives especials dels alumnes del grup 
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- les característiques generals a tenir en compte en l'elaboració dels crèdits i 

 

 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DELS ALUMNES DEL GRUP 

 

v Desenvolupament de les capacitats intel· lectuals 

v Assoliment dels aprenentatges instrumentals 

v Aprenentatge motivador per a contrarestar la desmotivació general: transició al món 

laboral, interessos propis. 

v Integració escolar-social: interiorització de les normes de convivència 

v Millorar l'autoconcepte acadèmic mitjançant situacions d'èxit i veure els errors com 

a positius per a progressar en els aprenentatges. 

 

ASPECTES A CONSIDERAR EN LA PLANIFICACIÓ DELS CRÈDITS 

 

L'organització de l'oferta curricular es durà a terme en unitats interdisciplinàries, els 

projectes, que integrarà activitats de les àrees adaptades i activitats globalitzades. 

En el projecte s'ha de tenir en compte: 

v Un ensenyament motivador 

v Proposar activitats que permetin atendre la diversitat 

v Prioritzar continguts instrumentals i procedimentals 

v Desenvolupar estratègies d'aprenentatge 

v Potenciar l'aprenentatge significatiu mitjançant tres condicions: 

v Partir de les  idees  del alumne 

v Oferir un material potencialment significatiu 

v Desenvolupar la motivació per a la realització de l'aprenentatge significatiu 

v Afavorir la generalització dels aprenentatges 

 

EL PROCÉS D'AVALUACIÓ 

 

- Ha d'oferir-se la possibilitat d'acreditar l'etapa per tal de constatar l'assoliment dels 

objectius proposats en els diversos crèdits, de manera que assegurin l'assoliment de 

les capacitats generals expressades en els Objectius Generals d'Etapa 
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- Ha d'especificar-se clarament a cada alumne què se li demanarà per a poder superar 

cadascun dels crèdits i els requisits per a superar l'etapa. 

- Cal desenvolupar un procés d'avaluació continuada que permeti a cada alumne 

conèixer la seva evolució respecte als seus aprenentatges. Periòdicament es fa 

necessari establir espais  de tutoria per al seguiment de cadascun d'aquests alumnes 

de manera que es valori conjuntament l'evolució dels aprenentatges i es fomenti 

 

 

NOMBRE D'HORES DEDICADES A AQUEST RECURS 

 

El nombre d'hores dedicades a aquest recurs se situa entre 14 i 21 hores segons el 

trimestre. Aquests espais horaris s'utilitzen per a dur a terme la part del currículum 

adaptat que realitzen en petit grup els alumnes assignats ala UAC.  Aquesta part de 

l'horari s'anomena àrea adaptada. 

 

Aquesta àrea adaptada comprèn la franja comuna en les àrees de: llengua catalana, 

llengua castellana, matemàtiques, tecnologia, llengua anglesa. Compren alguns dels 

crèdits ofertats de la franja variable. 

 

Cada alumne rep 12 hores del seu horari dins la UAC, hores integrades en el Projecte 

Aula. Aquest projecte incorpora els diversos crèdits, comuns i variables, que són 

realitzats des de la UAC. 

 

ÀREES O CRÈDITS QUE ELS ALUMNES REBEN EN L'AULA ORDINÀRIA 

 

Comprèn la part variable i les següents àrees de la part comuna: educació física, visual i 

als, ciències socials, llengua anglesa, música, tutoria de 

grup. 

 

MODALITAT DE TUTORIA 

 

Les finalitats de l'acció tutorial és prioritzar aspectes d'orientació personal, acadèmica i 

professional que permetin a cada alumne/a afavorir al màxim les seves possibilitats 
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d'integració en el centre, el desenvolupament de les seves capacitats dins el marc 

acadèmic i potenciar l'orientació professional. 

 

La tutoria s'articula dins la part compartida amb els altres alumnes, participant en totes 

les sessions de tutoria grupal de la mateixa forma que la resta dels membres del grup 

classe. 

 

A causa de les dificultats d'aquests alumnes per a l'aprenentatge i les seves necessitats 

educatives, s'amplia l'acció tutorial amb un seguiment tutorial individualitzat per part 

del professor responsable de la UAC, qui dedica una hora setmanal a la tutoria 

individualitzada. 

 

Dins el marc de l'acció tutorial i de l'equip de cicle es realitza la coordinació de les 

diverses accions orientatives que suposa l'assistència a la UAC. 

També es posa èmfasi en la relació amb les famílies. Per tal d'incorporar-se a la UAC, 

es considera fonamental l'acceptació dels pares de la proposta curricular adaptada que 

suposa iniciar la participació en la UAC. També es valora com a molt important el 

seguiment conjunt amb la família de l'evolució de cada alumne/a i també es considera 

molt important la participació dels pares en la presa de decisions relacionades amb la 

finalització de l'escolarització en la UAC. 

 

 

3.5 Que hi ha en el PEC i PCC sobre el tema de la sobredotació 

 

En aquest centre no tenen projecte educatiu formalitzat. El projecte curricular del centre 

està en elaboració. 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL TEMA 

 

4.1 Raons de l'elecció i pertinença 

 

L’elecció d’aquests tema es perquè actualment es fa molt pels alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge per sota d’uns mínims marcats, mentre que en general hi ha un 
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desconeixement i s’ignora que també hi ha alumnes amb dificultats per sobre d’aquests 

mínims marcats, i que penso que molts d’aquests alumnes es perden per fracàs escolar, 

per un ajustament de l’ajuda educativa inadequada. Sé que es complicat i que hi ha poca 

informació però és un tema que em desperta l’interès i em motiva . 

 

La demanda d’intervenció vinculada als alumnes amb excepcionalitat intel· lectual pot 

tenir diversos orígens i motivacions. Essencialment, es pot sol· licitar la demanda 

d’intervenció professional del psicopedagog des de tres àmbits: de l’àmbit 

socioinstitucional, de l’àmbit familiar  i de l’àmbit escolar. 

 

Des d’aquests àmbits poden aparèixer necessitats informatives, vinculades a la 

identificació, demandes de solució de problemes, siguin de rendiment, de socialització o 

de conflictes emocionals, o bé instruccionals, sol· licitant tècniques d’actuació docent, 

materials de treball o programes especials .  

 

Aquesta manifestació de la diversitat a l’aula fa  que la resposta psicopedagògica no 

sigui ni simple ni lineal ni immediata. Caldrà, doncs, un procés d’avaluació, diagnòstic, 

valoració i planificació de la intervenció des d'una perspectiva de col· laborac

els agents educatius de l’entorn  d’aquests alumnes. D’aquesta  manera la intervenció en 

els casos d’alumnes amb  sobredotació i talent no ha de variar del procés que s’aplicaria 

en qualsevol cas de necessitats educatives especials, si bé cal fer alguns matisos en els 

plantejaments conceptuals vinculats a la naturalesa d’aquests fenòmens. 

 

L'excepcionalitat intel· lectual concretada en la sobredotació i el talent presenta una sèrie 

de característiques que la fan d'especial interès, tant teòric com

destacades cal citar: 

 

1) Es tracta d'un tipus d'excepcionalitat que implica necessitats educatives especials 

diferents a les previstes fins ara, que es referien a algun tipus de dèficit. Per tant, 

amplia l'àmbit de les diferències individuals per l'altre extrem, cosa que propicia la 

resposta educativa personalitzada en tots els casos. 

 

2) Les necessitats educatives especials no són un problema de manca de recursos, sinó 

de característiques específiques i ajustament de la resposta psicoped



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 27 

aquestes necessitats. Això implica un canvi qualitatiu en la perspectiva 

d'intervenció. Quan es parla de necessitats especials, vol dir que, seguint els 

principis de l'ensenyament individualitzat, cal potenciar els recursos de cadascú, 

segons les pròpies possibilitats. 

 

 

3) Gràcies als programes d'intervenció en sobredotació i talent, s'han posat a prova 

procediments d'ús comú, generalitzables a la resta de l'alumnat, com els programes 

d'enriquiment, i s'han palesat problemàtiques (disincronia) que s

generals que els casos d'excepcionalitat. 

 

4) En l'àmbit conceptual, l'aplicació de la teoria intel· lectual general a l'àmbit de 

l'excepcionalitat a propiciat posar a prova models de desenvolupament cognitiu. Els 

dos autors més destacats dins l'àmbit de la intel· ligència, Robert J. Stenberg i H. 

Gardner, no solament han compartit els seus esforços investigadors entre la 

intel· ligència general i l'excepcionalitat, sinó que han fet servir aquest segon camp 

com a base d'una bona part de la seva teoria general. Per aquests autors els casos 

d'excepcionalitat intel· lectual presenten configuracions de recursos molt més 

extenses i completes. Per tant, aporten més informació sobre les formes en què 

 

 

 

5) Des de les aportacions teòriques, els criteris evolutius, i les etapes estàndard han 

estat posats a prova i, sovint modificats gràcies a l'aplicació en aquest camp. 

L'exemple més manifest d'ajut recíproc ha estat en el cas de l'excepcionalitat 

evolutiva, o precocitat, el qual ha permès diferenciar el ritme de maduració de la 

quantitat de construcció de recursos. 

 

Aquestes raons, entre d'altres, fan que la sobredotació i el talent siguin un objecte 

d'estudi  des de la perspectiva psicopedagògica. Cal no oblidar que la tradició d'aquesta 

matèria en el nostre país és molt recent, mentre que els Estats Units disposa de quasi un 

segle de recerca sobre aquest tema. 
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4.2 Marc teòric. 

4.2.1 Concepció constructivista i sistèmica 

 

El context bàsic en el qual em situaré és l’escola. Perquè l’orien

de tenir en compte les diferents relacions que es produeixen dins de la institució escolar. 

El projecte de practicum es fonamenta des d’una concepció constructivista del procés 

d’ensenyament i aprenentatge i des d’una interpretac

permeti valorar les relacions i els intercanvis que es produeixen en el centre. 

 

La concepció sistèmica de la realitat 

 

Començaré recordant que la intervenció psicopedagògica en l’escola pública és molt 

recent en el nostre país, data dels anys setanta. 

 

La intervenció tant en l’escola pública com en la privada s’ha basat durant molt de 

temps en instruments pensats i utilitzats en el marc clínic, fent d’aquesta manera un 

trasllat del model clínic, als problemes de salut mental a l’escola, deixant de banda les 

característiques pròpies de la institució escolar. 

 

Com assenyala (Burden 1981, pág 24) nosaltres hem de tractar els problemes dels 

individus en el context on es produeixen. És molt necessari tenir present la naturalesa 

interactiva dels problemes i atorgar una gran importància a aquest context.  

En aquest cas en el context bàsic d’intervenció - l’escola pública – és important 

constatar la diversitat de relacions, situacions e interaccions que podem trobar en el 

nostre treball quotidià. A grans trets podríem incloure per una part totes les relacions 

que tenen lloc a l’escola: entre els components del claustre de professors, amb els 

responsables de l’administració educativa, amb els psicòlegs externs, assistents socials, 

entre els alumnes en l’escola…Per una part, cal assenyalar que són igualment 

complexes les funcions que la societat demana a l’escola com també les concepcions 

que puguin adoptar a l’hora de concretar-les: objectius de l’escola, concepcions sobre la 

rendre dels alumnes, la importància de l’educació dels valors, continguts ha 

ensenyar, etc. 

També s’ha de tenir en compte les expectatives que l’entrada d’un psicopedagog en el 

centre escolar  causa en els seus membres. El psicopedagog ha estat el primer 
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professional extern que ha entrat a l’escola pública amb l’objectiu de treballar 

conjuntament amb els mestres. Això ha creat expectatives confuses sobre el que aquest 

professional pot fer. A vegades es creu que pot resoldre tots els problemes que es 

presenten. 

L’experiència que tenim fins a l’actualitat fa necessari adoptar instruments 

d’intervenció, tècniques de treball ben definides que puguin ajudar a resoldre la 

complexitat de les situacions i que vagin mostrant als docents que és el que pot fer un 

psicopedagog i el que no és competència del seu àmbit d’actuació. 

 

Així, doncs, difícilment podem respondre a la complexitat de l’escola, només des de 

l'aspecte de la situació. És millor fer una aproximació més global, que tingui en compte 

tots els aspectes que intervenen, trobant una gran ajuda en aproximació sistèmica de la 

realitat, que segons Rosnay (1975) és complementària d’una aproximació analítica i 

proposa considerar el sistema en la seva totalitat, complexitat i dinàmica pròpies. També 

permet centrar l’atenció en les interaccions entre els  diferents elements d’un sistema, 

considerant més els efectes que les causes d’aquestes interaccions, amb una perspectiva 

 

 

El model d’intervenció des de una aproximació sistèmica integra alguns conceptes claus 

de la Teoria General de sistemes com el concepte de causalitat circular, la realitat com 

un sistema, propietats dels sistemes oberts i els conceptes d’estructura, procés i context. 

 

Causalitat circular 

 

És concep que la realitat és circular, que els fenòmens que actuen en la realitat estan en 

interacció continua uns respecte als altres i que les conductes d’uns influencien en els 

altres i a l’inrevés. Aquesta visió dels aspectes relacionals implica atendre aspectes 

 es tracta de esbrinar la causa d’una conducta ni el perquè, sinó 

buscar més èmfasi en la motivació, en la manera en què s’organitzen les seqüències 

d’interacció que condueixen a situacions problemàtiques. 
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La realitat com a sistema 

 

S’entén que la realitat està formada per una sèrie de sistemes en continua relació. 

(Rosnay, 1975) defineix un sistema, com "un conjunt d’elements en interacció 

dinàmica i organitzada amb una finalitat". L’individu està dintre d’aquesta realitat on 

coexisteixen diversos sistemes, cadascun amb les seves regles, estructura i ideologia. 

Com a psicopedagogs/ues estem en contacte amb diversos sistemes: escola, famílies, 

psicòlegs clínics, altres equips psicopedagògics, etc. 

Aquestes relacions continuades amb altres sistemes expliquen la complexitat de les 

situacions en les que treballem, per la gran varietat d’elements que hi ha i per la 

interacció entre ells. També les persones amb les que treballem formen part elles 

mateixes d’altres subsistemes que els influeixen també. 

 

Els sistemes són grups que tenen la seva història, organització i característiques pròpies. 

Nosaltres treballem amb sistemes oberts amb intercanvis constants d’informació que 

provoquen reajustaments constants.Com a sistemes oberts tenen una sèrie de propietats 

com l’equifinalitat,  la totalitat i l’autoregulació. 

 

Els dos sistemes amb els que treballem són l’escola i la família, que tenen 

característiques diferents i també algunes de comunes. En general tots els sistemes 

basats en la interacció personal (família, escola, grups professionals) tenen una història  

i es necessari repetir seqüències d’interacció i definir les relacions. Això és important en 

la vida del sistema ja que porta a determinar les seves característiques i funcionament 

propis. 

 

Equifinalitat 

 

En el treball dintre d’un sistema és més important l’estudi de l’organització actual que 

els estats inicials. Així, es pot arribar a situacions semblants encara que s’hagi partit de 

situacions inicials diverses. Els canvis que es produeixen al llarg del temps determinen 

l’estat actual en què ens trobem. 
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Totalitat 

 

El sistema té una entitat i una organització que va més enllà de la suma de les 

característiques individuals dels seus membres. El sistema té unes característiques que li 

aquest sistema en particular. Els elements d’un sistema estan 

relacionats de manera que els canvis en una part del sistema produeixen canvis en la 

seva totalitat. Per aquest motiu el sistema es comporta com un tot i els estímuls que es 

provoquen en una de les seves parts comporta canvis i fan que sigui diferent del que era 

anteriorment. 

 

Autorregulació 

 

Els sistemes oberts tenen influencies de l’exterior i de l’interior i tendeixen a la 

modificació. Per què aquests canvis no trenquin l’estabilitat del sistema, intenten 

regular-se a sí mateixos  i tendeixen a la homeostàsis. Des d’una visió circular de les 

comunicacions i de les relacions entre els elements d’un sistema, s’atribueix gran 

importància a les informacions de retorn, als efectes que provoquen un element sobre un 

altre en les seves comunicacions successives. Aquest feed-back pot provocar un 

equilibri disminuint els impulsos cap al canvi (homeostàsis), o pot estimular la 

 

 

Estructura –procés- context 

 

Les aportacions de la Teoria general de sistemes aplicades a la teràpia familiar ha 

proporcionat diverses tècniques d’intervenció. Estructura,  procés i context. Aquests 

aspectes semblen interessants tenir-los en compte en la intervenció psicopedagògica en 

la institució escolar.  

 

L’estructura és l’organització que té un sistema per al seu funcionament. Hi ha dos 

conceptes en l’organització de sistemes: els límits o fronteres i les jerarquies. Les 

jerarquies marquen el funcionament i delimiten l’actuació dels diferents subsistemes. És 

important saber  el paper que té cada membre dintre del sistema. És important analitzar 

els límits que es marquen entre els pares i els fills, qui i com es defineixen, les regles 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 32 

implícites, qui defineix els límits, qui pren les decisions, etc. Aquest model és 

interessant d’aplicar-lo a la institució escolar. L’escola, com tot sistema, té una 

determinada organització jeràrquica dels seus components, amb diversos límits o 

fronteres que formen diversos subsistemes. Acceptar aquest fet ens permet analitzar els 

models de relació entre  l’equip directiu i la resta del claustre de professors. 

 

Incorporar aspectes de l’anàlisi estructural en la intervenció pot ajudar a establir millor 

les comunicacions i a millorar el seu funcionament. 

 

 Quan parlem de procés ens referim a aspectes relatius a les regles de funcionament del 

sistema i també al moment evolutiu en què es troba. En la interacció personal hi ha 

constantment situacions de comunicació on  es transmeten missatges (verbals o no 

verbals) que influeixen tant a l’emissor o com al receptor i marquen un tipus de relació i 

de comportament. Així s’estableixen pautes de comunicació que es transformen en 

regles de funcionament. 

Es pensa que és vàlid analitzar aquests aspectes en la institució escolar, ja que ens 

oneixement sobre el funcionament de la seva estructura, les regles bàsiques i 

el seu grau de rigidesa . al mateix temps, l’anàlisi conjunt dels dos contextos bàsics en 

què es desenvolupa un nen (escola i família) pot explicar alguna problemàtica. El 

contacte del nen amb dos sistemes que potenciï n regles de funcionament i comunicació 

contraris pot provocar dificultats. 

 

També és important conèixer el moment evolutiu en què es troba la institució escolar, 

en el cas del context de l’escola pública els aspectes que poden conformar el moment 

evolutiu en què es troba podrien ser: canvis en l’equip directiu, en el claustre, grau 

d’estabilitat o mobilitat del professorat, haver iniciat un projecte d’escola, anys de 

funcionament de l’escola,  grau d’adequació de l’edifici escolar, canvis que s’hagin 

 

 

En el context ens referim a la importància que té els aspectes que defineixen la 

ideologia familiar (creences i maneres de fer) que influeix en els models d’actuació dels 

seus membres. 

També en l’escola hi ha una sèrie de creences que marquen el seu funcionament, tant 

per part dels mestres com per part dels pares. En aquest sentit els valors dels pares sobre 
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l’educació dels fills es traspassen a l’escola i les famílies esperen que l’escola confirmin 

les seves expectatives. De la mateixa manera els mestres, amb influència de les pròpies 

creences i experiències, per l’ambient de l’escola o per la pròpia història de la institució 

escolar, defineixen una ideologia que marcarà les regles de funcionament de cada centre 

escolar. 

 

Fins aquí s’ha tractat dels aspectes relacionals i de comunicació en la nostra intervenció 

com a psicopedagogs/ues en l’escola. 

 

La concepció constructivista del procés d’ensenyament i aprenentatge 

 

Ara tractaré d’explicar les bases teòriques de les que parteixo per a entendre i analitzar 

els aspectes relacionats amb l’aprenentatge dels continguts escolars. 

De fet separar els aspectes d’aprenentatge de l’educació global de l’individu no passa en 

la realitat però va bé de tractar-ho d’aquesta manera ja que les fonts teòriques que 

inspiren un aspecte i un altre són diferents. L’enfocament constructivista de 

l’aprenentatge no profunditza en aspectes afectius i relacionals. 

 

La intervenció com he comentat abans, es fa dintre de l’escola. a 

institució que té un objectiu “educar” als alumnes per a transmetre’ls i ensenyar-los 

determinats continguts, entenent-los en un sentit ampli com a conceptes, fets, 

procediments, actituds, valors i normes" (Coll, 1986). 

 

L’escola té una missió que es concreta en un pla d’actuació amb uns objectius definits 

clarament i un control social i administratiu que vetllen perquè els objectius 

 

 

Nosaltres, els psicopedagogs/ues que intervenim en l’escola hem de conèixer i 

que és el d’educar, i col· laborar a que aquests alumnes arribin 

als objectius plantejats. Per tant els psicopedagogs/ues hem d’intentar promoure canvis 

en els processos d’ensenyament aprenentatge per què determinats alumnes puguin 

aprendre i millorar el seu desenvolupament personal i social, i perquè l’escola tingui 

cada vegada més en compte les aportacions de psicòlegs i pedagogs sobre els processos 

i mecanismes que utilitzen els nens quan estan aprenent determinats continguts. 
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Per explicar i entendre millor com s’aprèn i com s’hauria d’ensenyar, ens situem en un 

paradigma constructivista, des del qual es pensa que: 

“ El subjecte participa activament en la construcció de la realitat…y el coneixement 

que tenim del món exterior es sens dubte una barreja de l

de les nostres aportacions en l’acte de coneixement” (Coll, 1979, pág. 65) 

 

Des del punt de vista constructivista de l’evolució i l’aprenentatge dels éssers humans, 

es defensa que l’individu participa activament en la construc

i que cada canvi en el seu desenvolupament suposa un canvi en l’estructura i 

organització dels seus coneixements. Des d’aquest punt de vista quan una persona 

s’enfronta a determinades situacions, la seva resposta, reacció o ap

de les característiques de la situació, per les seves característiques personals i per 

l’organització del seu coneixement. 

 

Aquest marc teòric que pot semblar simple, es justifica per la seva amplitud i 

flexibilitat, i es de gran utilitat per als psicopedagogs. Així, doncs, haurem de tenir en 

compte conceptes clau que parteixen d’aquesta concepció. 

 

Pensarem en les relacions que hi ha entre aprenentatge i desenvolupament i en la zona 

de desenvolupament pròxim (ZDP). Després, tindrem en compte les situacions 

d’ensenyament – aprenentatge i els diferents conceptes per a interpretar-les: activitat 

autoestructurant, aprenentatge significatiu i condicions per a realitzar-lo, coneixements 

previs, memorització comprensiva i funcionalitat de l’aprenentatge. Tampoc hem 

d’oblidar  la interacció mestre-alumne des d’un punt de vista cognoscitiu i afectiu. 

 

Aprenentatge i desenvolupament : entre aquests processos hi ha moltes i complexes 

relacions que s’influencien mútuament. El nivell de desenvolupament de cada alumne, 

ha d’informar, però no determina els objectius educatius plantejats per a ell. Segons 

Vygotski: 

“ L’aprenentatge cap a nivells evolutius que ja s’han aconseguit resulta ineficaç des del 

punt de vista del desenvolupament total del nen. Aquest tipus d’ensenyament no aspira 

a un nou estadi en el procés evolutiu, sinó que més bé va a remolc d’aquest 

(Vygotski, citado por Rivière, 1984, pág. 53). 
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Aquesta idea ha fet que s’utilitzin i elaborin instruments de diagnòstic que no solament 

informen del nivell de desenvolupament actual del nen, sinó que ens fan veure com 

s’enfronta a determinades situacions d’aprenentatge, quins processos segueix per 

realitzar les tasques o quins recursos li són útils per a fer les activitats. 

 

Per a buscar estratègies d’ensenyament adequades a un alumne, no es suficient saber en 

quin estadi evolutiu es situa, sinó veure que es capaç de fer amb l’ajuda d’altres 

persones. 

 

En aquest sentit Vigotski aporta una nova visió al definir la ZDP, zona de 

desenvolupament pròxim, com la distància entre el nivell actual de desenvolupament de 

l’alumne, determinada per la capacitat de resoldre un problema ell sol, i el 

desenvolupament potencial, determinat per la resolució d’un problema amb la guia d’un 

ó d’altres companys més capaços. (Riviere, A., 1984) . amb 

aquesta afirmació es dona gran importància a l’ajuda i guia  del professor durant les 

activitats escolars. Tant el mestre/a com els companys més competents són autèntics 

agents del desenvolupament i de l’aprenentatge, que de fet, passa perquè el nen viu en 

grup i en interacció, i d’aquesta manera aprèn dels altres mitjançant la relació, 

l’observació i l’ajuda que li ofereixen. 

 

 

Les situacions d’ensenyament – aprenentatge 

 

Per a què un nen aprengui d’una manera no mecànica és necessari que assimili, 

seleccioni, processi, interpreti i relacioni les activitats i continguts que se li plantegen, 

mitjançant una activitat autoestructurant que l’obligui a revisar els seus esquemes i 

 

L’alumne per aprendre ha de fer un treball de cognició, d’anàlisi i revisió dels seus 

coneixements per a que els nous aprenentatges siguin realment significatius i li aportin 

un nivell més elevat de competència. El fet de destacar la importància de la 

individualitat de l’aprenentatge per a realitzar nous aprenentatges, no vol dir que ho 

pugui fer ell sol amb interacció amb determinats objectes de coneixement. Cal insistir 

que la influència del professor i de la seva intervenció 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 36 

l’activitat de l’alumne sigui estructurant o no ho sigui, i que tingui un major o menor 

impacte sobre l’aprenentatge escolar (Coll, 1985) 

 

Estem d’acord, doncs, quan Coll defineix els processos d’ensenyament aprenentatge  

com processos amb interaccions complexes i variades entre tres elements: l’alumne, els 

continguts d’aprenentatge i el professor. 

 

L’alumne aprèn un contingut quan es capaç -li un significat, quan aprèn 

l’alumne construeix significats, i ho fa quan es capaç d’establir relacions importants 

entre el que aprèn i el que ja coneix. Un aprenentatge significatiu vol dir també que ho 

memoritzarà d’una manera comprensiva 

els seus coneixements per a utilitzar-ho en el moment en que ho necessiti per actuar o 

adquirir nous coneixements. Llavors segons Coll, (Coll, 1986) es parla de la 

funcionalitat dels aprenentatges realitzats, entenent que poden utilitzar-se totalment o 

parcialment quan sigui necessari per a resoldre un problema o per a poder aprendre i 

integrar nous continguts. 

 

Interacció mestre alumne 

 

En els últims estudis e investigacions sobre la interacció professor-alumne, Coll explica 

que es pot suposar que: 

“alguns dels factors que expliquen la funció educativa de les relacions interpersonals 

en els primers anys de vida tenen cert paral· lelisme amb la interacció professor-

alumne; proporcionen un context significatiu per a l’execució de les tasques escolars en 

les que l’alumne pot “inserir” les seves actuacions i construir interpretacions 

coherents; adequar el nivell d’ajuda al nivell de competència dels alumnes, avaluar 

contínuament les activitats per aconseguir un ajustament òptim de la intervenció 

 (Coll, 1985, pág. 67) 

 

Per tot això, és necessari una pràctica pedagògica flexible i adaptada a les 

característiques i coneixements dels alumnes. Que el professor realitzi una observació i 

avaluació continua de l’alumne per intentar entendre les seves dificultats i interpretar els 

motius dels errors, i així buscar i oferir ajudes complementaries i eficaces. Requereix 
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capacitat, i sobretot aprenentatge, per a observar, escoltar i analitzar les respostes, errors 

i comportaments dels alumnes. 

 

L’educació en la diversitat resideix en acceptar que tots els al

la seva història, les seves característiques i coneixements diferents. Si s’accepta aquesta 

diversitat no val emetre judicis globals i absoluts sobre els alumnes, sinó que s’han de 

valorar les diferents capacitats i els diversos aspectes per a després intervenir en aquells 

aspectes on es mostri més competent i eficaç. 

 

De la visió constructivista podem inferir que els nens sempre tenen la possibilitat 

d’avançar i aprendre. Es tracta de trobar la manera d’ajudar i ensenyar als alumnes 

partint dels seus coneixements i oferint-li més o menys ajuda en funció de les seves 

necessitats. L’aproximació sistèmica té una profunda confiança i respecte per la 

diversitat de les persones i les famílies; la seva intervenció té la finalitat d’ajudar a 

avançar i a millorar el futur, més que buscar les causes i els orígens del present. 

 

Les dues línies teòriques, el constructivisme i la teoria sistèmica, tenen una gran 

confiança en les possibilitats de canvi de les persones i de les situacions; de les relacions 

e interaccions dintre dels sistemes (famílies o escola) i també en el canvi i millora dels 

coneixements i capacitats dels individus. 

 

Els psicopedagogs que intervenim en l’escola hem de ser instigadors i agents del canvi 

(Selvini, 1985). Encara que el canvi sigui petit i limitat al sistema de l’escola, també 

influeix a la llarga en els altres subsistemes i pot provocar modificacions dins de la 

institució escolar. 

 

4.2.2 Fonamentació intel· lectual 

 

La sobredotació i el talent són fenòmens d'origen in , és a dir, s'originen en 

certes configuracions de recursos de processament d'informació que capaciten les 

persones que gaudeixen d'aquestes capacitats per a dur a terme tasques que són 

inviables en altres casos. 
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En l'estudi de la sobredotació i el talent la referència a les teories generals 

d'intel· ligència ha de ser obligada. Aquests estudis han seguit uns camins més 

independents per diversos motius: 

 

1) La incorporació tardana dels avenços en teoria de la intel· ligència. L'aplicació 

d'aquesta teoria en el camp de la sobredotació i el talent es de fa uns vint anys. 

 

2) Hi ha tendència a mantenir posicionaments teòrics antics quan la recerca ja els 

descarta, o els millora. Un d’aquests posicionaments es el de la utilització del 

QI) com a base de diagnòstic, quan la majoria dels 

investigadors actuals descarten aquest índex, si més no com a única mesura. 

 

3) Les aplicacions educatives han estat dutes a terme de manera aï llada i poc 

sistemàtica, ja que els programes d'integració d'aque

recents. Els resultats obtinguts en aquests programes no s'han vinculat habitualment 

amb els criteris i els supòsits que guien els normals. 

 

4) El camp de la sobredotació i el talent s'ha manifestat de manera irregular entre els 

investigadors de la intel· ligència. S'ha centrat en tot cas en la infradotació. 

 

Podriem dir que la sobredotació i el talent són característiques individuals, en la mesura 

que és la persona qui disposa dels recursos de processament de la informació. 

L'aplicació d'aquests recursos (com passa amb la intel· ligència) depèn de variables 

externes, que van des de la informació fins al context social, les quals incideixen en el 

fet que els productes siguin significatius, adaptables i preuats. 

 

La sobredotació i  especialment el talent pot manifestar-se de  moltes formes. La gran 

quantitat de casos d'excepcionalitat intel· lectual representa un bon argument per a la 

intervenció, però alhora també hi ha una dificultat: la varietat de fenòmens es prou  

extensa per a no poder plantejar accions que resultin universals. 

Això, doncs, les característiques dels diversos talents poden abastar des de la màxima 

competència escolar (talent acadèmic) fins a casos de dificultats importants per a assolir 

els nivells normals (habitual en els talents creatius); de casos de talents altament 

productius (com els artístics) fins a configuracions que aporten pocs resultats tot i que 
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són significatius (sobredotació); manifestacions primerenques de l'alta capacitat o 

es. 

 

Tot això comporta una gran complexitat, condueix a criteris d'actuació fragmentats i fa 

necessari el coneixement precís de les característiques d'aquestes persones i 

 

 

L'excepcionalitat intel· lectual respon a paràmetres de funcionament de la intel· ligència, i 

aquesta variable no afecta únicament l'aprenentatge acadèmic, sinó que també incideix 

en múltiples aspectes de la vida quotidiana i professional. 

 

♦ Les altes capacitats representen una de les formes en què poden ser conceptualitzats 

la sobredotació o el talent. Quan parlem d'aquestes capacitats fem referència a la 

disposició de recursos de processament d'informació, és a dir, a la intel· ligència. No 

vol dir aprenentatges, coneixement o cultura. Tampoc vol dir esperar productes 

excepcionals, ja que no són atípics els casos que difícilment concreten les bones 

capacitats potencials en un rendiment excepcional. 

 

La capacitat de processament de les persones sobredotades és superior en qualsevol 

camp, i la de les persones talentoses ho és en camps específics. Parlar de capacitat és 

parlar de potencial. Disposar d'una capacitat no garanteix que aquesta es manifesti; 

sovint han de coincidir la motivació, la necessitat i l'ambient perquè s'apliqui una 

determinada capacitat. Per tant, l'alta capacitat no implica alt rendiment. 

 

L’essència de la sobredotació i del talent rau en aquesta dimensió potencial; són 

persones que disposen d'un conjunt de recursos intel· lectuals que els permeten processar 

informació de manera molt eficaç i complexa, sigui en àmbits específics (talent) o en 

qualsevol àmbit (sobredotació). En circumstàncies adients, aquesta capacitat 

excepcional es pot manifestar en comportaments o productes igualment excepcionals. 

 

♦ Altres autors parlen de productes sense fer referència a les capacitats i utilitzen els 

termes altes habilitats o alt rendiment. Des d'aquesta perspectiva se sol considera 

excepcional aquella persona que demostra una competència elevada en una 
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Aquesta visió té l'avantatge de què no implica processos d'inferència de capacitats 

suposades. N'hi ha prou a constatar els productes que aporta una persona per a 

considerar-la excepcional o no. 

 

També té alguns inconvenients: 

 

Ø No separa les influències de l'atzar, la motivació o l'entrenament de les que són 

característiques degudes a l'individu. 

 

Ø Persones d'altes capacitats poden ser descartades d'excepcionals perquè no mostren 

el  rendiment que caldria esperar de les seves capacitats. 

 

Ø La barreja de persones d'altes capacitats i sense aquestes, però que mostren un alt 

rendiment,  fa certament  difícil la predicció de rendiments futurs. 

 

Així, doncs, caldria distingir entre les persones altament capacitades, les quals són els 

veritables casos d'excepcionalitat intel· lectual, i aquelles que sense disposar de recursos 

intel· lectuals molt potents, aconsegueixen un nivell de rendiment molt elevat. 

 

4.2.3 Sobredotació i talent 

 

La sobredotació i el talent són els dos fenòmens que constitueixen l'excepcionalitat 

intel· lectual i responen a configuracions diferenciades. Però abans de continuar 

definirem l'expressió excepcionalitat intel· lectual. 

 

L'Excepcionalitat intel· lectual són configuracions de baixa freqüència i alta qualitat de 

rendiment. Inclou la sobredotació i totes les formes de talent, 

casos de dèficit intel· lectual però no ho tractaré en aquest practicum. 

 

Sobredotació és un fenomen d'una sola configuració, mentre que el talent inclou 

múltiples configuracions. Sobredotació és un terme específicament referit a 

l'excepcionalitat intel· lectual, ja que resulta pràcticament impossible d'obtenir el 

rendiment excepcional sense la configuració intel· lectual que la caracteritza. 
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El talent es pot manifestar per les dues vies la intel· lectual i la de l'habilitat. 

 

La diferència principal entre els conceptes de sobredotació i talent està en l'amplitud de 

 capacita per a qualsevol àmbit d'aplicació, és a 

dir, en tractar-se de la màxima capacitat de processament d'informació, actua de manera 

independent de  dominis específics o d'àrees de coneixement. 

 

Contràriament, l'especificitat és el tret més rellevant de qualsevol talent

referència a un conjunt concret de destreses o d'aptituds, o bé a un domini d'informació. 

Així podem parlar de: 

 

- Talent matemàtic, que fa referència a un domini de continguts (la informació 

matemàtica) i els recursos concrets par a representar-la i manipular-la (la 

intel· ligència matemàtica) 

 

- Talent creatiu, que fa esment a un conjunt de recursos de processament d'informació 

(la creativitat) que són independents de la informació a la qual s'apliquen. Un talent 

creatiu aplica la creativitat a materials de tipus verbal, numèric, figuratiu, social, etc. 

 

- Talent acadèmic, que combina un conjunt de recursos intel· lectuals (aptitud verbal, 

lògica i gestió de la memòria) que li permeten una alta competència en 

aprenentatges acadèmics, cosa que li facilita la manipulació de la informació envers 

l'aprenentatge 

 

 Els tres exemples reflecteixen, talent en un domini (la matemàtica), en una forma 

d'intel· ligència (la creativitat) i en un context (l'acadèmic), tots tres comparteixen el 

criteri d'especificitat. 

 

Contràriament la sobredotació permet dur a terme tota mena d'operacions intel· lectuals, 

en qualsevol domini de continguts i en qualsevol context. A aquesta generalitat cal 

afegir la possibilitat de combinar recursos i així construir funcions complexes. 
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♦ Des del punt de vista cognitiu, aquesta generalitat en els sobredotats no és fruit de 

la denominada intel· ligència general, sinó del fet de tenir tota mena de recursos 

intel· lectuals (operacions bàsiques i funcions complexes). Aquesta configuració els 

capacita per a l'actuació competent en tota mena d'activitats que requereixin 

manipular informació (aprendre, representar, transformar, resoldre problemes, 

predir, etc.) sigui quin sigui el context o la informació. 

 

Aquesta configuració intel· lectual permet una doble via d'acció: 

 

1) D'una banda es disposa de recursos adients per a qualsevol tipus de processaments, 

contextos o informacions específiques, es el principi de generalitat. 

 

2) D'una altra banda, aquests recursos es poden organitzar conjuntament, cosa que 

propicia estructures de processament qualitativament diferents de les que apareixen 

en persones normals o talentoses. 

 

Les conseqüències d'aquesta configuració en les manifestacions de conducta de les 

persones sobredotades abasten diversos àmbits: 

 

1) Tractant-se de capacitats de procesament no estan lligades a les quantitats 

d'informació adquirides per via instructiva. Es a dir, es manifesten més eficaçment 

en aquelles situacions en les quals no resulta imprescindible un coneixement de 

moltes informacions. Preferiran situacions que per a resoldre-les calgui recollir 

informació, combinar-la amb una altra coneguda i prendre decisions, que d'altres 

situacions que  per a ser resoltes es fonamentin en la recuperació i l'aplicació de 

 

 

2) L'organització dels aprenentatges dona més importància a les relacions entre els 

continguts per damunt de la quantitat d'informació. Els recursos intel· lectuals són 

molt eficaços per a la manipulació de models mentals dinàmics. Per tant més que 

adquirir molta informació, tendeixen a elaborar molt la que ja tenen. 
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3) Per les dues característiques anteriors, solen defugir els procediments, organització 

dels materials, o els algorismes determinats des de fora i prefereixen fer us dels 

recursos propis. Sovint la manera en què organitzen la informació es mes eficaç i 

comprensiva que les convencionals. 

 

4) Per la complexitat del seu sistema de processament de la informació (quantitat de 

recursos, els models mentals sofisticats…etc.) la construcció de la seva intel· ligència 

se sol allargar fins a la vida adulta. No solen ser espectaculars de petits. 

 

 

5) El seu rendiment acadèmic sol ser correcte, però no destaquen excessivament. Cal 

esperar productes interessants des del punt de vista qualitatiu: no sap molt però 

compren molt bé; no té tota la informació, però relaciona diversos camps. Cal notar 

que es tracta d'un procés de construcció progressiva, en el qual el sistema 

intel· lectual d'aquestes persones va guanyant eficàcia gradualment. 

 

6) Fins que no es troben amb situacions i problemes veritablement complexos, les 

persones sobredotats no manifesten el seu veritable potencial. Per tant són de dificil 

identificació precoç i solen transitar molt discretament per les etapes acadèmiques. 

 

♦ Respecte als talents, la noció d'especificitat està vinculada a la definició. Es pot 

definir el talent com la disposició d'un conjunt de recursos intel· lectuals altament 

adients per a l'execució de manipulacions d'informació relacionades amb un àmbit, 

una forma de processament o un tipus d'informació específica. 

 

Contra el concepte unitari de sobredotació, el de talent és múltiple. Hi pot haver 

nombroses formes de talent determinades per tres criteris: 

 

1) Grans categories de processament d'informació. La persona talentosa domina una 

determinada manera de manipular la informació. Serien els talents lògic i creatiu. 

 

2) Tipus d'informació. Quan una persona està capacitada per a dur a terme 

representacions internes d'una determinada informació i per a processar-la 
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eficaçment parlem d'un talent lligat a la informació. Els talents verbal i matemàtic o 

figuratiu (imatges) són bons representants. 

 

3) Tipus de context. Els contextos són organitzacions socials i culturals que plantegen 

una sèrie de requeriments. Per a funcionar bé en aquests contextos es necessari 

disposar de determinats recursos intel· lectuals combinats entre si. El talent acadèmic 

configurat per aptitud verbal, lògica i de gestió de memòria, és la millor combinació 

per a dur a terme aprenentatges estructurats. 

 

Les conseqüències de les configuracions dels talents en les manifestacions de conducta 

es d'una gran variabilitat i depèn de la diversitat de processos que estan implicats. 

 

Tot i així hi ha trets comuns a qualsevol forma de talent: 

 

1) Excel· lència en un domini específic. Un talent específic sempre rendeix més que un 

cas de sobredotació en el mateix àmbit. 

 

2) Descompensació. El talent mostra un nivell alt de cert tipus de recursos, 

acompanyats de nivells mitjans o baixos en la resta. El seu rendiment és irregular. 

Tendeix a sobreutilitzar els recursos en els quals està millor dotat i a subutilitzar la 

resta, cosa que accentua la descompensació. 

 

3) Manifestació ràpida. Com la complexitat de recursos que cal desenvolupar són 

menors, la seva manifestació sol ser molt més ràpida que en els casos de 

sobredotació, i pot arribar a la precocitat. 

 

4) Solen disposar d'informacions molt àmplies i ben organitzades en relació amb el seu 

tipus de talent. Les dades en altres camps són més escasses i poc organitzades. 

 

 

4.2.4 Teories sobre l'excepcionalitat intel· lectual 

 

Les teories que expliquen l'excepcionalitat intel· lectual s'organitzen en quatre grans 

categories: 
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- Teories basades en les capacitats 

- Teories basades en el rendiment 

- Teories basades en els components cognitius 

- Teories basades en els components socioculturals 

 

1) Teories basades en les capacitats: grup de teories que inclouen l'essència de la 

sobredotació i del talent en aptituds mentals pròpies dels individus excepcionals. 

Així, l'excepcionalitat és més un tret potencial que no pas un rendiment concret. 

 

Els seus seguidors són: 

Ø Terman: Els seus objectius eren els següents: 

1) Localitzar els trets que caracteritzen els alumnes de QI alt 

2) Seguir-los durant el màxim de temps possible, per a poder veure com serien 

d'adults. 

3) Comprovar si el talent intel· lectual es mantenia estable independentment del 

mateix desenvolupament ontogenètic. 

4) Intentar demostrar la relació estreta entre alta capacitat i rendiment acadèmic. 

 

En conjunt, el treball de Terman és una teoria que intenta explicar la sobredotació en 

termes d'intel· ligència. És a més, inicialment optimista en el sentit que creu confirmar la 

superioritat del grup de sobredotats, en tant que es mantenen els seus trets més enllà de 

la joventut i durant tot el cicle vital. 

 

Les crítiques al seu treball estan centrades bàsicament  en les tècniques de la mostra, els 

seus mètodes de selecció i els tipus d'instruments utilitzats, així com l'excessiu temps en 

l'aplicació de les proves. Aquest fet no invalida el seu treball pioner, que com a recerca 

longitudinal, segueix sent la més completa. 

 

Ø L'aportació institucional de la United States Office of Education (USOE):  

 

Pel que fa a la mateixa definició, els alumnes sobredotats i amb talent són aquells que, 

gràcies al fet de posseir capacitats prominents i identificats per persones 

professionalment qualificades, són capaces d’un rendiment molt alt. Aquests alumnes 
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requereixen programes i serveis educatius diferenciats, més enllà d’aquells 

proporcionats habitualment pels programes escolars, amb l’objectiu de realitzar-se a sí 

mateixos i promoure’n la contribució a la societat. 

 

Pel que fa a les àrees de la sobredotació, s’inclouen aquelles en les quals es pot 

demostrar un rendiment objectiu o una capacitat potencial, que són, les següents: 

a) Capacitat intel· lectual general 

b) Aptituds acadèmiques específiques 

c) Pensament creatiu o productiu 

d) Arts de la visió o de la representació dramàtica 

e) Capacitat psicomotriu 

f) Capacitat de lideratge 

 

La definició de la USOE té conseqüències importants i de diferent ordre: 

- En general es un nou punt de partida per a molts treballs de recerca, tant en l’aspecte 

teòric com en l’aspecte educatiu aplicat, que va tenir el seu impacte en la recerca de 

models alternatius. 

 

- Representa una relativització del concepte unidimensional de la sobredotació 

exclusivament centrada en els valors extrets de QI. 

 

Ø Calvin W. Taylor 

 

L’any 1978 Taylor va oferir una nova visió de l’estudi de l’excepcionalitat basada en la 

consideració més alta de l’aspecte multidimensional d’aquesta. En altres paraules, 

Taylor vol dir que l’alumne que manifesta talent en una activitat concreta es pot 

considerar com a excepcional. 

Proposa una definició simplificada d’excepcionalitat, en el sentit de capacitat de 

rendiment alt en qualsevol camp de coneixement, i un model reduï t però comprensiu 

que permeti la construcció de programes educatius realitzables. Aquest model inclou sis 

àrees: capacitat acadèmica, creativitat, planificació, comunicació, pronòstic, decisió. 

 

Ø La teoria de Gardner 
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Gardner escriu una obra important per a l’estudi de la sobredotació, que es titula Frame 

of Mind on exposa les bases de les seves recerques, les quals se centren en l’estudi de 

les capacitats individuals i en el seu caràcter cognitiu. 

Gardner parteix del supòsit que els individus posseeixen una diversitat de capacitats, 

que anomena intel· ligències, que són independents i difícils de captar psicomètricament. 

Aquestes capacitats es basen en tres condicions: 

- El potencial intel· lectual ha de ser suficient i donar capacitats als subjectes per a la 

solució de problemes i dificultats. 

- La intuï ció és una veritable capacitat per a preveure els problemes reals i 

desenvolupar estratègies per a solucionar-los. 

- El context cultural valora i ratifica l’existència del potencial humà. 

 

Aquestes capacitats representen una sèrie d’àmbits amb un tipus de competència com 

per exemple: 

a- potencial lingüístic 

b- potencial de la lògica fisicomatemàtica 

c- potencial en el món visual espacial 

d- potencial corporal cinestèsic 

e- potencial de les relacions intrapersonals. 

f-  Potencial de les relacions interpersonals 

 

2) Teories basades en el rendiment: fan certa abstracció de les capacitats i 

qualifiquen l'excepcionalitat segons criteris estrictament empírics d'alt rendiment, 

parlant d'altes capacitats. 

 

Els seus seguidors: 

 

Renzulli (anomenat en l'apartat "el problema de la definició) és el defensor d’una 

teoria interactiva en la qual destaquen tres trets bàsics: 

v Una intel· ligència general (QI, factor g,) superior a la mitjana. 

 

v Una creativitat, cosiderada com un factor més ampli que el pensament divergent, on 

s’inclouen trets de personalitat. 
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v Una motivació que denomina compromís o implicació en la tasca. 

 

Aquests trets s’organitzen en un model que denomina dels tres anells interactius, i dóna 

com a resultat una estructura de producció representativa en la qual la coincidència d’un 

nivell alt (superior a 75%) en cadascun dels trets constitueix la sobredotació. 

 

Creativitat i motivació són els termes innovadors de Renzulli. 

Incorpora la motivació que indica la disposició activa dels subjecte que si no existeix 

 

Un nou concepte de creativitat, basada en el processament de la informació, més 

nsament convergent, divergent. 

 

El model dels tres anells té una finalitat pragmàtica i es molt restringit com a model 

epistemològic, per tal com es utilitzable en el camp en què l’excepcionalitat es 

manifesta en un talent específic.  

Renzulli parla de condicions específiques pel rendiment en camps específics i concrets. 

Aquest model ha obligat a Renzulli a plantejar altres conceptes bàsics i reelaborar-los. 

Del concepte de sobredotació en contraposa dos tipus: 

a) la sobredotació està relacionada amb les característiques acadèmiques 

b) i fa referència a la solució de problemes reals. 

Finalment s’inclina pel segon, i per tant la creativitat és el criteri més important per a 

 

En els darrers anys Renzulli ha modificat el model inicial dels tres anells que ara s’estén 

a dos tipus d’àrees: 

v àrees d’execució general 

v àrees d’execució específica 

 

Seguidors de Renzulli són: Mönks, Dahme, Feldhuson i Gagné.( aquests dos últims 

explicats en l'apartat "el problema de la definició") 

 

 

3) Teories basades en els components cognitius : els processos mentals sobre els 

quals es fonamenten les capacitats i en el seu cas l'alt rendiment. El concepte de 

sobredotació no es important per sí mateix sinó que el que importa és conèixer els 
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mecanismes mentals que l'estructuren, aï llar-los hi poder-hi incidir. Habitualment es 

considera que els mecanismes que poden contribuir a una comprensió millor de la 

sobredotació són d'ordre superior. Les teories cognitives arrelades en una 

metodologia experimental, provoquen que un dels temes més tractats sigui l'anàlisi 

de tasques. 

 

Els seus seguidors:  

 

Robert J. Sternberg i Janet E. Davidson 

(També en l'apartat "el problema de la definició") 

 

Stenberg és conegut pels seus estudis de la intel· ligència i la teoria triàdica. 

Per a Sternberg i Davidson, la sobredotació es defineix com un conglomerat de 

destreses d’intuï ció bàsiques per a la solució de problemes. 

 

Les destreses d’intuï ció són de tres classes: 

- Codificació selectiva de la informació, elegir-la de la manera més rellevant. 

- Combinació selectiva de la informació, reunir informació útils per a la solució de 

problemes. 

- Comparació selectiva de la informació, quan la informació nova es compara amb els 

coneixement anteriors. 

 

Aquestes destreses d’intuï ció també tenen altres funcions. Quan estan acompanyades 

per el que Sernberg diu components per a l’adquisició de coneixement serveixen per a 

l’aprenentatge en tots els camps de la ciència. 

 

Per a la comprensió de les teories sobre la sobredotació, destaquen en Sternberg els punt 

s: 

 

- Els trets bàsics aplicats dels excepcionals són únicament identificables en el context 

de les tasques complexes 

 

- La intel· ligència no és més que un component entre d’altres en l’excepcionalitat 
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- Els aspectes no intel· lectuals són d’importància bàsica per a l’explicació de 

l’excepcionalitat. Els evolutius i els socials estan entre els cabdals. 

 

4) Teories basades en els components socioculturals: l'excepcionalitat no es un tret 

exclusivament individual sinó que depèn de la importància que una cultura doni a 

certes aptituds. La definició de sobredotació és relativa als canvis històrics o 

culturals. 

 

Els seus seguidors: 

 

§ Abraham Tannenbaum 

(Explicat també en l'apartat "el problema de la definició") 

 

Els factors que configuren la sobredotació no difereixen en general i en l’essencial dels 

explicitats per altres autors, que són la capacitat general o factor g, les capacitats 

especials, el factors no intel· lectuals (com la motivació) i les influències ambientals, 

encara que afegeix un factor nou com el de la sort. 

Considera aquestes característiques així: 

 

§ Els cinc factors són necessaris i indivisibles perquè es doni la sobredotació i un 

rendiment posterior. 

 

§ Els cinc han de funcionar equilibradament i estar presents en tots els processos de 

grau superior. 

 

§ Creativitat i sobredotació es el mateix però la primera es considera com la qualitat 

del producte i la segona es mou en el terreny d’un constructe teòric. 

 

§ La creativitat s’observa en els adults, en els nens s’observa el potencial per a crear. 

 

El contingut social del model condueix Tannenbaum a aquesta classificació o tipologia 

dels talents: 

- talents rars 

- talents addicionals 
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- talents de quota 

- talents poc usuals 

 

4.3 Agents educatius implicats 

 

Els principals agents educatius implicats en l’educació d’alumnes excepciona

centre docent i la família. 

La presència d’alumnes excepcionals en un centre obliga a preveure la manera 

d’atendre’l i de respondre a la seva demanda específica d’educació. 

El que primer s’haurà de tenir en compte és la identificació d’aquests alumnes i 

diagnosticar el tipus d’excepcionalitat que té l’alumne. És possible que problemes 

d’alumnes derivats d’una sobredotació intel· lectual passin desapercebuts a l’escola. Cal 

pensar en mecanismes d’observació i anàlisi que, amb l’assessorament de professionals, 

permetin detectar els alumnes que es trobin en aquesta situació. 

 

L’assessorament caldrà completar-lo  amb una descripció de les característiques 

individuals de l’alumne per tal de dissenyar un programa d’actuació personalitzat. Dins 

la programació general del centre incloure l’ensenyament d’aquest alumnat. 

 

El disseny d’un pla d’atenció individual per alumnes excepcionals (sobredotats o 

talents) incidirà com en els altres casos de programació de l’atenció a la diversitat, en 

-ho present en els agrupaments dels grups-classe, i 

alhora de fer les diferents activitats, i s’haurà de planificar certes actuacions 

exclusivament per a un petit grup que incorpori l’alumnat d’aquestes característiques. 

 

L’organització del centre haurà de preveure les tasques, que per les seves 

característiques especifiques, hagin de fer-se en l’aula ordinària i les que requereixin 

una actuació fora de l’aula ordinària. 

 

4.3.1 Aspecte curricular 

 

La resposta a aquest alumnat serà possible si es compte amb un currículum obert i 

flexible, que permeti a traves de diferents nivells de concreció, adaptar l’ensenyament a 
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les seves característiques i ritmes d’aprenentatge, al rol del professor, als principis de 

l’aprenentatge i a la dinàmica dels grups. 

 

La flexibilitat del currículum implica que els equips docents, que coneixen les 

característiques i necessitats dels alumnes i del context sociocultural on es 

desenvolupen, vagin adequant i desenvolupant les actuacions necessàries per donar una 

resposta educativa ajustada al conjunt d’alumnes de cada etapa de l’escola (projecte 

curricular), al conjunt d’alumnes d’una aula (programació), i a cada un dels alumnes 

considerats individualment per mitjà de les adaptacions individualitzades (ACI). 

 

El disseny curricular del centre ha de preveure les decisions a prendre de cara a les 

actuacions que es faran en l’àmbit individual per al tractament de la diversitat. Si es 

porta a terme en tots els passos del disseny curricular i de la programació, amb 

 inclosa, seran necessaris menys reajustaments individuals i més fàcil serà 

dur-los a terme quan s’hagin d’aplicar. 

 

El grau d’opcionalitat del currículum és un element a tenir en compte en el cas 

d’alumnes excepcionals, entenen que aquesta opcionalitat no respon a un caprici de 

l’alumne excepcional sinó a una planificació i una orientació que permet satisfer les 

necessitats educatives no aconseguides pels ensenyaments comuns, ja sigui 

d’aprofundiment com de diversificació. 

 

El currículum actual no ve donat per cursos. No hi ha continguts associats directament a 

una edat determinada. Això permet que en alumnes excepcionals es pugui anar a un 

altre ritme de creixement, es pot incidir  molt més en aspectes d’aprofundiment i 

d’extensió dels  continguts que s’estan treballant, i ampliar-se aspectes que no són els 

bàsics i fonamentals per a la majoria d’alumnes. 

 

Els components de flexibilitat del currículum seran suficients normalment per a fer una 

concreció individual adequada per a un alumne excepcional. En alumnes sobredotats, 

l’adaptació pot arribar en algun moment a planificar un temps més curt, respecte els 

altres alumnes,  per assolir els continguts. La reducció del nombre d’anys d’una etapa 

pot arribar a proposar-se com a solució, però s’haurà de tenir en compte dos aspectes: 
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§ No té perquè haver-hi una correspondència exacta entre l’edat natural i el nivell de 

 

§ Admetre que la divisió anual es purament convencional i que la diferència d’un dia 

en el naixement entre el 31 de desembre i el 1 de gener comporta la diferència 

d’edat d’un any sencer. 

 

D’altra banda també s’ha de considerar que la maduració de la capacitat intel· lectual no 

es fonamenta només en aspectes de comprensió, logicodeductius, memorístics, etc.., 

de tenir presents l’afectivitat, la sociabilitat, la creativitat el domini del 

cos, etc. per la qual cosa cal considerar les repercussions que pot tenir el canvi d’un 

alumne/a en un grup d’edat diferent. 

 

4.3.2 Tutoria i orientació 

 

L’àmbit de la tutoria i l’atenció personalitzada és important en el tractament de la 

diversitat dels alumnes. El tutor o tutora ha de ser també orientador i coordinador de les 

influències educatives que incideixen en cada un dels alumnes. Ells són els que han 

d’ells en el seu procés de coneixement d’ells mateixos i del món que 

els envolta, de manera que siguin capaços de resoldre els problemes de la vida 

quotidiana. 

 

La tutoria en l’àmbit escolar, complementada amb una relació fluï da amb la família, 

ajuda al desenvolupament de les relacions humanes, el coneixement de les persones, la 

participació, l’educació de la llibertat, de l’amor, l’esforç personal en el treball, l’estudi, 

etc. 

 

En el cas d’alumnes excepcionals (sobredotats) el tutor o tutora haurà de seguir el 

programa individual que s’hagi dissenyat per a les seves característiques, analitzant 

constantment les seves respostes a les accions que s’hagin planificat. 

Haurà de posar especial atenció en aquest alumnat assessorant-lo adequadament en les 

seves opcions acadèmiques i ajudant-lo en l’anàlisi de les perspectives futures, tenint en 

compte que un entrenament i una potenciació de les capacitats en què destaca no sigui 

en detriment de les altres en les quals pot presentar algun dèficit. 
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L’objectiu de l’orientació serà la d’un desenvolupament obert i harmònic de la 

personalitat de l’alumne, atenent els aspectes afectius, de sociabilitat, i creativitat els 

quals no se centren directament en els programes d’estudis. 

 

Des d’aquest punt de vista és necessària una estreta col· laboració amb les famílies, les 

quals poden fer molt en l’aspecte d’obertura i de complement de l’educació, pròpia dels 

centres docents.  

Els tutors poden ajudar a l’anàlisi objectiva de les característiques dels fills o filles de 

manera que la satisfacció dels pares envers els fills, fins a cert punt lògica,  no els porti a 

un sobreentrenament en algunes activitats, sinó que els pares conjuntament amb el 

tutor/a,  han de procurar equilibrar,  harmonitzar i compensar els diferents trets de la 

personalitat dels  fills o filles . 

 

4.4 Característiques d'alumnes excepcionalment dotats 

 

Dins de l’excepcionalitat intel· lectual ( sobredotats i els talents) hi ha un concepte, el de 

precocitat, que s’utilitza erròniament atribuint-li el mateix significat que a sobredotació 

o talent, conceptes abans esmentats.  

Pel que fa a la precocitat, aquesta s’ha de distingir dels dos conceptes descrits 

anteriorment. La precocitat és un fenomen fonamentalment evolutiu, mentre que la 

sobredotació o talent són fenòmens cognoscitius estables. Al llarg de l’etapa de 

desenvolupament i activació dels recursos intel· lectuals bàsics (entre 0 i 14 anys) les 

diferències de configuració poden respondre, almenys, a dues causes: 

§ diferències en el ritme de desenvolupament, i en aquest cas parlaríem de precocitat, 

si l’activació de recursos intel· lectuals es duu a terme en un espai de temps més 

breu que el ritme mitja que es considera normal;  

§ diferències de sostre, és a dir, si un cop finalitzat el desenvolupament cognoscitiu 

’alumne presenta més i millors aptituds que la mitjana, com en el cas de la 

 

 

Aquesta matisació és fonamental, un nen precoç accedeix abans als recursos 

intel· lectuals bàsics, però no assoleix al final del seu desenvolupament ni més, ni millors 

nivells (Castelló, 1992; 1995). Per contra, un sobredotat o amb talent pot presentar 

precocitat o no, però al finalitzar el seu desenvolupament cognitiu, la seva configuració 
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intel· lectual és més extensa i/o té nivells més elevats de recursos específics. Per tant 

com menor és l’edat de l’alumne, més cautelosos hem de ser a l’hora de diagnosticar 

 

 

4.4.1 Trets intel· lectuals 

 

Els trets que s’identifiquen i defineixen més als alumnes excepcionals, són aquells 

relacionats tant amb les seves capacitats intel· lectuals com amb la forma com gestionen 

aquestes capacitats. 

A partir del paradigma cognitiu, la sobredotació adquireix una operacionalització nova. 

Des d’aquest marc conceptual, l’elevada capacitat del sobredotat es manifesta en tots i 

cadascun dels recursos intel· lectuals. 

A part d’aquesta bona capacitat en qualsevol àmbit específic, hi ha un altra element 

essencialment qualitatiu: l’acció combinada dels recursos en tots els àmbits de 

processament permet la resolució eficaç de qualsevol tipus de problema (Castelló, 

1995). 

Pel que fa a l’avaluació formal, a partir de test psicomètrics de l’excepcionalitat 

-se dos principis: 

§ L’avaluació no és fruit d’una determinada puntuació 

§ L’aproximació és més conceptual que empírica 

 

Per a la sobredotació són útils puntuacions  en un conjunt variat de tests factorials en la 

mesura que siguin altes, un percentil de 75 seria raonable, sobretot si permeten 

combinar recursos diferents (Castelló i Batlle, 1997). 

Pel que fa als alumnes talentosos, poden presentar un perfil normal excepte en aquelles 

àrees en les que destaquen per una puntuació molt alta: una percentil 95 per als talents 

simples o un percentil de 80 per als talents complexos seria una bona puntuació de tall. 

 

En la taula següent s’intenta mostrar les configuracions que poden esperar-se en els 

alumnes sobredotats i en els talents més habituals. Els valors indiquen el centil mínim 

per a cada aptitud. Les caselles en blanc corresponen a factors no definitoris, i poden 

presentar qualsevol valor. 
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 Creativitat Raonament 

Lògic 

Gestió 

Perceptual 

Gestió de 

Memòria 

Raonament 

Verbal 

Raonament 

Matemàtic 

Aptitud 

espacial 

Sobredotat 75 75 75 75 75 75 75 
Talent 

acadèmic 
 80  80 80   

Talent 

artístic 
80  80    80 

Talent 

matemàtic 
     95  

Talent 

verbal 
    95   

Talent 

lògic 
95       

Talent 

creatiu 
95       

 

4.4.2 Trets no intel· lectuals: personalitat, adaptabilitat, disincronia 

 

S’han considerat aquests tres factors: personalitat, capacitat d’adaptació i 

sincronització entre recursos intel· lectuals i no intel· lectuals. Atès que en aquestes 

característiques les variacions entre alumnes poden ser altes, cal considerar-los com a 

trets secundaris. 

Personalitat 

Tot i que els trets de personalitat són independents de la configuració intel· lectual i que 

per tant podem trobar les mateixes variacions que a la població normal, cal no oblidar 

que el funcionament cognoscitiu interactua amb els trets de personalitat incidint en 

algunes característiques com l’autoestima, la seguretat en sí mateix o la impulsivitat. 

Les tendències (que no són norma) que es poden apreciar a partir de la interacció 

 

 

♦ Alumnes sobredotats. Solen presentar una personalitat prou equilibrada, amb nivells 

òptims d’autoestima i confiança en sí mateixos. Són prou flexibles i solen 

socialitzar-se amb normalitat. 

 

♦ Alumnes amb talent acadèmic Autoestima molt elevada, basada en la valoració que 

es fa dels seus èxits escolars (pares i professors) i en nivells d’aprenentatge i 
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llenguatge propis de nens d’edats superiors. Solen mostrar major rigidesa i 

especialment, en aquells casos d’alumnes introvertits o amb poques habilitats 

socials poden tenir problemes de socialització. Situacions semblants podem trobar-

les en els talents lògics. 

 

♦ Alumnes amb talent artístic o creatius. La valoració dels adults i l’èxit acadèmic 

són menors, i per tant l’autoestima i confiança en sí mateixos sol ser baixa o 

discreta. Les relacions amb els companys solen ser bones, atès que el comportament 

creatiu els fa força flexibles i tenen certa capacitat per sorprendre o divertir. 

 

Adaptabilitat 

 

Entesa com a ajustament a l’entorn social, tendeix a ser una peça clau per al 

desenvolupament equilibrat d’aquest tipus d’alumnes. La “diferencialitat” intel· lectual 

pot provocar dificultats en les relacions amb els iguals o amb els adults. Algunes causes 

poden ser: ús d’un vocabulari més complex que el dels seus companys, interessos i 

motivacions que no coincideixen amb els de la seva edat, aspectes que poden complicar 

la comunicació i la relació amb els altres. 

 

S’ha comprovat que les habilitats comunicatives dels alumnes excepcionals presenten 

diferències significatives envers els seus grups d’iguals. Les observacions més 

destacades són:  una millor  capacitat de comprensió, tendència al control de l’activitat 

comunicativa, i pel que fa a l’emissió i l’ús del llenguatge és elaborat però poc adaptat 

a les necessitats del interlocutor (Martínez, 1996) 

 

Aquestes característiques, valorades conjuntament amb altres variables d’adaptació 

social, fa que sigui prudent una atenció especial a la consolidació de les habilitats de 

socialització i comunicatives, per a evitar conflictes que en alguns casos, podrien  

complicar l’adaptació social dels alumnes excepcionals. 
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Disincronia 

 

Concepte descrit per Terrassier (1993, 1994) té una dimensió essencialment evolutiva 

i fa referència al desfasament que pot produir-se entre diferents nivells del 

desenvolupament com per exemple l’intel· lectual i l’emocional.  

 

La disicronia és un fenomen habitual en tots els casos de precocitat (associada o no a 

sobredotació o talent) i es manifesta en conductes pròpies d’alumnes de més edat en 

l’àmbit intel· lectual, contràries a nivells de maduresa i experiència normals per l’edat 

del nen. Aquesta situació pot crear un conflicte personal que pot portar a la inseguretat; 

també pot dificultar la plena integració amb els altres.  

Els casos en què s’observa més els efectes de disincronia són, per aquest ordre, 

alumnes precoços, talents acadèmics, talents lògics i sobredotats. 

 

4.5 Principals factors de risc 

 

Els orígens de les necessitats educatives especials es situen en una sèrie de factors dels 

quals ens cal tenir informació. Els factors intel· lectuals es poden deduir del diagnòstic 

de l’alumne, és a dir, de la categoria d’excepcionalitat intel· lectual que presenti. Si 

l’avaluació intel· lectual ha abastat les variables adients i el diagnòstic és correcte, se’n 

desprendran  les característiques de funcionament intel· lectual. Però si es tracta de 

factors no intel· lectuals, caldrà avaluar-los directament (mai suposar-los o deduir-los) en 

cadascun dels alumnes. (Castelló, 1996) 

 

4.5.1 Factors intel· lectuals: Ritme d'aprenentatge, Quantitat de connexions, 

 

 

Tots fan referència a la manera en què es duen a terme els aprenentatges i l’organització 

de la memòria. Les diferències que es poden observar s’expliquen en la manera en que 
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els diversos perfils intel· lectuals (sobredotació i  els diferents tipus de talent) processen 

la informació, és a dir, com fan servir la seva intel· ligència. 

 

Ritme d’aprenentatge 

 

La velocitat a la qual un alumne aprèn, i com a conseqüència, la quantitat 

d’aprenentatge que realitza, és una funció directa dels recursos cognitius vinculats a 

 

En el context escolar, aquests recursos són, fonamentalment, la capacitat verbal, l’ogica 

i de gestió de memòria, ja que són els processos més emprats en les activitats 

acadèmiques. Aquelles persones  que s’acostin a una configuració intel· lectual amb les 

aptituds esmentades elevades, presentarà una adaptació a 

requerides per l’escola. És el cas dels talents acadèmics. 

 

Les diferències de ritme (velocitat i quantitat) solen requerir certa organització, sinó la 

recuperació dels materials apresos fóra erràtica. La forma més freqüent d’

en els talents acadèmics, acostuma a ser la classificació - lògica - de les dades. 

 

Altres casos d’excepcionalitat, com els sobredotats o els talents verbals, també poden 

manifestar un ritme d’aprenentatge superior a la mitjana, però sol ser 

alhora que la quantitat d’informació apresa resulta ser menor que en els casos de talent 

la resta de talents, el major ritme d’aprenentatge només es manifesta en 

l’àrea en la qual destaquen. També l’organització de les informaci

notables. 

 

Quantitat de connexions 

 

A més de la quantitat d’informació que passa a la memòria, és necessari considerar el 

nombre de connexions que s’estableixen entre els elements. A major nombre de 

connexions entre informacions, major versatilitat de les dades contingudes en la 

memòria. En aquest factor els sobredotats són el grup que més destaca, seguits dels 

talents creatius. Els talents acadèmics mostren quantitats més discretes de vinculacions 

entre dades, i la resta de talents s’apropen a la normalitat en aquest aspecte. 
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Tipus d’organització 

 

És útil valorar l’organització de grups d’informació. Això, doncs, les estructures 

complexes (sistemes models mentals, etc.) són força freqüents en persones sobredotades 

s. Els casos de talent acadèmic com ja s’ha comentat, solen organitzar 

els materials de  memòria en estructures senzilles (com llistes, jerarquies o categories 

excloents), passa el mateix en la resta dels talents. 

 

Finalment, les característiques de la informació en memòria tenen unes clares 

implicacions en la forma en què es realitzaran els aprenentatges: per un costat incidiran 

quantitativament en els talents acadèmics, i manifestaran diferències essencialment 

qualitatives en sobredotats i talents creatius. 

 

Aquest és un punt important, ja que es freqüent atribuir a les persones amb sobredotació 

elevades capacitats d’aprenentatge, i això és fals: els que disposen de molta informació i 

aprenen de manera ràpida són els talents acadèmics. Al contrari, els casos de 

sobredotació, menys freqüents, manifesten nivells raonables d’aprenentatge, sent les 

propietats d’aquest aprenentatge, connectivitat i organització complexa. 

 

 

 

4.5.2 Factors no intel· lectuals: Tendència a l'avorriment, Dificultats de 

ctes personals i manca de seguretat. 

 

Són trets lligats a la personalitat i la conducta que poden aparèixer en alguns casos 

concrets. No són característiques genèriques però complicar l’adaptació social i 

emocional de les persones implicades. 

 

Tendència a l’avorriment a l’aula 

 

Acostuma a ser conseqüència del desenvolupament intel· lectual precoç o bé d’un ritme 

marcadament alt d’aprenentatge. En qualsevol de les dues situacions l’alumne 

disminueix la seva motivació per l’aprenentatge en la mesura que el cur

tracta temes que ja coneix o es dedica més temps del que necessita aquest tipus 
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d’alumne. Això no reflecteix cap patologia és la conseqüència lògica del desajustament 

entre la quantitat i el tipus d’aprenentatge amb les característiques del subjecte. 

El talent acadèmic és el perfil que major risc d’avorriment presenta. La majoria dels 

talents simples (verbal, matemàtic, espacial, artístic…) poden mostrar avorriment per la 

manca de motivació vers les matèries allunyades de la seva àrea de talent.  Els 

sobredotats no solen avorrir-se (més enllà del que s’avorreix qualsevol alumne), ja que 

la tasca de connexió i organització els ocupa prou. 

 

 

Dificultats de socialització 

 

Aquest tret està lligat a aspectes de personalitat i de destreses social

tret individual, però pot accentuar-se en perfils intel· lectuals que tendeixen a poca 

flexibilitat. Talents lògics i acadèmics acostumen a ser els que tenen riscos més alts si, a 

més, són introvertits o se’ls ha fomentat actituds compet

factor complementari que accentua el problema, sol ser el nivell de llenguatge i 

vocabulari que si són molt superiors als dels companys, dificulta la comunicació i 

interacció, si no és que el subjecte excepcional tingui prou flexibilitat per adaptar-se al 

vocabulari dels altres companys. 

 

Conflictes personals i manca de seguretat 

 

Solen anar lligats a desajustaments entre el desenvolupament cognitiu i emocional, són 

més intensos quan es redueixen les dues problemàtiques anteriors. Cal puntualitzar que 

el desenvolupament emocional és independent del cognitiu, i pot aparèixer aquesta 

situació en qualsevol cas d’excepcionalitat però sempre de manera individualitzada. Són 

patologies que han de ser tractades per l’especialista. 

 

5. METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ 

 

Des de temps antics podem considerar que han existit dues grans línies o paradigmes 

que són la base de dues diferents  concepcions del món: 

♦ Una endegada per Kant que seria el positivisme i que en essència cerca les causes o 

fets dels fenòmens amb independència dels estats subjectius de l’individu. 
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♦ El segon gran corrent o paradigma endegada per E. Husserl, seria la fenomenològica 

que es manifesta en la consciència i el subjectivisme en contra de la racionalitat i 

objectivisme que pregona la primera. 

 

Amb aquests postulats se’ns obren dues grans corrents d’investigació: una anomenarem 

quantitativa i té com a base el paradigma positivista o racionalista, i l’altra la qualitativa 

que es basa més en el subjectivisme i en la interpretació o

tant en l’anàlisi i la recerca de lleis universals que intentin explicar categòricament la 

realitat.  

 

Ens trobem en una disjuntiva complementària: un només tracta d’explicar la realitat i 

l’altre els fenòmens que es deriven d’aquesta i la seva incidència en l’individu. Des de 

dins de l’individu des del punt de vista qualitatiu, i exterior a l’individu des del punt de 

vista quantitatiu. 

 

Tant interessant és l’intent d’explicar la realitat i entendre-la (quantitatiu), com intentar 

saber com veu l’individu els fenòmens que provoca aquesta realitat (qualitatiu). Aquesta 

disjuntiva impossible de separar, ens és útil i necessària a l’hora d’iniciar qualsevol 

 

 

Es pot analitzar cadascuna de les metodologies d’investigació a partir de tres nivells: el 

fisicoepistemològic, el metodològic, i el tècnic. 

 

A nivell fisicoepistemològic 

 

El mètode quantitatiu:  

♦ Es basa en una concepció estàtica del món i de la ciència, en el coneixement 

 

♦ Isomorfisme entre pensament i realitat. 

♦ La veritat és única i exterior a l’individu. 

 

El mètode qualitatiu:  

♦ El nostre coneixement no reflecteix la veritable naturalesa del món. 
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♦ La realitat social depèn i es construï da per la ment. 

♦ El valor de la veritat és una qüestió de credibilitat, l’isomorfisme està en les 

percepcions i interpretacions de l’investigador. 

♦ La veritat és matèria d’un acord condicionat socialment  i històricament. 

♦ És difícil separar l’investigador de l’objecte d’estudi, ja que aquest participa de la 

realitat investigada. 

 

A nivell metodològic 

 

El mètode quantitatiu 

♦ Utilitza la metodologia hipotèticodeuctiva que es caracteritza pel control 

experimental, l’observació sistemàtica i la correlació de variables. 

 

El mètode qualitatiu 

♦ Utilitza la metodologia inductiva. Té en compte el treball de camp i l’estudi de casos 

per a descriure la realitat. 

 

Ambdós mètodes coincideixen en considerar la investigació rigorosa i sistemàtica. 

 

A nivell tècnic 

 

S’apliquen tècniques quantitatives i/o qualitatives segons les exigències de l’estudi 

plantejat. Cada tècnica aporta alguna cosa específica per a una situació, un problema, 

uns fins i uns plantejaments específics. 

 

Moltes investigacions poden utilitzar d’una manera complementària tècniques 

quantitatives i qualitatives. Amb les tècniques quantitatives podem guanyar en la 

comprensió de fenòmens emprant tècniques addicionals qualitatives. Igualment en 

investigacions qualitatives podem tenir més possibilitats d’anàlisis estructurades si 

certes variables poden ser mesurades de forma qualitativa i a la vegada de forma 

quantitativa. 
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Cap dels dos enfocaments, per si sol, poden  retre compte en la seva totalitat de la 

realitat psicopedagògica i social. 

 

Així, doncs, en tota investigació seria desitjable un equilibri de forces entre els dos 

enfocaments o paradigmes. Els dos tipus de coneixement poden beneficiar-se 

mútuament entre si. Cal pensar que cap dels dos per ell mateix pot aportar les dades 

necessàries per arribar a comprendre i solucionar els interrogants que es plantegen en 

una investigació psicopedagògica. Cal aprofitar l’avantatge de tots dos donant primacia 

a un mètode a  l’altre, segons les finalitats de la investigació i el tipus de recerca que es 

 

 

Tornant a la introducció d’aquest practicum, el meu estudi vol facilitar informació als 

professors sobre l’alumnat excepcional i millorar la pràctica educativa amb els canvis 

metodològics i organitzatius necessaris per atendre la diversitat d’alumnes excepcionals. 

 

La metodologia que segueixo encaixa en el marc de la investigació-acció, que es 

caracteritza perquè la investigació està lligada a la intervenció i requereix un procés, una 

avaluació i successius cicles d’investigació acció i avaluació 

 

Igualment abans d’introduir canvis en la metodologia didàctica del

comprendre  més bé que passa a l’aula, on intervenen alumnes i professors, com 

aprenen aquests alumnes i el sistema d’ensenyament del professor, i com interaccionen 

entre ells.  

 

Així, doncs, aquesta investigació també es pot orientar cap a la comprensió i té 

característiques pròpies de la investigació etnogràfica. Permet una descripció “des de 

dins” i des de la perspectiva de les persones implicades, considerant cada grup classe, 

com a grups culturals intactes; ofereix una comprensió profunda de les situacions 

conflictives, el significats que tenen per a les persones implicades etc. 

 

Aquest tipus d’investigació es fa servir per a estudiar la cultura educativa, etnografia 

educativa, i s’entén com una descripció detallada de la vida social d’un àmbit educatiu 

com pot ser les aules de quart A i quart D d’ESO. 
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6. ACTIVITATS 

 

Per a realitzar aquest projecte de practicum que em vaig proposar fer, vaig fer una 

primera trobada a l’abril del 2000 per anar preparant el camí. La psicòloga del centre no 

va posar cap dificultat per a què portés a terme aquestes pràctiques durant uns tres 

mesos aproximadament. Ella mateixa es va encarregar de comentar-ho al director del 

centre que tampoc va posar cap problema. 

 

La següent entrevista amb la tutora de pràctiques del centre va ser abans de la trobada 

presencial del 30 de setembre de 2000. Jo ja tenia pensat el tema que volia treballar i, la 

tutora va estar d’acord i em va proposar de manera global el que podia fer i els recursos 

i material  que podia utilitzar. Ja en la trobada presencial a la UOC el dia 30 de setembre 

de 2000 vaig presentar a la consultor els apartats més generals, comentant també el tipus 

de proves que utilitzaria. També va estar d’acord i a partir d’aquí vaig posar fil a 

projecte es va iniciar, després d’acceptar la consultora el pla de treball. 

 

He de explicar que el meu treball de cada dia és fora de l’ensenyament, jo estic a la 

Delegació territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, a la Direcció General 

ies i Seguretat Civil, i faig de secretaria, per la qual cosa m’he desplaçat un 

dia a la setmana  a l’IES per a fer aquest practicum. He de dir que no he tingut cap 

facilitat per part de la Generalitat per a fer les pràctiques, ja que sortir en hores de feina 

per acabar uns estudis amb pràctiques no està contemplat a cap Llei ni Decret; el que si 

que hi ha, són  hores per a formació dels treballadors en temps de feina però en cursos 

relacionats amb la feina que fas. Així que aquestes hores les he estat guar

dels 9 dies personals que tenim anualment per “assumptes personals”, unes 72 hores, 

que són les que he destinat al meu practicum presencial. També he de dir que el meu 

Cap directe no m’ha posat cap impediment per a sortir un matí cada setmana per a 

realitzar aquest practicum. 

 

Seguint amb el fil d’abans us he de dir que en l’IES vaig estar ben acollida per la tutora 

i per la resta del professorat, fins i tot vaig tenir alguna xerrada amb alguna professora 

sobre el tema. 

La tutora em va facilitar l’accés als dos grups de 4art. D’ESO parlant amb les 

respectives tutores, i presentant-me als alumnes com una col· lega seva que estava fent 
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un estudi als instituts de la província amb alumnes d’aquesta edat per a tenir després una 

estudis per al proper curs.  

 

Així que després d’aquesta presentació vaig començar a passar els qüestionaris IGF, els 

vaig passar a dos grups per a tenir més possibilitats de trobar algun alumne sobredotat o 

amb talent. Vaig explicar com ho havien de fer, vaig fer les preguntes de mostra i 

després vaig controlar el temps.  

 

Posteriorment va venir la correcció dels test i em vaig deprimir perquè en un principi no 

em sortia cap individu dels que jo buscava, i ja veia el meu estudi perdut, però finalment 

tot em va anar sortint bé i de 4 o 5 alumnes em vaig triar dos, un noi i una noia de grups 

diferents i de diferent sexe per a comprovar les diferències entre els dos, si es que ni 

havien, encara que intuï a que n’hi haurien. 

 

cés a secretaria i en concret a les actes de l’any 

anterior d’aquests alumnes que m’interessaven. Volia obtenir informació de les notes de 

l’últim any per a comprovar per comprovar si es correlacionaven amb els resultats que 

estionaris IGF. 

 

En els resultats del IGF vaig trobar que el noi (F.L) era un talent creatiu, i la noia la 

(S. H.) un talent artistico- figuratiu. He de dir que les respectives tutores una, la del 

noi, no li va sorprendre els resultats; l’altra deia que no s’ho podia creure que aquella 

noia fos un talent artistico- figuratiu. (la discussió estava servida…per al final de 

 

 

Amb tota la informació que tenia en aquell moment sobre alumnes excepcionals vaig fer 

un esquema molt senzill, que portava sempre amb mi, i que era un tant hipotètic sobre 

com podia ser la personalitat i la conducta que mostraven aquells individus. No tenia 

gaires setmanes així que havia d’anar per feina.  

 

Volia comprovar si aquell esquema que jo havia confeccionat del que havia llegit en la 

bibliografia consultada es corresponia amb la realitat d’aquells individus. 

 

De la S. H. tenia del resultat de l’IGF: 
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INV (intel· ligència no verbal)= 90 percentils 

RA (Raonament abstracte) = 85 percentils 

ApE (Aptitud espacial)= 85 percentils , això segons la informació que jo tenia era el 

punt de tall per a ser un talent Artístico- figuratiu. Els altres dos factors amb 

puntuacions tant altes s’acostaven a ser, a més a més, un talent lògic (INV de 95). No ho 

ció no sortia però, … qui no em diu que en un altre 

moment que li hagués passat el qüestionari no sortís la puntuació necessària? De tota 

manera crec que havia de tenir en compte aquestes dades  a l’hora de fer la intervenció i 

 

Havia de comprovar si tenia una alta capacitat per raonament abstracte i raonament 

deductiu i inductiu, i sil· logismes. Com s’aproximava a un talent lògic investigaria si 

tenia dificultats de socialització i d’interacció amb els companys per un excés de rigor 

en l’aplicació de normes.  

Per això vaig decidir de fer també el test sociomètric per a esbrinar quina era la posició 

respecte als companys del grup i la seva acceptació o rebuig. 

 

Del F.L. el resultat de l’IGF era: 

ApE (Aptitud espacial) = 95, era un talent creatiu molt clar. 

Em va sobtar quan vaig tornar a mirar els resultats del full de respostes de l’IGF, doncs 

havia molts dubtes  i algunes equivocacions en els altres àmbits, mentre que en aquest 

totes les respostes eren correctes. 

El comportament d’aquest individu havia de ser variat i fora del que s’accepta com a 

dins de la normalitat,  amb una aparent dificultat de concentració per manca de linealitat 

del seu pensament. En la informació teòrica s’apuntava també,  a que aquests individus 

solen tenir resultats acadèmics baixos, comportament divertit per als companys que 

 

  

Ara havia de comprovar que havia o no de cert en aquestes quatre idees que després he 

anat aprofundint  i ampliant a mesura que llegia més informació sobre aquest tema. 

 

Vaig tenir necessitat de saber més coses d’ells. Vaig entrevistar a les tutores dels dos 

alumnes. L’entrevista amb les famílies no va ser necessària per ara, ja que la informació 

me la van proporcionar les tutores, doncs havien passat unes preguntes al començament 

de curs i ja havien fet la primera entrevista amb ells precisament en aquelles dades, 
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també cal dir que eren famílies conegudes d’anys anteriors. La entrevista queda 

reflectida en l’annex que més endavant indicaré quan comenti el t

realitzat. 

 

La tutora em va proposar de passar el test projectiu gràfic de personalitat HTP, em va 

explicar que era, com es passava i com s’interpretava a grans trets. També em va 

proporcionar bibliografia sobre la interpretació (que deu 

corregir algunes expressions de  l’informe que jo havia elaborat. 

 

Jo li vaig demanar de fer el test sociomètric, tal com he comentat anteriorment i em 

facilitar la seva realització. Més endavant en l’últim claustre del trimestre em va 

demanar els resultats del socigrama d’un d’aquests grups, ja que semblava que hi havia 

problemes i volia consultar els resultats obtinguts. Em va agradar la confiança 

dipositada en el meu treball i això em va fer augmentar  l’autoestima. 

 

Després va ser la tutora que em va oferir de passar el test del HSPQ per a tenir més 

informació sobre la personalitat d’aquests alumnes. Vaig preguntar a la consultora de la 

UOC que li semblava i ho va creure interessant, perquè durant la carrera aquest camp no 

es treballava gaire. Vaig passar el qüestionar individualment als dos i els vaig corregir 

juntament amb la tutora, perquè era una mica més complicat. La interpretació amb 

l’informe ho vaig elaborar jo i com abans me’l va supervisar.  

 

En aquest punt em vaig plantejar l’avaluació del què havia fet fins aquell moment, i em 

va semblar positiva, amb els objectius previstos havia anat aconseguint els resultats 

esperats i intuï a que es complirien les hipòtesis que m’havia plantejat. 

 

⇒ Els resultats del test correlacionen amb les notes de l’any anterior. 

⇒ La personalitat real dels individus serà molt aproximada a la informació teòrica dels 

alumnes excepcionals que jo tenia. 

⇒ Els professors no estan formats, ni tenen informació, sobre alumnes excepcionals, i 

cessiten que se’ls orienti al respecte. 
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Després de recollir tota la informació sobre l’alumne, la família i el seu entorn tenia una 

segona part per treballar, la intervenció a aquests alumnes i l’orientació als professor i a 

 

 

En els pròxims apartats he anat explicant tota aquesta part pràctica que he dut a terme, 

amb la justificació i amb els resultats obtinguts en cadascú d’ells. Com heu comprovat 

anteriorment en el nom dels alumnes, per raons ètiques i per a conservar l’anonimat, 

litzat les inicials : F.L. o S. H.  

Al mateix temps vaig fent referència als annexos on es troben tots els materials i 

resultats de les proves utilitzades. 

 

Finalment acabo amb les conclusions per la intervenció a cada alumne en concret i amb 

als professors i a la família. 

 

 

6.1 Instruments per a la recollida d'informació:  

 

La planificació d’estratègies per obtenir informació ha de ser coherent amb el que es vol 

investigar (problema) i amb els objectius que es volen assolir. S’ha de tenir en compte 

aspectes com el context sociocultural, la delimitació de l’àrea que es vol investigar i els 

conceptes i indicadors.  

 

En el context sociocultural l’investigador ha de ser conscient de l’àmbit en què es troba 

i tenir en compte els valors, les creences, interessos personals etc. Es tracta d’investigar 

els possibles alumnes excepcionals dins d’una aula ordinària, els seus interessos, 

motivacions, relacions socials, i com es pot millorar la resposta  educativa envers 

aquests alumnes amb un canvi en l’actitud i la manera d’ensenyar del professorat en 

benefici d’aquests alumnes. 

 

El problema transformat en objectiu, guia i orienta millor l’investigador en el procés de 

recollida de dades. Per aconseguir aquest objectiu m’ha semblat convenient realitzar una 

triangulació per obtenir dades més precises del alumnes que vull investigar. 
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Amb la triangulació es compara informació, d’una mateixa realitat des de diverses 

perspectives, per assegurar-se que les dades i l’anàlisi són correctes. Cal analitzar dos o 

de dades. Es pot utilitzar la triangulació d’instruments, de persones, de 

metodologies, de teories que intenten explicar o interpretar la realitat,  etc. 

 

Quan s’utilitza la triangulació de persones es per a poder descriure i comprendre millor 

la realitat educativa d’una aula, contrastant el punt de vista dels tutors, dels alumnes i 

dels pares. 

Amb els tutors podem esbrinar quines intencions i objectius es proposa. 

Amb els alumnes, les percepcions i vivències sobre les activitats d’aprenentatge 

realitzades, que canviarien o que  millorarien  

Amb els pares, quina es la interacció que es produeix en la família. 

En una investigació etnogràfica s’ha de tenir en compte, tant en les preguntes com les 

reportes, que han de ser descobertes en la mateixa realitat educativa. 

Els objectius de la investigació poden derivar d’interrogants implícits en el marc 

conceptual i de la pràctica educativa. 

 

Per a disposar d’una informació exhaustiva i variada cal recórrer a un procés interactiu 

de recollida d’informació i completar estratègies quantitatives amb estratègies 

qualitatives com l’entrevista i els documents. 

 

L’entrevista és una conversació intencional. Permet recollir informació sobre 

esdeveniments i aspectes subjectius de les persones: creences i actituds, opinions, valors 

o coneixements que si no fos d’aquesta manera no estarien a l’abast de l’investigador. 

L’entrevista afegeix una perspectiva interna que permet d’interpretar comportaments, la 

qual cosa constitueix una font de significat i complement per al procés d’inv  

 

L’entrevista aporta a la metodologia constructivista la profunditat, el detall i les 

perspectives dels entrevistats, i permet d’aquesta manera, interpretar els significats de 

les accions. Podem descriure i interpretar, amb l’entrevista, aspectes de la realitat que no 

són directament observables: sentiments, impressions, emocions, intencions o 

pensaments i també esdeveniments que ja han succeï t. 
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Té avantatges com que l’esquema fa més comprensible les dades i sistematitza millor la 

recollida, i es poden compensar  els buits en les dades recollides. L’entrevista continua 

sent familiar i situacional. 

Els inconvenients es que poden ometre aspectes rellevants. 

Tornaré amb l'entrevista més endavant en les activitats que he realitzat i dintre dels 

procediments informals en l'apartat 6.7. 

 

Els documents, aporten informació retrospectiva sobre un fenomen, o situació i a 

vegades és l’única font per accedir a una situació determinada. Segons l’àmbit en què es 

generen poden ser: documents oficials i documents personals. 

En aquest cas es tracta de documents oficials ja que he necessitat els resultats de les 

notes de l’any passat dels alumnes investigats, per a comprovar la correlació dels 

resultats del test IGF amb aquestes notes.  
 

En els dos alumnes investigats hi ha correlació entre els resultats  de l’IGF i els resultats 

Veure a l’annex III d’aquest treball 

 

6.2 Procediments formals IGF, HTP, HSPQ, Test sociomètric.   

 

La identificació aplicada de persones amb excepcionalitat intel· lectual necessita 

procediments que garanteixin, en la mesura del possible, la manca d’errors. Una 

identificació mal feta pot conduir a passar per alt veritables casos d’excepcionalitat o bé 

generar expectatives no fonamentades en persones normals. 

 

S’anomenen procediments formals aquells que fan servir un protocol sistemàtic 

d’identificació, és a dir, un conjunt d’instruments d’ús general dels quals està garantida 

la fiabilitat. La identificació formal es durà a terme emprant tests comercials, que 

garanteix la generalitat d’ús i l’aplicació. 

 

És important tenir en compte l’edat d’identificació, abans dels 12 o 14 anys, els resultats 

poden indicar precocitat o excepcionalitat intel· lectual. Identificacions formals fetes 

abans de l’adolescència són només orientatives i ens informen de l’estat de 

desenvolupament del subjecte (els processos elementals encara estan madurant). La 

capacitat real i gairebé definitiva caldrà avaluar-la al voltant dels 16 anys. 
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En els casos de sobredotació caldrà dur a terme una exploració tan àmplia com es 

pugui. Caldrà disposar dels elements següents: un test d’aptituds, un test de creativitat, 

un test de memòria. 

 

En general, cal aconseguir un conjunt d’eines que permetin una estimació de les 

 

§ Raonament lògic 

§ Raonament creatiu 

§ Aptitud verbal 

§ Aptitud numèrica 

§ Aptitud espacial 

§ Memòria 

Caldrà disposar, almenys, de sis variables intel· lectuals. Per a considerar un cas de 

sobredotació caldrà que superi la puntuació del percentil 75 en cada una de les 

variables. 

Noteu que s’ha prescindit del QI, ja que podem obtenir la mateixa informació 

combinant els resultats de raonament lògic, aptitud verbal i memòria. 

 

En els casos de talent, la identificació és més complexa. Per un costat hi ha algunes 

formes de talent per a les quals no disposem de test que avaluï n les funcions implicades 

(aquest seria el cas dels talents socials, els musicals, o els motrius). Per un altre costat 

alguns talents poden ser avaluats de manera parcial mitjançant els test que hi ha en el 

talent figurativo-artistic pot ser estimat parcialment a través de les 

puntuacions en creativitat i les aptituds espacial i figurativa. Els talents que podem 

detectar millor mitjançant procediments formals són: el talent acadèmic, el verbal, el 

el creatiu, l’espacial i el memorístic. 

 

6.3 Qüestionari Intel· ligència General Factorial (IGF): justificació 

 

Tots els tests i qüestionaris aplicats en aquest practicum són els que m’ha aconsellat la 

tutora de pràctiques, primer perquè eren els que utilitzen normalment en el centre i 

també perquè ella sabia com es passaven i com s’interpretaven, la qual cosa era molt útil 

per a mi, ja que quan jo interpretava un test i desprès la tutora me’l corregia i 
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m’explicava alguna possible interpretació errònia fruï t de la meva inexperiència en 

aquest camp. Ara passo a l’explicació teòrica d’aquest tipus de qüestionari. 

 

Segons l'autor Carlos Yuste Hernanz, hi ha moltes proves d'intel· ligència, però quasi 

totes tenen algunes limitacions: 

 

1) Hi ha poques d'experimentades en la població espanyola, i encara que no sigui molt 

important en les proves no-verbals, si que ho es en les verbals. 

 

2) Entre les adaptades no existeix pràcticament cap que cobreixi les necessitats d'una 

orientació escolar per mitjà d'una bona prova que s'apliqui en els diversos nivells del 

desenvolupament de l'individu. 

 

3) Algunes bateries que s'utilitzen en algun nivell són massa llargues d'aplicar, amb els 

 

 

4) Gran part de la variabilitat de proves específiques en bateries que s'apliquen en 

temps diferents, es a causa de l'aplicació en moments diferents. 

 

Aquests problemes justifiquen l'intent de crear un nou conjunt de tests d'aptituds. Els 

aspectes a millorar que justifiquen l'esforç realitzat en la confecció d'quests conjunt de 

tests són: 

 

1- Intentar integrar en una sola prova i en una sola unitat d'aplicació els avantatges dels 

tests de tipus "omnibus" i els que mesuren factors diferenciats de la intel· ligència. 

Tot això sense augmentar la complexitat ni el temps d'aplicació.  

Les anàlisis factorials realitzades mostren clarament la possibilitat d'obtenir tant uns 

factors globals d'intel· ligència (Intel· ligència general, Intel· ligència no verbal, 

Intel· ligència verbal) com els específics més importants (Raonament abstracte, 

Aptitud espacial, Raonament verbal, Aptitud numèrica). 

L'IGF potencia més la possibilitat d'obtenir un factor d'intel· ligència, al eliminar la 

variabilitat causada per diferents temps d'aplicació. Avantatge que comparteix amb 

les proves de tipus "omnibus". 
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Al mateix temps una acurada selecció i ordenació de les classes d'elements 

contemplats, permet obtenir puntuacions diferencials fiables i vàlides. 

 

2- Obtenir informació complementària en l'aplicació d'uns tests d'aptituds. Són les 

estimacions de Rapidesa (RAP) i Eficàcia (EFI), així com la manifestació d'algun 

problema en  el moment de realitzar el test. Aquestes estimacions estan justificades 

en el moment actual en què es contraposen tant els processos d'intel· ligència davant 

els productes. Sembla allunyat el moment en què es puguin fer estimacions amb 

tests de com realitzen els subjectes aquestes tasques i en quins processos poden 

fallar. Aquesta informació complementària pot ser útil per a una valoració individual 

i una orientació més ajustada a cada subjecte. 

 

3- Aconseguir una prova que serveixi per discriminar correctament en els nivells 

extrems de les distribucions, és a dir entre els molt bons i els molt dolents en les 

aptituds mesurades. S'aconsegueix amb la puntuació global. S'ha dissenyat quatre 

nivells d'aplicació, per aconseguir que la prova discrimini  bé en les diverses edats 

en que pot aplicar-se.  

 

Per obtenir aquest objectiu i el del punt 1, les proves semblaran una mica difícils 

sobretot en les edats més baixes en les que es pot aplicar cada nivell ja que es tracta 

de dispersar suficientment la Rapidesa, procurant que el temps permès sigui bastant 

ajustat perquè pocs subjectes acabin. Al mateix temps ha de tenir suficients elements 

difícils com fàcils per discriminar en nivells extrems de la distribuc  

 

4- S'ha tingut cura de molts detalls del full de respostes:  

permet  utilitzar-la com a full d'esborrany en nivells com l'elemental, mitjà i 

superior, sense necessitat de tenir un full apart amb la conseqüent pèrdua de temps i 

nes que no la troben o que decideixen al principi no fer-

la servir sense saber molt bé si la necessitaran. 

Al corregir-la manualment, les puntuacions diferenciades s'obtenen amb una sola 

plantilla, la qual cosa fa minvar el temps que es necessita per a calcular les 

puntuacions globals. 
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6.3.1 Model jeràrquic reflectit en l'IGF. 

 

Les anàlisis efectuades  fins al moment manifesten l'existència d'un factor general 

d'intel· ligència  molt proper al factor "g" de Spearman. 

Totes les anàlisi factorials van manifestant dos subfactors un Verbal i un altre No-

Verbal que es podrien interpretar com el Cristal· litzat i Fluï t de Cattel o el 

Verbal/Educatiu i Espacial/Mecànic de Vernon. 

 

Els quatre factors específics de Raonament Verbal, Raonament Numèric, Raonament 

acte i Raonament Espacial equivalen a 4 dels principals factors primaris de 

Thurstone. Les anàlisis dels elements efectuats fins al moment manifesten en cada 

factor l'existència de varies habilitats que es factoritzen en una sola habilitat comuna. 

 

6.3.2 Graella de resultats del qüestionari IGF  

Veure annex IV d’aquest treball 

 

6.4 Test  projectiu  gràfic de personalitat :HTP (casa-arbre-persona) 

 

L’interès clínic en els dibuixos de la casa, l’arbre i la persona està en l’observació de la 

mbient que el dibuixant fa: quines coses considera importants 

i quines destaca o no l’interessa tant. 

La casa l’arbre i la persona són conceptes de gran potencia simbòlica que s’omplen de 

les experiències emocionals i idealitzades que estan lligades al desenvolupament de la 

personalitat, les quals es projecten quan són dibuixades. 

L’ HTP, capta, a l’introduir-se  en l’àrea de la creativitat artística, la tendència de la 

personalitat. 

Buck en relació amb l’elecció dels ítems (casa, arbre, persona) diu que: 

a) Són ítems familiars a tothom, fins i tot per als nens petits. 

b) Es va observar que com eren conceptes que havien de dibuixar individus de totes les 

edats, tenia una acceptació més gran que altres test. 

c) Estimulaven una verbalització més lliure i espontània  qu  
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Tradicionalment per a que una tècnica clínica sigui considerada un instrument projectiu, 

ha d’enfrontar l’individu amb  estímuls inestructurats  o poc explicitats, així la manera 

de com fer els dibuixos sorgirà de l’individu que els fa. 

 

Demanar a un alumne que dibuixi una cas, un arbre o una persona és més ambigu del 

que es podria pensar, ja que no se li explica quin tipus de casa , arbre o persona ha de 

representar. Com no se li dona cap idea, respecte al tamany, ubicació, sexe, expressió 

del rostre, postura del cos, edat,  vestit… la resposta sorgeix de l’interior de l’individu. 

També depèn del què dibuixa incloure o excloure els diferents detalls de la casa, l’arbre 

i persona, així com la importància que els atorga. 

 

Finalment entenem que si la tècnica del HTP presenta estímuls molt familiars, també es 

cert que són poc específics  i per a donar una resposta es necessari projectar o 

seleccionar dintre de l’interior d’un mateix. 

“ escollim la casa, l’arbre, o la persona, amb la que tenim certa afinitat o amb el que 

ens sentim identificats” (Sir John Lubbock) 

 

6.4.1 Interpretació del test projectiu HTP en els dos alumnes excepcionals 

investigats (FL i SH) 

 

Per a poder tenir més dades sobre la personalitat d'aquests alumnes ha estat necessari 

passar el test HTP (house, tree, person) és un test projectiu gràfic de personalitat. 

 

Es pot veure en l'annex V  d’aquest treball els dibuixos realitzats pels dos 

alumnes. 

 

A l'hora d'interpretar aquest test és important tenir en compte l'edat de l'individu i l'etapa 

de desenvolupament en què es troba. En aquest cas es tracta d'un noi i una noia de 15 

anys. Així, doncs, estan en l'etapa de l'adolescència. 

 

En aquesta etapa hi ha un èmfasi en els aspectes constructius: hi ha alhora un ràpid 

creixement corporal i una expansió psicològica gràcies al desenvolupament de les 

aptituds cognitives, socio-afectives i relacionals dels joves. El desenvolupament 
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adolescent se situa avui dia en el marc més general de la psicologia evolutiva. Si 

integrem algunes de les proposicions amb l'enfocament sistèmic podríem dir que: 

 

♦ El desenvolupament es produeix al llarg de tota la vida perquè radica en la 

progressiva extensió de la xarxa de relacions socials i dels rols que constitueixen el 

 

 

♦ El desenvolupament de cada persona té la seva història, que s'entrecreua amb la de 

la seva família i amb l'evolució de l'entorn sòcio-cultural. Aquesta convergència 

d'històries no determina enterament els canvis d'aquest període però el modula. 

 

♦ En tota la teoria del canvi cal introduir la dinàmica temporal. En l’adolescència és 

important considerar no solament la successió de canvis, sinó també els seus ritmes 

(ràpid/lent) i la significació personal i social. 

 

L'adolescent viu una xarxa d'interaccions entre sistemes: passa d'un àmbit ecològic a un 

altre: el mesosistema. 

La perspectiva sistèmica ens porta a estudiar les transformacions que es produeixen en 

els rols desenvolupats pels adolescents i les seves relacions personals en la família, 

l'escola i el grup d'amistats, i analitza com aquests tres microsistemes s'influeixen entre 

si. 

 

Informe HTP del F.L. 

 

El desenvolupament evolutiu d'adolescent encara no li ha arribat plenament. Els seus 

trets físics encara són infantils, i això fa que tingui dificultats per acceptar-se a sí 

mateix; l’adolescència és un període d'identificació de  si mateix, de definició del  propi 

autoconcepte, però el F.L. sembla que encara no ha entrat en aquesta fase (no li 

preocupa el que els altres pensen d'ell).  

És un noi encara pre-adolescent. Té força trets infantils, i una gran dependència dels 

pares, amb pensament poc clar, que fa que sigui insegur i poc realista. 
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A causa dels seus trets infantils té un caràcter obert, però a  poc a poc s'anirà tancant en 

el seu propi jo, típic de l'adolescència, per anar descobrint la pròpia identitat  i 

analitzant-se a sí mateix, i així configurar i anar consolidant la seva personalitat. 

Amb influència dels adults, controla el seu comportament davant d'ells, sembla que vol 

imitar-los ja que els seus models familiars són adults (pares, germans grans, cosins 

grans,…). Es deixa aconsellar pels pares, sense dubtar d'ells, es vesteix com diu la mare 

i li agrada, trets tots ells, infantils i de dependència dels pares; encara no té necessitat de 

l'autonomia característica dels adolescents. 

 

Al mateix temps s'observa amb claredat la seva masculinitat en el dibuix de la persona, 

amb una representació de com  a ell li agradaria mostrar-se davant els altres. (Alt, prim, 

expressió agressiva, tot el contrari del que és). En la manera de ser es vol mostrar 

impulsiu, poc tolerant, i agressiu, quan en realitat no ho és, es pot inferir que és un 

mecanisme de defensa que vol utilitzar de cara als altres companys. 

 

Les històries escrites reflecteixen que ell se sent diferent als altres, fins i tot es creu 

menyspreat i poc estimat, però també es mostra salvador de tots encara que també ell 

acaba morint, pot ser per renàixer un "altre" diferent? 

 

Sembla que no li agrada gaire que investigui les seves coses internes que li faci tantes 

preguntes per esbrinar coses d'ell. Això ho dedueixo quan diu "Els lladres entren a 

robar" "Havien obert armaris i remenat roba…" 

 

En la història de la casa es torna a trobar diferent dels altres, abandonat, hi ha màquines 

destructores que la volen tirar a terra, i també mostra certa fantasia infantil, el fantasma 

que l'ajuda a salvar la casa.  Podria ser una  regressió a la infantesa ? 

 

Informe HTP de la S.H. 

 

Podria inferir que la S.H. està en plena adolescència. Els seus trets físics corresponen al 

desenvolupament evolutiu de l'etapa adolescent. Sembla que la S. H, en general, és una 

noia  força segura de sí mateixa, amb idees bastant clares. 
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Mostra una certa maduresa, amb independència i autonomia referent als pares, i amb un 

gran respecte per a ells. És oberta amb els altres i amb ganes d'ajudar als que l'envolten i 

de què siguin feliços. No li agrada preocupar als altres amb els seus problemes, encara 

que com tots els adolescents té necessitat d'intimar amb algú i ho fa amb una amiga . 

 

Té una maduresa que va evolucionant positivament dins l'etapa adolescent en la que es 

troba, amb una sexualitat que sembla definida i assumida. 

Però malgrat tot, té dificultats d'acceptar la imatge física de sí mateixa (voldria ser alta, 

prima, amb corbes ben marcades…tot el contrari del que és) No hem d'oblidar que en 

aquesta etapa, el físic és tremendament important, i els preocupa molt. 

 

Respecte  a les històries  podria inferir que el que més la preocupa és la imatge física 

que mostra als altres "nueva y reluciente" i veure el seu somni fet realitat "ser escollida 

aquell any la millor fisicament" 

 

Sembla que  se sent vigilada i protegida pels pares sent una certa  admiració pel pare, 

malgrat que reconeix que es bastant sever. 

 

 

6.5 Qüestionari de personalitat per adolescents: HSPQ 

 

Descripció general: fitxa tècnica 

§ Nom original: “Jr. Sr. High School Personality Questionnaire (HSPQ), Form A” 

§ Autors: R.B.Cattell (Universitat Illinois) i M. D. Catell, 1958, 1968 

§ Procedència: Institute for Personality and Ability i Testing (IPAT), Champaign, 

Illinois, USA, 1958- 1968 

§ Adaptació espanyola: ICCE (Madrid) y TEA Ediciones, S. A. (Madrid). 

Properament sortirà la versió catalana. 

§ Administració: individual i col· lectiva 

§ Durada: 40 a 50 minuts. 

§ Aplicació: dotze a divuit anys. 

§ Significació: Apreciació de catorze trets de primer ordre i quatre de segon ordre de 

la personalitat. 

§ Tipificació: Barems escolars. 
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6.5.1 Naturalesa i finalitat del HSPQ 

 

El HSPQ és una nova ajuda a professors, orientadors i psicòlegs i en general per a ús 

investigació. L’àrea clínica juntament amb l’escolar han estat els dos àmbits 

d’aplicació d’instruments per avaluar la personalitat dels adolescents en edat escolar. 

 

La importància dels tests de personalitat per al diagnòstic i tractament dels problemes 

emocionals i de conducta és d’àmbit clínic, però poc a poc es va reconeixent el seu 

valor en situacions escolars. Per una banda, un professor o docent que domini la mètrica 

de la personalitat, els resultats d’aquests tests aplicats als seus alumnes poden tenir 

finalitats diferents: 

§ Permet ampliar la seva comprensió de les necessitats de desenvolupament personal 

de cada adolescent, fer més fiable aquesta comprensió amb el contacte personal i 

ajudar a interpretar els diferents  aspectes de l’adaptació escolar  

§ El centre escolar, juntament amb la família i l’entorn social, té un paper important 

en la vida emocional de l’adolescent. En la mesura que els docents es preocupin que 

aquest paper sigui constructiu, augmenta la necessitat de tests de personalitat. 

Aquests tests són susceptibles d’aplicació col· lectiva, ofereixen un màxim 

d’informació psicològica en un temps mínim d’aplicació i són fàcils de puntuar. 

 

Alguns psicòlegs desconfien de la fiabilitat validesa i objectivitat d’instruments de 

mesura projectiva i profunda, i per aquest motiu han decidit utilitzar els qüestionaris per 

a una avaluació comprensiva dels factors de personalitat. 

 

El HSPQ té 140 elements aplicables a escolars de 12 a 18 anys, té en compte la 

cent i els possibles problemes en l’activitat escolar i en l’entorn 

social. El test permet apreciar 14 dimensions de la personalitat, incloent també aspectes 

intel· lectuals, en un temps mínim d’aplicació (40-50 minuts) 

 

Amb el HSPQ el professor pot comprendre millor les necessitats i predisposicions dels 

components de la classe i adaptar les activitats instructives i la disciplina a cada 

individu. També ofereix el HSPQ algunes bases com a punt de partida en la 

comunicació entre pares i professors. 
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L’instrument no ha de considerar-se com quelcom definitiu en la forma actual: és fruit 

d’una adaptació, i com en qualsevol test, les seves puntuacions poden interpretar-se de 

manera no vàlida. S’haurà  de seguir estudiant els resultats per arribar a un millor 

tionari, amb una tipificació més extensa i específica que inclogui grups especials i 

que permeti una mesura més fiable i útil. 

 

6.5.2 Escales del HSPQ 

 

Les 14 escales del HSPQ són sobre dimensions, funcionalment independents; s’han 

ció factorial; representa un constructe que ha demostrat 

que  té un valor  general com a estructura psicologicament significativa dintre de la 

personalitat. 

 

Les 14 escales tracten les variables psicològiques aï llades factorialment; cada factor 

representa una dimensió estadísticament separable en el conjunt de respostes al 

qüestionari. Quan les escales són així, necessiten molta investigació posterior per a 

identificar les implicacions pràctiques de cadascun d’ells. Les descripcions que venen a 

representen aquestes implicacions; en cada escala o factor existeixen dos 

pols, el de l’esquerre correspon a les puntuacions baixes. No hi ha els noms tècnics 

(Afectonimia, Dominancia, Surgencia, Parmia, Coastenia, etc) utilitzats en les 

investigacions, sinó els adjectius més populars i utilitzats en el llenguatge corrent. 

 

Reservat FACTOR A Obert 

Intel· ligència baixa FACTOR B Intel· ligència alta 

Afectat pels sentiments FACTOR C Emocionalment estable 

Calmat FACTOR D Excitable 

Sumís FACTOR E Dominant 

Prudent FACTOR F Entusiasta 

Despreocupat FACTOR G Conscient 

Cohibit FACTOR H Emprenedor 

Sensibilitat forta FACTOR I Sensibilitat dèbil 

Segur FACTOR J Dubtós 
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Serè FACTOR O Aprensiu  

Sociable FACTOR Q2 Autosuficient 

Menys integrat FACTOR Q3 Més integrat 

Relaxat FACTOR Q4 Tens 

 

Per a una millor interpretació dels factors de primer ordre (escales A a Q4 ) és 

convenient elaborar el perfil individual de l’adolescent en l’imprès existent en el full de 

respostes, (Veure Annex VI d’aquest treball) i analitzar-lo segons el quadre següent. 

 

Ansietat baixa FACTOR Q1 Ansietat baixa 

Introversió FACTOR QII Extraversió 

Calma FACTOR QIII Excitabilitat/Duresa 

Dependència FACTOR QIV Independència 

 

 

 

 

 

6.5.3 Interpretació del HSPQ en els alumnes investigats 

 

Aquests resultats indiquen la situació psicoafectiva i personal de l'alumne/a en un 

moment específic de la seva evolució per això no se'ls pot donar un valor pronòstic 

determinat ni absolut.. 

 

F.L. 

 

Sembla que sigui serio i prudent i podria ser que no estigués massa con

mateix. Personalitat associada a un tipus de sensibilitat fomentada per la sobreprotecció. 

Sembla tenir una identitat, aconseguida per l'assimilació dels valors dels adults, poc 

personalitzada amb manca d'esperit crític i de conflictes. 

Sembla tenir molt control de les emocions i de la conducta en general. Tendeix a ser 

reservat, autosuficient, dependent, passiu i conduï t pel grup. Té necessitat dels altres i 

orienta la conducta cap a les persones que li donen aquest suport. 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 83 

 

S.H. 

 

Sembla que li costa acceptar les frustracions i malgrat que podria tenir certa tendència a 

perdre el control de les emocions en certs moments, en general, controla les emocions i 

la seva conducta. Es sociable de manera que mostra una resposta emocional positiva a 

les persones i es relaciona lliurament amb els altres. Reflexa facilitat per a la 

sociabilitat. El seu moment actual representa una situació emocionalment plàcida.  

 

La S.H. es mostra una  mica lenta per als treballs escolars. 

 

Tenint en compte que en  l'adolescència,  l'ansietat, és un valor referencial prioritari per 

a mesurar les crisis adolescents, la S.H. tendeix a creure que la vida es gratificant i que 

porta a terme el que creu important.  

 

Sembla sensiblona, i que s'impressiona fàcilment, sentimental, sumissa, i poc expressiva 

precisament per el que he esmentat anteriorment, que intenta controlar les emocions i la 

seva conducta. 

 

6.6 Test sociomètric: sociograma 

 

El test sociomètric és un instrument que estudia les estructures socials a la llum de les 

atraccions i els rebuigs manifestats en el sí d'un grup. (Moreno, 1934, pàg. 83). 

 

Moreno explica que la tècnica sociomètrica no consisteix en un joc de regles rígides, 

-la a cada situació que es vulgui estudiar. Parla de quatre 

condicions per a fer factible l'ús d'un test sociomètric: 

 

- Que els subjectes que participen en la situació se sentin atrets per un o més motius. 

 

- Que s'esculli un criteri respecte al qual els subjectes responguin amb espontaneï tat 

 

- Que els subjectes estiguin suficientment disposats a respondre amb sinceritat. 
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- Que el criteri escollit per a la prova sigui poderós, durador i precís. 

 

El que s'ha de tenir clar  a l'hora de preparar les preguntes és l'àmbit d'estudi que 

 

A l'hora de preparar les preguntes del test sociomètric m'ha interessat l'estructura de  

relacions del grup pel que fa a les activitats acadèmiques: efectivitat,  i els aspectes 

relacionats amb l'amistat: afectivitat 

 

He utilitzat més d'un criteri d'elecció per obtenir una visió més global de les relacions 

entre els membres d'un grup, i tenir una estructura més acurada de la relació i la posició 

en el grup dels dos alumnes excepcionals que estic investigant. 

 

El sociograma és el resultat gràfic d'un test sociomètric, i fac

individu dins un grup i també el conjunt d'interrelacions que s'estableixen entre els 

diferents membres. El conjunt d'eleccions i rebuigs queden representants en el paper 

amb fletxes que connecten diferents punts que són els individus. 

 

El sociograma permet de veure de manera senzilla diferents tipologies d'individus 

segons quina sigui la seva connexió amb els altres membres del grup i identificar 

 

 

També és possible representar el conjunt de relacions expressades en el test amb una 

matriu sociomètrica, la qual és la base per al càlcul dels anomenats índexs sociomètrics 

: nombre d'eleccions rebudes, i nombre de rebuigs, d'eleccions recíproques…) 

 

Casanova (1992) proposa alguns objectius que es pot atribuir a la sociometria aplicada 

a l'educació. Les principals idees que proposa i que podem fer servir en les possibles 

 

¯ Conèixer el nivell d'acceptació d'un alumne en el seu grup. 

¯ Conèixer el grau de cohesió del grup. 

¯ Localitzar els alumnes especialment rebutjats. 

¯ Localitzar els líders que poden servir d'aglutinadors del grup. 

¯ Localitzar els individus aï llats. 

¯ Comprovar l'efecte produï t per noves incorporacions al grup. 
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¯ Observar el grau d'acceptació d'alumnes específics: el més es

 

¯ Aplicar les dades obtingudes per a l'elecció de metodologies de treball. 

 

Sembla que el test sociomètric per si mateix ens proporciona només una part de la 

"foto" de la classe. Cal combinar aquesta tècnica amb altres intervencions, com pot ser 

analitzar els motius de l'elecció o el rebuig, entrevistar personalment els membres del 

grup, i buscar més dades mitjançant l'observació directa, informes dels mestres, 

percepcions dels pares, companys, etc. 

 

6.6.1 Resultats del test sociomètric en els alumnes excepcionals investigats 

Veure la matriu del sociograma en l'annex VII d’aquest treball. 

 

6.7 Procediments informals :Entrevista a tutores i alumnes 

 

A més de les mesures formals es pot recórrer a mesures orientatives que permeten 

detectar presumptes casos d'excepcionalitat. Cal considerar que aquestes mesures no 

aporten proves, sinó indicis i no podem basar un diagnòstic en aquestes proves. Tot i 

així són un complement interessant del diagnòstic formal, alhora que un primer filtratge 

de presumptes casos d'excepcionalitat. 

 

Els possibles casos de sobredotació difícilment es poden detectar per processos 

informals, ja que el seu comportament sol ser correcte, sense arribar a l'espectacularitat 

del talent. Per aquesta raó, la majoria de casos de sobredotació no seran filtrats per 

 

Concretament l’entrevista semiestructurada que és la que jo he utilitzat en aquesta 

investigació, té com a característiques que primer l’entrevistador (una servidora) fa un 

esquema previ dels temes que abordarà i decideix la seqüència i la redacció de les 

qüestions durant el desenvolupament de l’entrevista.  

 

Les entrevistes estan reflectides en l’annex II d’aquest treball. 
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6.7.1 Anàlisi de productes 

 

L'anàlisi de productes és, probablement, la més fiable de les mesures informals, en tant 

que surt a terme sense limitacions temporals severes i el subjecte ha disposat de prou 

marge d'acció per a emprar els recursos dels quals disposa. Tot i així, cal tenir les 

precaucions genèriques comentades abans. 

 

Els productes excepcionals són bons indicatius tant de sobredotació com de talent. En el 

cas de la sobredotació no solen ser habituals fins més enllà de l'adolescència, ja que la 

complexitat de les funcions implicades necessita més temps de desenvolupament. Al 

contrari, els talents solen donar productes excepcionals a edats relativament 

primerenques. 

 

L’anàlisi dels productes té l'inconvenient que no pot ser provocada: el producte 

excepcional no es produeix com a resposta a un test, un qüestionari o una entrevista, 

e sorgeix de manera espontània o per requeriments generals de l'entorn. Per tant 

només podem avaluar aquells productes que ja existeixen. 

 

6.7.2 Els qüestionaris d'autoavaluació 

 

Els qüestionaris que respon el mateix subjecte relaten aspectes del seu comportament o 

de la seva capacitat, són un instrument que ajuda a detectar possibles casos 

d'excepcionalitat. Són d'aplicació col· lectiva i faciliten un primer sondeig d'aptituds. 

 

Freqüentment està distorsionats per elements d'autoestima, autoconeixement o valors 

socials, que fan augmentar les apreciacions en alguns casos i disminuir-les en altres. No 

són una mesura gaire aconsellable si es fan servir sols. 

 

6.7.3 La informació dels companys 

 

Els companys resulten una font d'informació molt objectiva i molt més informada del 

que es podria esperar quan es fa referència a comportaments dels altres alumnes. Així, 

solen discriminar formes de talent que escapen habitualment a la percepció del professor 
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(com el talent creatiu) i, a excepció d'edats inferiors a 8 anys, distorsionen molt poc la 

resposta. Són, doncs, una font d'informació gens negligible. 

 

Mai no podem valorar l'excepcionalitat de l'activitat o la conducta en qüestió, ni de bon 

tros els processos implicats. 

 

6.7.4 Els pares com a identificadors  

 

Els pares són una font d'informació discreta respecte del comportament dels seus fills. 

Les raons són diverses: 

 

v Per un costat, la perspectiva paterna sol ser molt reduï da, en la mesura que les 

nocions de normalitat o excepcionalitat les han construï t sobre un nombre petit 

d'infants. 

v Per l'altre costat, es barregen múltiples sentiments i, a vegades, interessos en la 

 

v El punt a favor és que poden saber què fa el seu fill o filla fora de l'horari escolar, en 

el temps de lleure o quan no té directrius precises per a dur a terme la seva tasca. Per 

tant, es tracta d'oportunitats per a l'aparició de conductes lligades a talents 

extraacadèmics (creatius, artístics, motriu…) 

 

6.7.5 Les informacions procedents del mestre  

 

El docent es troba en la situació oposada a la dels pares. Disposa d'una experiència 

àmplia en infants de la mateixa edat i, conseqüentment, té un criteri millor per a detectar 

l'excepcionalitat. Però també sol tenir molta sensibilitat per als talents vinculats a 

activitats escolars (acadèmic, verbal, matemàtic) i molt poca per als extraescolars. Sobre 

els primers és una font d'informació molt fiable, mentre que per a la resta sol presentar 

nivells de precisió molt baixos. En tot cas, denota una major eficàcia identificadora 

que processos. 
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6.8 Les fonts de confusió 

 

Cal anotar algunes fonts de confusió, per efecte de les variables que es mostraran a 

continuació i que poden donar efectes oposats: 

 

v Que persones amb excepcionalitat intel· lectual no siguin identificades com a tals; 

v Que persones normals mostrin comportaments que semblin excepcionals. 

 

Les mesures menys sensibles a aquestes fonts de confusió són les formals: Tot i així, 

també es poden trobar afectades per les mateixes fonts. La millor manera de saber-ho és 

explorar les àrees que apareixen a continuació com a complement del diagnòstic 

d'excepcionalitat. 

 

6.8.1 Personalitat 

 

La personalitat té una incidència especial en aspectes que poden afectar la motivació o 

la implicació en la tasca. Així, persones amb trets que tendeixe

produir molt més  que persones amb aquest paràmetre més discret. No és infreqüent 

trobar alumnes amb aquest tret elevat i que produeixin resultats acadèmics notables. 

 

Els components que poden afectar la socialització - com l'extraversió- tenen incidència 

en la manifestació de les respostes. D'altra banda, l'efecte de les relacions amb els 

companys i els docents està directament relacionat amb la motivació general i amb la 

 

 

Finalment, perfils que presenten problemes emocionals o desequilibris importants 

poden perfectament emmascarar recursos intel· lectuals notables. 

 

6.8.2 Motivació 

 

Nivells mínims de motivació són imprescindibles per a espera productes o 

comportaments excepcionals, així com per a donar una execució correcta en els test. 
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Casos en què la motivació a caigut a nivells lamentables poden ser causats per 

l'avorriment, la conflictivitat social o el baix interès per les tasques que cal fer. 

 

La baixa motivació produeix nivells de rendiment molt pobres, sense que sigui a causa 

de manca de recursos intel· lectuals. 

 

L'efecte contrari també és possible. Persones molt motivades acostumen a implicar-se 

més en les tasques, amb la qual cosa s'apropen al seu rendiment òptim. Per tant, cal 

mplicació del subjecte, sense la qual cap mesura formal 

no es pot donar com a bona. 

 

7 FINALITATS DE L'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

 

Les finalitats de l’avaluació psicopedagògica es poden sintetitzar en els següents punts: 

 

§ La finalitat fonamental de l’avaluació és buscar ajudes per al subjecte individual, la 

qual cosa implica que no s’ha de centrar en la comparació entre subjectes, excepte 

quan serveixi per a determinar si el problema existeix des d’una perspectiva 

normativa. 

 

§ Buscar suports per a ajudar a superar problemes relacionats amb objectius 

específics, vol dir partir de l’examen  dels criteris específics segons els quals es 

considera que hi ha un problema. 

 

§ Les dificultats dels alumnes es presenten respecte l’adquisició de capacitats 

diferents, com ara pensar, relacionar-se etc., per això hem de partir de models 

específics que suggereixin en cada cas quina informació cal buscar i com fer-ho. 

 

§ Els problemes es presenten en relació amb els objectius, la consecució o no dels 

quals es manifesta quan el subjecte actua en situacions concretes; cal avaluar els 

subjectes en el context real on apareixen els problemes. 

 

§ Si els problemes es presenten en el context de cursos d’acció i s’han d’avaluar els 

subjectes fora de l’àmbit habitual com és l’aula, caldrà observ



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 90 

afronta les tasques i la manera com respon a les diferents ajudes que rep) més que el 

resultat final de l’actuació. Caldrà identificar en quin moment del procés apareix la 

dificultat i quins factors la causen per tal d’ajustar les ajudes 

possibilitin la superació del problema. 

 

 

§ Els problemes es plantegen en alumnes que afronten i intenten construir activament 

representacions i significats durant el procés d’aprenentatge i de relació 

interpersonal. S’haurà de determinar no tan sols que fa o que pot fer l’alumne, sinó 

també des de quines representacions ho fa i quins motius té per a fer-ho. El que pot 

semblar un problema de raonament, pot ser una manera lògica de pensar si es 

consideren altres premisses i propòsits. 

 

§ Els problemes relacionats amb l’aprenentatge de capacitats es presenten quan els 

alumnes treballen en el context d’un currículum la concreció final del qual és 

responsabilitat de la mateixa escola. S’haurà d’examinar si la manera de concebre i 

organitzar els objectius curriculars constitueix un obstacle per al progrés. 

 

§ Els professors i eventualment les famílies són els qui han de proporcionar als 

alumnes les ajudes necessàries per a progressar. Uns i altres han de participar 

activament en el procés d’avaluació, de manera que els resulti més fàcil entendre la 

naturalesa del problema i les ajudes que cal proporcionar. 

 

§ Si es vol ajudar a progressar als alumnes l’avaluació psicopedagògica s’ha d’adreçar 

tant a l’anàlisi dels recursos que el subjecte posseeix i constitueixen el punt de 

partida des del qual pot progressar, com a la recerca de les ajudes que la mateixa 

institució ha de proporcionar per a facilitar el progrés. 

 

8 INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

 

Als alumnes sobredotats, com qualsevol altre tipus d'alumne, els cal que es tinguin en 

compte les seves necessitats d'instrucció i educatives; la manca d'aquesta atenció pot 

produir trastorns en el camp acadèmic general (baix rendiment), en el de les funcions  
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psíquiques (bàsicament en la intel· ligència), en la personalitat (frustració, disminució de 

l'autoestima) i sempre, en el comportament global. 

 

La intervenció en alumnes excepcionals en totes les seves modalitats (sobredotats i 

talents), té una justificació demostrada en el principi de la pràctica psicopedagògica, que 

es caracteritza pels fets següents: 

a) optimitza el contacte amb l'alumne; 

b) estimula la cooperació entre alumnes; 

c) afavoreix el feedback en l'aprenentatge; 

d) augmenta les expectatives d'aprenentatge. 

 

La intervenció educativa en el camp de la sobredotació i el talent té un camp d'aplicació 

extens en tant que s'actua en els àmbits següents: 

 

1) programes puntuals: acceleració enriquiment, agrupament.  

2) programes globals d'orientació, que tenen més en compte els aspectes del 

currículum corresponent a la majoria dels alumnes.  

3) programes específics, en els quals es dóna importància a l'orientació en una funció  

o grup de funcions psíquiques sense oblidar el seu aspecte global, no s'actua 

independentment del conjunt del comportament. 

 

La intervenció també té en compte els alumnes excepcionals amb baix rendiment, 

situació que sembla paradoxal ja que aquest fracàs no hauria d'existir a causa de la seva 

 

 

8.1 Àmbits relacionats amb la intervenció psicopedagògica d’alumnes excepcionals 

 

La intervenció psicopedagògica  en els casos de sobredotació i talent té relació amb 

 

1) La identificació d'aquestes persones, ja que no es tracta de característiques sempre 

evidents. Sense una identificació correcta no es pot fer una intervenció 

ica. La identificació, però també es complicada pels factors següents: 
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a) Cal fer una avaluació dels processos interns, com la intel· ligència o altres 

processos mentals. 

 

b) No hi ha en el mercat equips instrumentals complets. 

 

c) És difícil detectar algunes manifestacions de conducta, que es poden 

emmascarar per altres efectes (estimulació, precocitat, motivació) 

 

Els protocols d'identificació esdevenen una peça clau en l'acció psicopedagògica. 

 

2) La intervenció i l'orientació pròpiament dites. Els programes d'acció educativa 

experimentats, no han estat mai d'ús generalitzat. Hi ha múltiples directrius però es 

disposa de pocs materials. No es un gran inconvenient però es un motiu més d'esforç  

ja que cal construir-los, fer els programes etc. 

 

3) El professorat d'alumnes sobredotats i amb talent, en principi no ho ha de ser, però 

cal que segueixi un perfil determinat. Aspectes com la flexibilitat, la confiança o les 

habilitats de gestió del grup li són imprescindibles. També el coneixement de les 

ersones amb excepcionalitat intel· lectual és un requisit 

imprescindible per a una correcte acció docent. Aquesta tasca divulgadora es part de 

l'acció psicopedagògica que cal fer. 

 

4) La disincronia en alumnes d'altes capacitats. És una de les fonts de conflictes 

principals fins i tot de patologies. Gran part d'aquests alumnes a la situació 

d'inadequació acadèmica s'afegeixen conflictes de petits desajustos personals o 

socials. Aquests conflictes incidiran en la motivació, l'autoestima i l'actitud general 

d'aquestes persones. Precisament aquestes variables tenen rellevància en la 

concreció del potencial intel· lectual en rendiment. 

 

El marc d'intervenció serà el mateix que en qualsevol bona intervenció 

psicopedagògica i els principis d'aquesta són generalitzables

alumnes d'altes capacitats. 
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Quan parlem d'excepcionalitat intel· lectual per dalt, la podem referir a processos, si la 

interpretem  que depèn de les capacitats de l'individu, o bé a productes, si fem esments 

del rendiment dels subjectes i prescindim de la interpretació de les seves capacitats. 

 

8.2 Programes d’intervenció en alumnes sobredotats 

 

Els programes d'intervenció en alumnes amb excepcionalitat es poden considerar com 

un tipus d'estratègia psicopedagògica que es correspon amb les necessitats personals i 

educatives que habitualment afecten aquests tipus d'alumnes. 

 

Les estratègies són tipus d'acció diferenciada que un cop estructurada rep la 

consideració de programa. Aquest es pot dirigir com s'ha indicat anteriorment, a una 

part de l'aprenentatge, a una funció psíquica predominant,  a un tipus de talent específic 

dins l'esquema curricular, i també a situacions de fracàs escolar. 

 

L'acció educativa ha seguit tres línies: l'acceleració, l'agrupament i l'enriquiment. Val a 

dir que aquestes estratègies  suposen, en la majoria dels casos, modificacions d'elements 

prescriptius del currículum, raó per la qual caldrà seguir el procediment administratiu 

adient. En alguns casos no serà així, però en cap cas no existirà supressió de continguts, 

sinó que com a mínim el currículum ordinari serà plenament respectat, si bé amb alguna 

ampliació, comprensió o reorganització. 

 

8.2.1 Acceleració 

 

L'acceleració s'identifica amb la reducció de la durada d'algun dels cicles 

d'ensenyament, afectant  un dels elements prescriptius del currículum. Com que 

l'avanç legalment previst és d'un any per cicle, aquesta serà la màxima extensió de 

l'acceleració. Tot i així, aquest fet no impedeix que, en canviar de cicle, puguin 

acumular-se més anys d'acceleració. 

 

Aquesta estratègia pràcticament no té costos econòmics i soluciona, almenys en 

principi, els problemes d'avorriment i motivació. Al contrari, força l'alumne a 

integrar-se en un context social- grup classe- desconegut i amb major interacció. Al 

mateix temps les diferències maduratives potser no es fan paleses en l'àmbit 
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cognitiu, però si que són presents en l'emocional: els alumnes de cursos superiors 

tenen una major maduresa emocional que l'alumne accelerat. D'alguna manera 

aquestes condicions poden dificultar molt la bona integració, socialització i 

desenvolupament personal de l'alumne excepcional. Es tracta d'una estratègia amb 

avantatges acadèmics i econòmics, però perillosa pel seu desenvolupament global. 

 

Només es recomanable per aquells casos en els quals es pot garantir un sòlid 

desenvolupament emocional i bones habilitats socials. A més, l'acceleració només 

té sentit quan es tracta d'alumnes amb alt ritme d'aprenentatge (talent acadèmic, 

precocitat); les altres situacions no obtenen cap guany amb aquest procés. 

 

Aquesta mesura educativa, entesa com a "disminució el temps destinat a cursar les 

diferents etapes educatives" està previst per l'Ordre de 27 d'agost de 1994, que 

estableix el procediment per a l'autorització de modificacions d'elements 

prescriptius del currículum (etapes d'Educació Infantil i Primària) 

 

8.2.2 Agrupament 

 

Es fonamenta en el fet d'ajuntar alumnes de característiques semblants i donar-los 

una resposta educativa a les seves característiques. Acostuma a ser molt eficaç a 

l'hora de millorar la motivació i el rendiment. Segons la manera en què es concreti, 

l'agrupament pot comportar modificacions curriculars d'elements prescriptius  

(ampliacions del currículum, p.ex.) o bé simplement canvis en la metodologia o les 

activitats (objectius ordinaris que realitza el grup) . 

 

Si es tracta d'un agrupament total (escolarització segregada), resulta marginador, 

en la mesura en què els alumne se socialitzen segons regles, nivells de comunicació 

i d'interacció restringits. Altra vegada, el benefici acadèmic té un contrapunt en la 

formació global que el fa de dubtós interès.  

En canvi, si es tracta d'agrupaments parcials (una part del temps, alguna matèria, 

activitats extraescolars, etc.), els beneficis queden més repartits. Els agrupaments 

rnativa. 
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El cost de qualsevol forma d'agrupament comença a ser important, en la mesura 

que cal disposar de recursos físics (espais), personals (docents) i, sovint, 

curriculars per a dur-la a terme. Tot i així, la inversió és amortitzable, atès que se'n 

aprofita un grup d'alumnes. 

 

 

8.2.3 Enriquiment del currículum 

 

En la majoria dels casos, equival a l'adaptació curricular individualitzada. Com a 

tal, pot aconseguir el màxim ajustament a les característiques de cada alumne, pel 

que fa als aprenentatges de continguts, mentre es respecten les condicions naturals 

de socialització (l'aula ordinària i el grup normal de companys). La contrapartida 

rau en els costos, sobretot quan es tracta d'adaptacions generalitzades del 

currículum  (talment diversificacions) i en el fet que només pot aprofitar aquesta 

feina   un sol alumne. Però és el mateix cas que qualsevol altre alumne amb 

necessitats educatives especials: aquest procediment aconsegueix la màxima 

compatibilitat entre els recursos del subjecte i la resposta educativa.  

 

Està previst en el document sobre modificacions i adaptacions del currículum 

(Dept. Ensenyament, 1995; p. 9) en afirmar que: "ateses les característiques 

d'aquests alumnes, els centres podran adoptar mesures que els permetin 

aprofundir en el grau d'assoliment dels aprenentatges  realitzats per a la majoria 

els seus companys o bé proporcionar-ne de complementaris. Aquesta opció, des de 

la perspectiva de l'escola comprensiva, és la que sembla més pertinent" Tanmateix 

aquests document aporta informació sobre el procediment general a seguir pel que 

fa a les adaptacions del currículum. 

 

L'enriquiment és el recurs de major eficàcia, i és adient aprofundir en les línies 

principals en què es pot concretar: 

 

Ampliacions curriculars 

 

És l'estratègia més aconsellable i consisteix a afegir continguts al currículum 

ordinari. En aquest sentit representa una modificació dels elements prescriptius del 
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currículum. Afegir no vol dir recórrer al currículum de cursos superiors (seria una 

acceleració)  sinó ampliar l'estructura de temes i continguts amb més informació 

sobre els mateixos, sense apartar-se del contingut fonamental.  

Aquesta línia resulta òptima per a talents acadèmics i casos de precocitat. Si 

l'ampliació se centra en una sola matèria o àrea és adient per talen  

 

Adaptacions curriculars 

 

L'èmfasi  se situa en les connexions de les informacions més que en la seva 

quantitat. La plataforma segueix sent el currículum ordinari però l'esforç 

d'adaptació s'adreça a l'establiment  major nombre de vinculacions entre els 

continguts (d'una matèria, d'una àrea o, si es possible, de totes). Cal escapar del 

marc d'una sola assignatura, propiciant el major nombre de relacions. 

 

Malgrat estem emprant el terme d'adaptacions curriculars, no sempre fan 

referència a un segon o tercer nivell de concreció. De fet augmentar el nombre de 

connexions entre continguts pot fer necessari afegir-hi objectius que serveixin de 

pont. En aquest darrer cas, es tractaria altra vegada, d'una modificació d'elements 

ulum  

 

D'altra banda els objectius i continguts transversals constitueixen una bona 

plataforma per a realitzar aquest tipus d'adaptació, permetent desenvolupar-la sense 

modificacions importants en el currículum.  

 

Aquest tipus de treball és molt més complex i requereix una visió global del 

currículum, però també es cert que permet concretar la resposta educativa en els 

aspectes més lligats a la comprensió. Sovint aquest tipus d'adaptació destaca 

continguts que són vinculables per a tota la població d'un curs determinat, 

redundant en benefici de tots els alumnes i millorant la coordinació dels docents. 

Els casos de sobredotació són els més beneficiats, i serà un complement interessant 
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Entrenament metacognitiu 

 

Aquest recurs s'empra per aprendre a gestionar els propis recursos cognitius i 

conductuals . Especialment apropiat per als casos en què es disposa de bons 

recursos. Acostuma a tenir efectes positius en l'aprofitament d'aptituds i en 

l'equilibració: evitar que només es facin servir els punts forts dels perfils cognitius. 

 

A diferència de les dues línies anteriors, aquí s'introdueix continguts 

extracurriculars, cosa que pot dificultar l'organització. Per aquesta raó, aquesta 

estratègia es realitza fora de l'horari acadèmic. En el cas de realitzar-se dins de 

l'aula, suposarà, evidentment, un seguit de modificacions en els elements 

prescriptius del currículum (capacitats, continguts, durada). 

 

Els talents simples són els que més beneficis obtenen, especialment pels efectes 

equilibradors abans esmentats, mentre que talents acadèmics i sobredotats, solen 

desenvolupar recursos metacognitius de manera autònoma. Van bé a tothom, però 

són més un complement que una acció curricular. 

 

Enriquiment aleatori 

 

Una forma d'abordar l'enriquiment de manera menys costosa, és planificar una 

sèrie de temes i activitats que incloguin continguts del currículum i d'altres externs 

al mateix, però vinculables. L'alumne , seguint les pròpies motivacions, tria aquells 

que li són més grats i els treballa de manera paral· lela 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 revisat pel professor o 

orientador.  

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.  

 

Si les modificacions només afecten la seqüència dels aprenentatges, la metodologia 

rofessor) o les activitats a desenvolupar, no 
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impliquen modificar cap dels elements prescriptius. Si en canvi cal afegir nous 

continguts o objectius, constituiran una modificació dels elements prescriptius. 

 

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 desenvolupament del 

projecte, pot portar a un aprofitament baix del mateix, raó per la qual la supervisió 

ha de ser més continua. 

 

 

9. ORIENTACIÓ SOBRE EL CURRÍCULUM I INTERVENCIÓ 

 

És possible parlar de les relacions entre intervenció i currículum i de les orientacions 

més útils i generals que cal tenir en compte en tot el proc

d'intervenció aplicables en els tres tipus de programes. Algunes d'aquestes orientacions 

 

 

1) Siguin quines siguin les diferències i les semblances entre els diversos tipus de 

sobredotació i talent, l'alumne sobredotat és sempre un subjecte potencial 

d'intervenció, i davant les seves necessitats no es poden fer discriminacions del tipus 

"a més dotació més possibilitats de sortir-se'n per ell mateix" 

 

2) Encara que es recomana la identificació en les etapes més primerenques, el 

professional es trobarà a la pràctica que els problemes li arriben sobretot en les 

diferents etapes de l'ensenyament secundari, on és recomanable tenir en compte la 

possibilitat d'utilitzar prioritàriament els programes d'enriquiment i d'acceleració. 

 

3) En els casos molt específics de talent, (de tipus musical o matemàtic) sembla 

demostrat que és aconsellable recórrer a institucions que siguin capaces d'atendre 

tant els aspectes del currículum normal com l'ensenyament i la formació en aquestes 

 

 

4) En cap cas no es poden tractar, en l'esquema de l'ensenyament-aprenentatge de 

manera individualitzada els trets que es donen com a constitutius de sobredotat. Vol 
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dir que les dades del diagnòstic d'identificació s'han d'utilitzar dins el context 

. 

 

Cal remarcar que davant la decisió d'educar els alumnes sobredotats i amb talent dintre 

o fora del sistema escolar regulat, el més sensat sembla fer-ho segons el primer cas, però 

atenent a les recomanacions generals següents: 

 

a) Establir dintre del sistema diferències internes suficientment reals per a poder 

assumir l'existència d'aquests alumnes, crear i mantenir programes diversificats 

d'enriquiment, reciclar professors i inspectors per a potenciar una mentalitat més 

flexible i adaptada a aquesta realitat a l'hora de prendre decisions que permetin 

conjuntar el contacte normal amb els companys de classe i a la vegada accedir a les 

activitats no relacionades amb l'edat escolar. 

 

b) Perquè el punt anterior sigui efectiu és necessari adequar els currículums i els 

materials que pressuposin efectivament l'enriquiment. 

 

c) No hi ha una aplicació i una intervenció real sense els professionals adients que les 

duguin a terme; això vol dir que la formació del psicopedagog especialitzat en 

aquestes qüestions és imprescindible, com ja s'ha vist. 

 

 

10. LA INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA CORRESPONENT A LES 

FUNCIONS PSIQUIQUES DEL SOBREDOTAT 

 

La distinció per separat de les funcions dels programes d'aplicació és merament formal, 

funcional i explicativa i, lògicament, no vol dir que es tractin de manera independent o 

diferenciades de la intel· ligència o la imaginació i el programa d'enriquiment que les 

engloba. 

Les funcions psíquiques especifiques  que es tracten són les següents: la intel· ligència, 

la imaginació, l'interès, el llenguatge i el pensament. 
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10.1 Intel· ligència  

 

Les característiques de la intel· ligència dels alumnes sobredotats són les següents: 

v Aprenentatge ràpid 

v Pensament analític 

v Autocrítica en l'aprenentatge 

v Adaptació a la novetat 

 

A conseqüència d'això, la intervenció es farà tenint en compte un currículum diferencial 

orientat cap a la potenciació d'activitats que imposin aquestes característiques: 

v El tracte amb situacions complexes 

v Aproximacions a l'abstracció 

v Rapidesa de presa de decisions 

v Flexibilitat per al canvi 

v Originalitat en l'elecció de respostes 

 

En l'aspecte psicopedagògic, es tindrà en compte que es pot esperar de l'alumne 

sobredotat i amb talent que tracti amb eficàcia tots els temes inclosos en la instrucció, 

tant reglada com no reglada, de l'aprenentatge que tingui a veure amb la solució de 

problemes, la presa de decisions i tots aquells que es deriven de la comprenió i la 

capacitat de tractar amb facilitat les situacions de canvi. 

 

10.2 Imaginació  

 

La imaginació és un tret comú a la majoria d'activitats dels alumnes sobredotats, i en 

aquest sentit serà important potenciar les activitats que tinguin a veure amb aquest tret i 

que s'inclouen amb la intervenció de nous significats amb relació als fets i als objectes 

 

 

La intervenció considerarà l'oportunitat d'orientar els fets i les situacions segon la seva 

multiplicitat de significats, ajudarà a explorar el que aparentment és familiar, el que és 

desconegut, el que és misteriós i la fantasia. 
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Aquests aspectes tenen a veure a un nivell superior amb l'originalitat, la diversitat i la 

creativitat, i serveixen per a conduir cap a un context d'aprenentatge que sigui favorable 

a la llibertat, l'autonomia del pensament i del desenvolupament de l'acció.  

 

10.3 Interès 

 

La intervenció en el camp dels interessos actua sobretot com a reforç dels impulsos, 

entre aquests, destaca l'estímul dels alumnes sobredotats per aprendre 

 

Les activitats que s'estimulen són les que fan referència a treballar en grup i les que 

inclouen una referència clara en els interessos socials o cooperatius. 

 

Serà tasca del psicopedagog seleccionar els currículums més adients per a cada cas i 

situació atès l'íntim lligam de l'interès amb l'atenció i la motivació, així com dirigir 

l'entrenament cap a les capacitats cognitives existents, bàsicament memòria i atenció. 

 

10.4 Motivació  

 

Es considera la motivació des de la classificació més clàssica: intrínseca i extrínseca. 

 

La intervenció es dirigirà bàsicament a estimular un desenvolupament adient utilitzant 

correctament les capacitats en el camp de l'aprenentatge individual i social, però al 

mateix temps dins el marge més ampli possible d'aquestes capacitats en tant que la 

motivació és en els camps esmentats l'agent d'activitat principal. 

 

De fet, es tracta d'harmonitzar per una banda el desig d'aprendre i per una altra que la 

satisfacció personal ( des del punt de vista d'emoció i plaer, conseqüència directa de 

l'evolució positiva de la motivació) resulti socialment d'utilitat. 

 

Això implica:  

- animar tot tipus d'impulsos 

- reforçar la dedicació i l'esforç a les tasques tant escolars com d'niciativa pròpia 

- necessitat de trobar referents mentals i emocionals que aclareixen les activitats a les 

quals condueix la motivació 
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- premiar la voluntat de descobrir, explorar i córrer riscos. 

 

10.5 Llenguatge  

 

El llenguatge és un camp d'intervenció d'especial rellevància en els alumnes sobredotats 

i amb talent. Constitueix la base per a la intervenció en un altre terreny, el del 

pensament. 

 

El llenguatge implica l'estructura del discurs parlat mitjançant el qual l'alumne es 

comunica i respon a tot tipus d'informació que li arriba des de la instrucció. És la base 

per a la comprensió i una de les fonts més primerenques i immediates per a la correcta 

identificació dels alumnes sobredotats i amb talent. 

La intervenció s'organitza en quatre activitats de gran rellevància: parlar, jugar, llegir i 

escriure. 

L'esquema d'aquestes pautes d'intervenció són: 

 

1) Parlar 

 

Atès que l'alumne organitza gran part del seu comportament a partir del que li diuen i 

rientarà cap a aquests objectius. 

 

a) Modelar el llenguatge sobretot pel que fa a l'ús correcte de paraules i frases 

b) Ampliar la parla mitjançant l'expressió controlada. 

c) Fer preguntes de final obert amb respostes divergents i de clara oposició. 

d) Completar mitjançant reforços verbals (que poden incloure repeticions) les 

expressions incompletes de l'alumne procurant que es tracti més d'una orientació que 

 

 

2) Jugar 

 

La introducció del joc en el llenguatge es pot dur a terme de diverses maneres, de les 

quals les més efectives són: 

 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 103 

a) introduir el ritme i l'al· literació mitjançant frases, acudits, refranys, etc. ja que els 

alumnes aprenen primer a identificar el primer i l'últim so de les paraules. 

b) Introduir a l'alumne en el joc de col· leccionar paraules i fer del vocabulari una petita 

aventura. Es pot concretar en una pissarra a la cuina, a la seva habitació, etc. 

 

3) Llegir 

 

a) Les activitats d'intervenció són múltiples. Les més corrents són aquestes: Estimular 

la lectura reforçant l'estima pels llibres. 

b) Visitar regularment la biblioteca més propera 

c) Visitar regularment les llibreries de primera i segona mà, fullejar, comprar i 

comentar els llibres. 

d) Mostrar que pot tenir llibres a tot arreu i que pot estalviar per a comprar-ne. 

e) Parlar dels llibres per l'aspecte, la textura, el relligat, il· lustracions, modernitat, 

 

f) Promocionar lectura conjunta de llibres. 

g) Valorar la creativitat, la imaginació, la feina, el significat artístic i estètic necessaris 

per a fer un llibre. 

 

4) Escriure 

 

Les idees, les expressions, les paraules, la lectura, el fet de recordar coses del que s'ha 

llegit són elements que constitueixen d'entrada camps d'intervenció que acaben 

enriquint el llenguatge i que porten els alumnes sobredotats i amb talent a expressar-se 

amb facilitat i plaer mitjançant l'escriptura. 

 

10.6 Pensament  

 

Si es té en compte que el pensament en els alumnes sobredotats i amb talent és conegut 

habitualment per pensament creatiu, s'ha de considerar els nivells d'intervenció 

 

1) Sobre les funcions del mateix pensament, com la fluï desa, la flexibilitat, 

l'originalitat i l'elaboració. 
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2) Sobre el desenvolupament de les activitats de pensar, com descobrir fets, plantejar 

problemes, aportar idees, descobrir solucions, planificar estratègies d'acció, etc. 

 

Aquests punts impliquen a la vegada els nivells d'intervenció següents: 

 

a) valorar totes les facetes de l'ús del pensament mitjançant la recerca d'alternatives 

possibles, combinant els elements dels problemes que es plantegen i tenint en 

compte que no són formules preestablertes ni rígides sinó punts de partida; 

 

b) ponderar el significat de cada idea i situació, seleccionant en cada cas la que és més 

correcta, decidir-se per l'aspecte utilitari o el aspecte creatiu i divers i decidir-se per 

l'acció o la contemplació; 

 

c) Comprovar que en tota operació del pensament creatiu es cobreixen en aquest ordre 

 

§ La informació necessària sobre el problema que es planteja; 

 

§ La comprensió exacta del problema que s'està tractant; 

 

§ Possibilitat d'aplicació del problema tractat; 

 

§ L'anàlisi o la capacitat de replantejar per parts els continguts i les possibilitats d'un 

problema determinat; 

 

§ La síntesi o la capacitat de reduir a elements essencials els estadis i les etapes 

diferents d'un problema;  

 

§ L'avaluació o la capacitat de considerar si el resultat coincideix amb el plantejament 

inicial d'un problema i els objectius implicats en la seva solució. 

 

d) Recordar que el pensament creatiu no és una activitat anàrquica sinó que s'estructura 

mitjançant un nombre d'activitats, entre les quals destaquen com a bàsiques: 

substituir, combinar, adaptar, modificar, ampliar, disminuir, eliminar, canviar i 

replantejar; 
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e) Mantenir les activitats de l'alumne dins uns marges realistes quant a possibilitats 

d'acció; això vol dir que la imaginació i el pensament no sempre es corresponen amb 

la realitat del comportament possible, la qual cosa implicarà orientar perquè no es 

desanimin; 

 

 

f) proporcionar materials que desenvolupin la imaginació i la fantasia sobretot en 

aquells dominis que més les exigeixen, com en les arts plàstiques i la narració 

 

 

10.7 Baix rendiment en alumnes sobredotats: intervenció 

 

La quantificació del possible baix rendiment de l'alumne sobredotat, més sovint del que 

es podria suposar, s'ha de separar tant com es pugui dels conceptes Psicopedagògics 

habituals aplicables a una població estàndar. 

Així són molt poc significatives les notes o les qualificacions d'exercicis o exàmens, la 

baixa motivació, el desinterès, la manca d'atenció, etc, i fins i tot es bo de considerar 

alguns d'aquests símptomes i a la vegada tots junts com una reacció ben delimitada de 

resposta a l'angoixa que el fracàs, la frustració i la inadaptació li estan produint, i com  

les hem de considerar. 

 

A part de tot això, les dues causes més comunes de fracàs acadèmic o baix rendiment 

escolars en alumnes sobredotats i amb talent són causades per la inadaptació personal i 

al currículum inapropiat. Tenint en compte això, la intervenció s'orientarà en dues 

direccions: 

1) Orientació psicopedagògica dirigida a eliminar o disminuir els sentiments 

d'inferioritat o frustració amb l'objectiu de reequilibrar l'autoconcepte de l'alumne i 

situar-lo en el nivell personal i acadèmic que li correspon. 

 

2) Considerar la possibilitat que l'agrupament, encara que sigui durant un període de 

temps determinat, com a mitjà d'intervenció pot ajudar a solucionar els problemes 

de fracàs acadèmic i a la vegada a resituar la perspectiva de l'alumne sobre les seves 

possibilitats reals. 
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En aquest subapartat la intervenció preventiva és fonamental. Les mesures en aquest 

sentit inclouen els conceptes següents: 

 

a) Proporcionar models adients de comportament, que poden ser el d'altres germans a 

adults, que mostrin l'aspecte real de l'aprenentatge i de la feina, i remarcar el fet 

fonamental que els resultats estan en relació amb l'esforç i el treball, que l'èxit no és 

un procés continuat sinó que l'existència és una situació normal discontinua d'èxits i 

fracassos. 

 

b) Informar els pares i els mestres que s'ha d'ensenyar a establir i acceptar limitacions; 

justament el fet que els alumnes amb qualitats de sobredotació no exclouen les 

limitacions en aquestes qualitats excepcionals i que al final les expectatives d'èxit 

són més coherents i formatives que les competitives. 

 

c) Insistir que té tanta importància o més l'ambient extern a l'escola que l'escola 

mateixa, entenent com a món exterior tot el que de manera extraacadèmica es pot 

oferir, que constitueix una font molt important d'aprenentatge i que fins it tot serveix 

per a compensar els errors en l'àmbit acadèmic.  

Complementàriament, si es té en compte aquesta prevenció se superen amb més 

facilitat les fallides en l'aspecte acadèmic amb activitats aprofitables i amb nivells 

 

 

11. EL PROFESSOR D'ALUMNES EXCEPCIONALS 

 

El terme genèric de professor o professora assenyala l'individu que té una ocupació que 

exigeix una formació àmplia i a la vegada especialitzada que inclou un nombre 

important d'elements intel· lectuals, que posseeix un codi professional que implica unes 

certes obligacions cap a la societat i que té el poder en la seva pràctica per a introduir 

canvis en el món sobre el qual actua. 

 

Aquesta definició força comprensiva i exacta, es matisa amb les qüestions següents: 
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1) Les qualitats generals que es descriuran com a recomanables per als professors 

d'alumnes ben dotats coincideixen amb les generals del professor que acabem de 

descriure. 

2) El coneixement d'un tema no garanteix que qui el posseeix sigui capaç de traslladar-

lo als alumnes i encara menys als alumnes excepcionals, no sols perquè no deixen 

de ser intel· lectualment superiors i a la vegada immadurs, sinó també per les 

característiques específiques que el professor d'alumnes excepcionals és necessari 

que tingui. 

 

La formació especial que necessiten els professors d'alumnes excepcionals es justifica 

per dues raons: 

a) Per una banda, l'innegable retard que té aquest tema en el context de la mateixa 

 

b) Tanmateix no està mancat d'una bibliografia important i que demana un tractament 

en profunditat. 

 

Des del punt de vista psicopedagògic alguns punts que donen suport a aquestes 

afirmacions són; 

¯ La manca de coneixements generals del professor, com passa en altres àmbits de la 

diversitat, sobre com s'han d'educar els alumnes sobredotats. 

 

¯ Manca de demanda per part de les escoles de professors especialitzats en aquest 

camp, lògicament davant la ignorància o la falta d'informació de la seva existència. 

 

¯ La influència d'un cert corrent falsament igualitari que implica, entre altres coses, 

que tots els professors serveixen bàsicament per a ensenyar a tot tipus d'alumnes, 

inclosos els sobredotats, cosa que fa confondre les desigualtats educatives amb la 

igualtat d'oportunitats. 

 

Les manifestacions sobre la necessitat d'estudis per a la formació de professors 

comencen en la dècada dels anys setanta als EEUU, i aquests estudis estan plenament 

integrats amb programes educatius coherents en llocs de prestigi a partir dels anys 

vuitanta en aquell país i en alguns llocs d'Europa. 
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A l'Estat Espanyol es pot començar amb matèries que tracten del tema a partir del 

desenvolupament dels nous plans d'estudis a la Llei orgànica de reforma universitària 

(LRU) en algunes universitats, principalment englobats en l'assignatura general de 

sobredotació o en altres noms similars inclosos en postgraus, cursos, seminaris, jornades 

i congressos sobre el tema d'institucions públiques i en alguns casos privades. 

 

A l'hora de programar la formació de professors per a alumnes excepcionals les 

implicacions de política educativa i de definició conceptual són bàsiques per a 

objectivar el tipus de professor que es vol. 

 

11.1 Els  sobredotats valoren els professors  

 

Si habitualment l'impacte de certs professors sobre la vida acadèmica i personal dels 

alumnes està comprovat empíricament per nombrosos testimonis, és indubtable que el 

tema esdevé encara més important quan es tracta d'alumnes excepcionals. Diferents 

tipus de recerca que han utilitzat qüestionaris passats a adults sobredotats en què se'ls 

preguntava quin creien, a part de personalitzar el professor, que havia esta l'impacte que 

havia causat  i quines coses creien que n'havien estat la causa. 

 

L'índex d'èxit es mesurava sobre quatre indicadors: 

1) Nombre de situacions d'èxit aconseguides als estudis superiors. 

 

2) Nombre de situacions d'èxit aconseguides després de finalitzar els estudis superiors. 

 

3) Nombre de situacions d'èxit aconseguides en la vida personal. 

 

4) Nombre de situacions qualificades objectivament i exteriorment com d'èxit 

extraordinari. 

 

Com a coses importants, impactants i recordades amb més freqüència que se citaven 

com a rebudes del professor havien les afirmacions següents: 

 

"Va fer que em sentis confortable amb la meva creativitat i amb la meva diferència" 
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"L'única persona que em va saber oferir el tipus d'activitat que em feia feliç amb la 

meva creativitat i les meves destreses"  

 

"Va fer que fos emocionalment feliç amb els èxits que amb la meva creativitat vaig 

aconseguir"  

 

"Va ser capaç de donar-me experiències que em van ampliar el coneixement i que em 

van enriquir el futur a l'hora d'elegir professió" 

 

"Va ser capaç d'entusiasmar-me i de compartir el meu entusiasme durant el procés 

d'aprenentatge" 

 

" Em va convèncer que ensenyar és una ocupació estètica i una de les més creatives que 

hi pot haver"  

 

 

11.2 Els trets generals del professor per alumnes excepcionals 

 

El professor d'alumnes excepcionals en contextos d'intervenció, d'estudi independent i 

com a facilitador de l'aprenentatge ha de dur a terme aquestes funcions: 

1) Oferir relacions estretes de tipus social i de proximitat física en el procés de suport 

de l'aprenentatge. 

 

2) Ser capaç d'oferir una quantitat superior a l'habitual en altres tipus d'instrucció i 

d'interacció verbal com a garantia d'una instrucció acurada i amb èxit. 

 

3) Una de les claus de la facilitació de l'aprenentatge està en la capacitat del professor 

per a utilitzar el temps del qual disposa de manera fluida i ordenar-lo amb relació a 

les necessitats educatives de l'alumne. 

 

4) En termes psicopedagògics, es podria suggerir que mentre l'alumne excepcional 

s'orienta, principalment, cap a objectius de producció als quals inevitablement el 

porta la seva creativitat, el professor ha de ser capaç d'orientar la seva tasca en 
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Amb relació a això, l'any 1965 Barbe i Frierson establien les diferències següents: 

 

La instrucció estàndar està orientada 

cap al producte. 

La instrucció de l'alumne excepcional 

està orientada cap al procés 

Subratlla el resultat final (producte) Subratlla el model d'aprenentatge (procés) 

El professor és director i participant El professor és un participant que aprèn 

La direcció de l'aprenentatge està 

predeterminada 

La direcció de l'aprenentatge és 

determinada pel mateix estudiant 

Els límits del contingut es marquen segons 

els recursos del professor 

Els límits del contingut es marquen segons 

la mateixa evolució de l'alumne 

El professor és avaluat i avalua els 

estudiants sobre la base de mesures 

quantitatives en relació amb el resultat 

final (producte) 

El professor és avaluat i avalua els alumnes 

segons el seu grau de compromís en el 

procés d'aprenentatge 

 

  

5) Ser capaç de desenvolupar formes i estratègies de comunicació entre els individus, 

entre els individus i els grups i entre els mateixos grups. 

 

6) Ser capaç d'entendre com a bàsica una filosofia equilibrada entre la cooperació i la 

competició i tenir clars els camps en què l'una i  

 

7) Ser capaç d'aprendre a aprendre, a veure i a observar com els alumnes es van 

transformant en "autoaprenents" 

 

11.3 Els trets específics 

 

Els professors d'alumnes excepcionals és una figura i un concepte pràcticament nous, 

desenvolupats aproximadament en els darrers deu anys, i més nous que els altres temes 

clàssics dins dels estudis sobre alumnes excepcionals. Igualment nous com les 

institucions i programes per a la seva formació.  

Això implica els trets següents: 
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1) Que el conjunt de qualitat i trets, tan acadèmics com personals, del professor 

esmentat no sempre tenen, per raons temporals i metodològiques, el suport científic 

que caldria esperar d'un element tant important dins d'un procés educatiu 

 

2) Algunes de les característiques que sovint se citen com a pròpies del professor 

especialitzat en la diversitat, sobredotats o no, ho són també per a qualsevol altra 

situació pedagògica estàndar com l'agudesa intel· lectual, el sentit comú, l'equilibri 

personal, el comportament consistent, etc. Això podria crear o crea un problema 

quasi epistemològic sobre els trets comuns i els diferencials entre professors d'una 

categoria o d'una altra.  

 

Deixant això de costat de moment s'estableix el següent: 

a) hi ha trets comuns als dos tipus de professors. 

b) Hi ha trets diferencials en els professors d'alumnes excepcionals. 

 

11.4 Possibilitat de tenir en compte un criteri doble 

 

A partir de precisions més acurades d'alumnes sobredotats, amb talent, creatius etc., 

sembla inevitable establir el perfil del professor adient per a aquest tipus d'alumnes.  

Hi ha una doble possibilitat per a la selecció i la formació dels professors per a alumnes 

excepcionals:  cal distingir aquelles qualitats que s'han de considerar bàsiques i prèvies 

en els candidats d'aquelles que anirà adquirint durant la seva formació. Les unes fan 

referència als trets de tipus personal i les altres als trets de tipus acadèmic, entenent que 

en la realitat els trets estan barrejats i formen el perfil del professor, a part de la 

formació pròpiament acadèmica i cultural. 

 

1) Trets acadèmics 

 

El professor ha de tenir les característiques següents: 

 

¯ Tota la informació possible sobre què són i com són els subjectes excepcionals, 

incidint sobre la varietat de categories dels individus sobredotats i amb talent. 
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¯ La capacitat de relació social amb la personalitat de l'individu excepcional 

(sobredotat o talent)  

¯ La disponibilitat cap al canvi enfront actituds rígides. 

¯ La consciència de ser un docent que orienta, abans que ser un docent que ensenya en 

sentit estricte. 

¯ L'experiència o la capacitat per a aprendre i aplicar tècniques d'instrucció 

individualitzada. 

¯ La capacitat per a facilitar el desenvolupament de les necessitats emocionals i 

socials d'aquests tipus d'alumnes. 

¯ La capacitat de proporcionar suports ambientals apropiats.  

¯ La capacitat d'utilitzar el temps de manera flexible. 

¯ El coneixement en profunditat dels temes referents a la instrucció que es poden 

presentar en el procés d'ensenyament - aprenentatge. 

¯ La formació professional suficient en el coneixement i l'educació dels alumnes 

excepcionals. 

¯ La capacitat de proporcionar feedback abans que judicis de valor sobre el procés 

d'aprenentatge que s'està desenvolupant. 

¯ La capacitat de relacionar en un tot únic el procés d'ensenyament - aprenentatge amb 

el resultat d'aquest procés. S'inclouria les metodologies modernes d'aprendre a 

aprendre. 

¯ La capacitat de proporcionar esquemes de treball que impliquin alternatives davant 

formes de treball úniques i lineals. Davant la manera estàndar d'aprendre de manera 

programada, única i específica, l'alumne ha de tenir la possibilitat d'observar les 

possibles solucions no convencionals a un problema, les diferents maneres de 

categoritzar un objecte o els comportaments adults, o els diferents punts de vista…i 

 

 

2) Trets de personalitat 

 

Un professor ha de disposar d'aquests trets: 

 

a) Un coneixement clar, equilibrat i amb profunditat d'un mateix, atès que això 

facilitarà l'adaptació a la manera especial de ser de la personalitat dels alumnes 

excepcionals. Recordem que l'aprenentatge en nens i adolescents no és sols el 
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producte del que el professor fa sinó també del que el professor és. El professor 

obert i amb experiències noves es capaç d'ampliar poc a poc l'horitzó de l'alumnat al 

qual ensenya. 

 

b) La capacitat de proporcionar estímuls a l'alumne enlloc de pressionar-lo. Amb els 

alumnes excepcionals el repte personal i intel· lectual és permanent i les possibilitats 

del currículum i dels processos d'ensenyar i aprendre s'organitzen no solament sobre 

 quan i el com, sinó a més i principalment sobre 

amb quina finalitat 

 

c) La capacitat de proporcionar un clima a l'aula que afavoreixi i ofereixi la seguretat i 

l'autoestima suficient perquè els alumnes puguin córrer riscos des d'un punt de vista 

cognitiu. Quan les formes d'intervenció ho permetin i l'aula estigui preparada el 

professor ha d'empènyer l'alumne que explori nous camps, que experimenti noves 

tècniques, que mostri els seus sentiments i emocions en descriure una situació i 

sobretot ajudar-lo a acceptar l'error que pugui cometre com una cosa positiva. 

 

A part de tot això, seria convenient que el professor compleixi aquestes característiques: 

 

§ Tenir curiositat i entusiasme amb relació a l'aprenentatge. 

§ Ser fàcilment adaptable a l'estrès i al comportament excepcional dels sobredotats 

§ Tenir actituds positives cap als estudiants. 

§ Ser ben educat, en el sentit més positiu del terme. 

§ Tenir interessos amplis. 

§ Ser ben organitzat. 

§ Ser capaç d'entendre l'impacte psicològic del comportament impacient del 

sobredotat 

§ Ser motivador dels estudiants. Tenir alt nivell d'energia i autoconfiança 

§ Ser càlid, empàtic, flexible, lliure de negativitat. 

§ Ser intel· ligent: estar dotat de recursos intel· lectuals mitjans-alts 

§ Pensar de manera original, ser entusiasta i tenir bon sentit de l'humor. 

§ Ser intuï tiu, tenir una ment inquisidora 

§ Tenir poder d'anàlisi i d'acumulació d'informació 

§ Ser autodisciplinat i tenir tendència cap al perfeccionisme i la introspecció 
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§ Tendència a resistir-se a l'autoritat externa. 

§ Ser lliure d'hostilitat i de ganes de castigar 

§ Tenir destreses verbals molt altes. 

§ Ser creatiu (veure article en l'annex VII) 

 

11.5 Els programes per a la formació de professors d'alumnes excepcionals 

 

Els objectius bàsics per a confeccionar programes de formació 

 

Els objectius en els programes de  formació dels professors per a alumnes excepcionals 

 

 

1) Tendència a obtenir un concepte més ampli i comprensiu d'intel· ligència i de talent i 

una precisió més gran sobre el de sobredotació. 

 

2) Anar més enllà dels QI dels tests estandarditzats de rendiment. Hi ha que incloure 

altres procediments, tan formals com informals, que permeten assenyalar la 

diversitat dels diferents talents i la pluralitat i la diversitat cultural on es 

desenvolupen. 

 

3) Un millor coneixement del desenvolupament intel· lectual des de la perspectiva dels 

factors cognitius i de les noves teories sobre els diferents estadis del 

desenvolupament. 

 

4) Una dedicació especial al tema de la creativitat, que inclou la imaginació creadora, 

 problemes, l'expressió de la creativitat segons etapes 

evolutives, creativitat cultural i creativitat específica del sobredotat. 

 

5) Un tractament específic i individual dels alumnes sobredotats i com s'han 

d'organitzar l'orientació escolar, familiar i perso

diferents. 

 

6) El coneixement i la informació adequades per a organitzar les experiències 

educatives per a grups d'estudiants sobredotats. 
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7) Tenir a disposició diferents models de programes d'entrenament i de 

desenvolupament de destreses per a dur a terme la recerca bàsica i aplicada sobre 

diversos aspectes de la sobredotació; reconduir tot aquest camp dins de la 

psicopedagogia en el sentit de mostrar els coneixements més recents i generar en els 

futurs professors d'alumnes sobredotats la competència necessària per a noves 

formes d'intervenció. 

 

11.6 Model de programa de formació del professorat d'alumnes excepcionals 

segons coneixements de tipus declaratiu, de tipus procedimental i coneixements 

segons valors creences i actituds. 

 

Seguint alguns autors americans que han treballat el tema de la formació del professorat, 

principalment Feldhusen el 1986, i més actualment el 1990, alguns autors espanyols han 

fet propostes interessants des del punt de vista del què, com i quan ensenyar als futurs 

professors. 

 

 

 

Què ensenyar 

Coneixements de tipus declaratiu: conceptes, dades, principis, 

lleis, teories. 

Coneixements segons valors, creences i actituds: continguts 

morals, trascendentals i personals. 

Com ensenyar Coneixements de tipus procedimental: identificació, estratègies 

d'instrucció i intervenció. 

Quan ensenyar Durant la formació inicial 

Durant l'exercici professional 

 

 

Matèries o assignatures de possible adaptació durant la formació inicial del 

professorat 

 

Psicologia de l'educació del nen sobredotat:  

Inclou tant les característiques psicològiques com els procediments d'identificació i els 

tractaments psicoeducatius. 
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Sistemes d'intervenció psicoeducativa: 

Poden incloure els procediments de conducta, els cognitius i els socials, així com 

l'entrenament en activitats de qualitat i de dinàmica de grups i direcció del grup classe 

en relació amb la categoria de sobredotació. 

 

Disseny de cuuriculums per a sobredotats:  

Fa referència a la construcció de programes de desenvolupament de la instrucció 

individuals i per grups; preparació de treballs complementaris a l'ensenyament reglat no 

específicament acadèmics i de caràcter original i multidisciplinari. 

 

Orientació psicoeducativa del sobredotat:  

Fa referència de manera específica a l'assessorament psicopedagògic de la situació "nen 

sobredotat".  

 

Psicopatològia i psicoteràpia de la sobredotació: 

Fa referència a les possibles descompensacions que es poden presentar en la personalitat 

i el comportament del sobredotat. 

 

Avaluació  

 

El què, el com i el quan s'avalua la formació dels professors: característiques, 

competències i com fer la selecció i amb quins instruments, així com els mateixos 

 

 

12. ORIENTACIÓ A LA FAMÍLIA I ALS DOCENTS 

 

L’orientació ha de tenir en compte, com ja he anat comentant, els dos contextos en què 

l’infant es desenvolupa intel· lectualment i emocionalment: la família i l’escola. 

L’excepcionalitat, com qualsevol altre tret diferencial incideix en les dinàmiques que 

l’infant estableix tant amb els pares i germans com amb els docents. No tenir en compte 

en el procés de diagnòstic els possibles conflictes que poden produir-se en la interacció 

adolescent-adult pot fer menys efectiva tota la intervenció preparada. 
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La diferència activa certs mecanismes de defensa per tal de disminuir l’ansietat que 

provoca no tenir paràmetres de referència clars per identificar l’alumne, i planificar 

conseqüentment la intervenció educativa. Aquests mecanismes no són els mateixos que 

en el cas dels nois i noies amb discapacitats, en què sol prioritzar-se la funció de suport 

per tal de maximitzar els recursos de què disposen. En el cas dels alumnes amb altes 

capacitats, l’ansietat pot canalitzar-se cap a posicions clarament competitives com a 

compensació d’una “imaginaria” manca de capacitats per donar resposta a les seves 

necessitats educatives. 

 

12.1 Orientació a la família 

 

Sovint, en el procés d’identificació i avaluació,  es focalitza l’atenció en les 

característiques personals del nen, deixant fora del diagnòstic les característiques de la 

dinàmica familiar. Això pot propiciar una actitud dels pares, bé molt passiva i poc 

participativa, o bé clarament poc col· laborativa. Cal negociar amb les parts implicades 

en la intervenció (pares, nens i escola) les decisions, per tal que aquestes no s’interpretin 

com una imposició dels “experts” sinó que siguin compreses i consensuades. Així hi 

haurà coherència en tots els camps d’intervenció. 

 

Podem plantejar-nos diferents qüestions abans de considerar l’orientació a la família 

otat cap a un tipus d’intervenció específica. Cal 

destacar: 

a) Quina informació té o requereix la família sobre les característiques i alternatives 

d’intervenció cap al sobredotat o talent, en general, i sobre les necessitats del seu fill 

en concret. 

b) Quina dinàmica familiar detectem respecte a l’assignació de rols, el model 

d’autoritat, els hàbits les normes, els coneixements, la motivació familiar, etc. 

c) Característiques de la família respecte del grup social al qual pertanyen: classe 

social, nivell cultural, etc. 

d) Com afecta la dinàmica familiar la identificació d’un dels seus fills com a sobredotat 

o talent 

e) Procés que segueix la família, EAP, l’escola directament, diagnòstic previ de 
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f) Quin tipus d’intervenció requereix la família en funció dels seus recursos intra i 

extra familiars. 

 

Els pares dels nens sobredotats, precoços o amb talents ha de poder entendre quines són 

les necessitats socials i emocionals del fill, i que no necessàriament són del mateix 

nivell que les intel· lectuals: Molts pares es mostren preocupats pel seu gran nivell 

d’energia, la poca necessitat de dormir i el desordre (falta d’hàbits) dels seus fills. 

 

Tenint en compte aquestes possibles fonts de conflicte, els recursos familiars, les 

característiques de l’alumne i les directrius generals d’intervenció cal assegurar-nos els 

següents aspectes: 

§ Integrar els pares en el procés de diagnòstic i en la intervenció posterior, com a 

element indispensable tant per a conèixer l’alumne fora del context escolar com per 

a assegurar-nos la seva col· laboració posterior. 

§ Donar-los la informació que necessiten per tal d’entendre el tipus d’intervenció que 

proposem.  

§ Contenir l’ansietat i orientar l’actitud i les activitats a realitzar en el medi familiar i 

social. L’ansietat i les expectatives que poden posar els pares en les aptituds dels 

fills poden produir: inseguretat, excessiva exigència o manca d’exigència, pèrdua 

dels rols, etc… que no afavoreixen el desenvolupament dels fills, amb possible 

problemes emocionals especialment en l’autoconcepte i les seves relacions socials. 

 

12.2 Orientació als mestres 

 

Molts aspectes de l’orientació familiar són vàlids també per als mestres que s’ocuparan 

de dur a terme la intervenció a l’aula. Hem d’asssegurar-nos de la seva comprensió de 

les característiques de l’alumne i de la necessitat de la intervenció que proposem. Al 

mateix temps contenir les possibles ansietats que desperta  en el mestre els trets 

diferencials  dels alumnes excepcionals, especialment la inseguretat del mestre sobre la 

seva capacitat d’atendre casos d’excepcionalitat. 

 

Una de les causes d’aquesta inseguretat és la manca de preparació específica per a 

l’atenció a alumnes sobredotats, precoços o amb talent. ) 

indica, que el professor de nens sobredotats no ha d’oblidar assessorar-se per tècnics en 
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la matèria, els quals poden incidir tant en les necessitats emocionals o de personalitat 

com en la confecció i el desenvolupament del currículum, les destreses i els hàbits a 

treballar a l’escola és a dir que el mestre senti que pot rebre suport en la seva 

intervenció. 

 

Són nombrosos els estudis sobre quines serien les característiques desitjables dels 

professors que han d’atendre o dissenyar programes per a infants sobredotats. S’ha 

plantejat freqüentment la possibilitat que aquests professors siguin també sobredotats, 

però es pot argumentar en contra d’aquest plantejament, ja que les necessitats de 

l’alumne sobredotat  no es dirigeixen cap a una persona que els pugui donar resposta a 

tot, sinó més aviat cap a una persona que els pugui orientar en la recerca de la 

informació.. Per tant, el mestre no centraria el seu rol en una superioritat de 

coneixements específics (aspectes que pot ser superat per l’alumne en algunes 

àrees), sinó en una major maduresa i un millor coneixement dels recursos o 

referències, cosa que li permet tutoritzar i orientar més que no pas donar 

coneixements directament. 

 

Genovard, tot recollint les aportacions de Nelson i Gleland (1981), exposa les 

característiques següents del perfil d’un professor d’educació especial per a alumnes 

excepcionalment dotats intel· lectualment: 

 

Ø El professor ha de tenir un coneixement òptim de sí mateix, obert a experiències i 

idees noves que fa ampliar de manera progressiva els interessos del subjecte al qual 

ajuda. 

Ø El professor ha d’estar en condicions de proporcionar estímuls més que pressió. 

Ø El professor ha d’estar en condicions de relacionar en un tot únic el procés 

d’aprenentatge amb el resultat o producte del mateix, és a dir, avaluar el procés i el 

producte al mateix temps incorporant elements del que diem “aprendre a aprendre”. 

Ø El professor ha de proporcionar feed-back més i millor que fer judicis sobre el 

procés d’ensenyament aprenentatge.. 

Ø El professor ha d’estar en condicions de proporcionar estereotips d’aprenentatge 

alternatius. 

Ø Ha de proporcionar un clima a l’aula que promogui l’autoestima i ofereixi seguretat 

per tal que puguin prendre riscos creatius i cognoscitius. 
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Aquestes serien les característiques desitjables de qualsevol educador, però cal destacar 

tres aspectes clau: flexibilitat, coneixement dels mecanismes d’adquisició i 

processament de la informació i canvi d’actitud. 

Passar d’un rol centrat en més coneixement, a un rol centrat en major maduresa i 

disposició de recursos per a accedir la informació i elaborar-ne. Tindria més una funció 

de tutoria, orientació i acompanyament en l’adquisició de coneixements que de simple 

transmissor. 

 

13. INTERVENCIÓ PER A CADA ALUMNE INVESTIGAT EN EL PROJECTE 

 

S.H. Talent artistic-figuratiu 

 

Amb tots els resultats obtinguts en les proves que li he passat a la S.H. sembla molt 

probable que sigui un talent artistic-figuratiu. La configuració intel· lectual subjacent a 

aquest talent es fonamenta en les aptituds espacial-figurativa i els raonaments lògic i 

creatius. Malgrat que el component lògic sol ser habitualment poc considerat, resulta 

molt necessari per a la producció estable i l'elaboració del material artístic. Es tracta 

d'un talent complex (combinació d'algunes aptituds específiques que en el talent artístic 

 perceptual +aptitud espacial +creativitat) en el qual la interacció 

d'aquestes variables resulta crítica. La irregularitat és una característica del talentós. 

També s'ha de tenir en compte que la S.H. té puntuacions molt altes en factors com la 

INV (Intel· ligència no verbal) amb un percentil de 90 (amb un percentil de 95 es 

consideraria talent) i el RA (raonament abstracte) amb un percentil de 85. Aquests dos 

factors junts són els que configuren el talent lògic, així que es possible que la S.H. 

tingui algunes característiques d'aquest tipus de talent. 

 

La mesura de les variables esmentades pot dur-se a terme a través de diverses 

subescales de tipus figuratiu o espacial, proves de raonament lògic i tests específics de 

creativitat. 

No oblidar que la producció artística pot manifestar-se en diversos camps, com la 

pintura, escultura, la fotografia o el disseny. En avaluar els productes, caldrà també 

comptar amb les destreses d'execució o d'utilització dels instruments. 
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L'àmbit en el qual se sol utilitzar el talent artístic sol ser, habitualment l'extraescolar. 

Aquestes persones solen treballar pel propi compte o bé en els tallers de professionals o 

acadèmies específiques. Per aquesta raó, les manifestacions a l'escola només solen ser 

observades al voltant d'activitats plàstiques. Així , doncs, les activitats 

extraacadèmiques solen resultar més motivadores que les acadèmiques.  

 

Un possible problema en talents artistics-figuratius és la motivació. De fet els recursos 

del talent artístic són suficients, no òptims, per a un correcte aprenentatge de les 

matèries escolars. Però aquests recursos s'utilitzen normalment fora de l'escola 

ordinària, i per això presenten nivells discrets d'aprenentatge. 

L'activitat artística i el seu entorn poden propiciar a vegades comportam

poden donar una aparença estranya a aquestes persones i dificultar-ne la socialització.  

 

La principal intervenció en aquests casos  serà l'increment de la motivació escolar. 

Recursos com la implicació d'activitats figuratives (dibuix, gràfics) o en la mesura que 

sigui possible la vinculació dels continguts amb elements de tipus artístic són bones 

 

Complementant tot això, es possible que algunes característiques del talent lògic 

influenciï n els seus trets cognitius. Com a tret de funcionament mental complementari, 

aquestes persones els resulta molt difícil de representar informació ambigua o difusa 

com poden ser la realitat social o les relacions humanes. 

La S.H. sembla competent en situacions en què cal aplicar el raonament deductiu o 

inductiu, els sil· logismes i la manipulació de conceptes abstractes, on pot mostrar una 

elevada capacitat. Això és així en situacions de problemes molt estructurats on calgui 

aplicar un algorisme o una formula específica. En situacions ambigües podria 

incomodar-se. 

En aquest camp no sol presentar cap problema important, encara que pot ser freqüent la 

dificultat amb els companys a causa del rigor en l'aplicació de les normes.Solen 

presentar problemes de comunicació i interacció envers els altres. En alguns casos pel 

tipus de raonament poc flexible i poc adaptatiu a les situacions socials; o bé pels seus 

interessos diferents dels més corrents entre els seus companys. 

 

Al tenir un raonament molt apreciat en la nostra cultura, la mateixa percepció 

intel· lectual és elevada, i per això és freqüent les valoracions negatives dels altres. En la 
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matriu del sociograma queda reflectit aquest aspecte tant en "l'efectivitat" com en 

"l'afectivitat" una acceptació i dos o cap rebuig. 

La posició en el grup classe es la de passar força desapercebuda, no és una persona que 

tingui massa èxit entre els seus companys, però tampoc es rebutjada en general. És la 

rigidesa que comentava abans la que possiblement dificulta la seva interacció social. 

 

La S.H. acadèmicament no sembla presentar cap problema important. Seria convenient 

incloure activitats i problemes complementaris, que l'ajudin a consolidar continguts i a 

mantenir la motivació en nivells elevats. Amb la S.H. suggereixo que seria bo a més a 

otivació com he dit abans, intervenir en la seva socialització, 

procurant entrar en la matisació i flexibilització dels seus patrons de conducta i incloure 

altres valors en la representació de les persones, més enllà del raonament. 

Si es té en compte que es eficaç en totes les àrees escolars, com ho he pogut comprovar 

amb les notes del curs anterior que correlacionen amb els resultats obtinguts en l'IGF, en 

l'aspecte psicopedagògic s'ha de tenir en compte que es pot esperar de la S.H. tant en 

resultats acadèmics com extraescolars, de l'aprenentatge que tingui a veure amb la 

solució de problemes, la presa de decisions i tots aquells que es deriven de la 

comprensió i la capacitat de tractar amb facilitat les situacions de canvi. Promoure, 

grups de treball de cara a una millora en la socialització de la S.H. 

 

 

F.L. Talent creatiu 

 

Amb els resultats obtinguts en totes les proves realitzades al F.L. sembla ser que es un 

talent creatiu. És una forma de talent simple, en la mesura que es fonamenta en una alta  

capacitat exclusiva d'aquesta forma de raonament. La resta d'aptituds poden mostrar 

nivells normals i a vegades inferiors. El funcionament cognitiu i l'organització de la 

informació d'aquestes persones reflecteix les conseqüències d'aquesta forma de 

processar la informació, mostrant poca linealitat, una gran exploració d'alternatives, 

molt dinamisme i poca organització sistemàtica. 

Destacar que la creativitat no està únicament associada a la producció artística, sinó que 

neral, de la mateixa que succeeix amb la lògica. 
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Els test de creativitat, o aquells test que continguin factors que la reflecteixin  són els 

apropiats per avaluar el talent creatiu. És necessari un percentil mínim de 95.  

Les persones amb una alta creativitat solen mostrar comportaments molt variats, 

diferents dels que són socialment reconeguts com a normals. A vegades són 

considerades entremaliades o hiperactives, encara que no és el cas del F.L. Aparentment 

semblen mostrar dificultats de concentració, per la manca de linealitat del seu 

pensament. 

El raonament creatiu, important per a tasques professionals, és molt poc eficaç a 

l'escola. En general les explicacions causals, les classificacions en categories excloents, 

les deduccions lineals etc. Són recursos - de tipus lògic- que s'utilitzen habitualment a 

l'escola i no tenen res a veure amb l'ús de la creativitat. Sol haver-hi certa disposició a 

incloure-le en algunes activitats, la creativitat actua més com un obstacle que com un 

 

No es d'estranyar els baixos resultats acadèmics com un tret característic d'aquest talent. 

No és el cas del F.L. ja que ell se'n surt força bé en totes les àrees , està convençut que 

per arribar on ell vol ha de passar per coses que no li agraden com la música i la 

gimnàstica de les quals també se'n surt bé. La influència dels adults té molt a veure en el 

comportament idees i raonaments del F.L., és un gran imitador dels patrons adults. 

 

En contraposició , el comportament creatiu sol ser divertit per als companys de classe i 

facilitat la socialització. 

Tot això queda clar en el resultat del sociograma. El F.L. és un noi acceptat pel grup tant 

en "l'efectivitat " com en "l'afectivitat" tretze i cinc acceptacions davant dos rebutjos 

respectivament d'un total de 29 individus. Pot ser considerat com un líder del grup.  

 

Un possible problema seria el fet que aquestes persones representen la informació, 

l'organitzen i la processen per camins diferents de com es fa habitualment a l'escola. El 

fracàs escolar és bastant freqüent. Certament la possibilitat d'integrar en les activitats 

acadèmiques un funcionament basat en el raonament creatiu resulta molt complex, a 

causa de la naturalesa de l'ensenyament -aprenentatge, en situació de grup

objectius habituals. Un altra punt en contra és que la cultura nostra, l'occidental prioritza 

més el raonament lògic i la memorització sobre la innovació. 
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La intervenció en el cas del F.L. convindria que es dirigís a la utilització de recursos 

alternatius a la creativitat i propiciar vies de representació de la informació que s'acostin 

a les utilitzades en el nostre sistema educatiu. És important concienciar als professors de 

la manera diferent que funcionen aquests individus, evitant  confondre-la amb la 

dispersió i a vegades amb dèficit de comprensió. 

Els treballs i les tasques en grup són també una bona manera que els altres companys de 

grup puguin complementar i aprofitar les aportacions divergents del talent creatiu. 

 

També es interessant intentar orientar els fets i les situacions segons la seva multiplicitat 

de significats, l'ajudarà a explorar el que és familiar, el que és desconegut, el que és 

misteriós i la fantasia. Aquests aspectes tenen a veure a un nivell superior amb 

l'originalitat, la diversitat i la creativitat, i serveixen per a conduir cap a un context 

d'aprenentatge que sigui favorable a la llibertat, l'autonomia del pensament i 

desenvolupament de l'acció. 

 

Aspectes a tenir en compte, comuns als dos alumnes 

 

En els aspectes de personalitat i sociabilitat en els alumnes excepcionals tenir present 

que a més a més de les característiques pròpies del tipus de talent, hi ha altres factors, 

tant interns (estructura de la personalitat) com externs (influències del medi familiar, 

escolar i social) que poden incidir en la forma com manifesten les seves emocions o de 

relacionar-se amb els altres. 

Quan sigui necessari el psicopedagog seleccionarà el currículum més adient a la 

situació, d'acord amb l'interès, atenció i motivació de l'individu. 

La intervenció es dirigirà a estimular les capacitats en l'àmbit de l'aprenentatge 

individual i social, ja que la motivació és l'agent principal dels àmbits esmentats. Es 

tractaria d'harmonitzar el desig d'aprendre per una banda, i per una altra que la 

satisfacció personal resulti socialment d'utilitat (reforçant les tasques escolars 

d'iniciativa pròpia, premiant la voluntat de descobrir i d'explorar, la originalitat de la 

resposta, etc) 

El llenguatge és un camp d'especial rellevància en aquests alumnes. Constitueix la base 

d'intervenció del pensament. És la base per la comprensió i una de les fonts primeres i 

immediates per a la correcta identificació d'aquests alumnes. 
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El pensament d'aquests alumnes és conegut com a pensament creatiu, i la intervenció 

seria sobre les funcions del mateix pensament com la fluï desa, la flexibilitat, 

l'originalitat i l'elaboració i, sobre el desenvolupament de les activitats de pensar. 

 

El pensament creatiu no es una activitat anàrquica, sinó que s'estructura amb unes 

activitats bàsiques com substituir, combinar, adaptar, modificar, ampliar, disminuir, 

eliminar, canviar i replantejar. 

Les idees, les expressions, les paraules, la lectura, el fet de recordar coses del que s'ha 

llegit són elements que constitueixen d'entrada camps d'intervenció que acaben 

enriquint el llenguatge i que porten als alumnes amb talent a expressar-se amb facilitat i 

plaer mitjançant l'escriptura. 

Mantenir les activitats dels alumnes dins uns marges realistes quant a possibilitats 

d'acció; la imaginació i el pensament no sempre es corresponen amb la realitat del 

comportament possible, la qual cosa implicarà orientar als alumnes com la S.H. i el F.L. 

perquè no es desanimin, proporcionant-los-hi materials que desenvolupin la imaginació 

i la fantasia, sobretot en aquells dominis que més les exigeixen com les arts plàstiques i 

 

 

13.1 Orientació als professors i a la família 

 

Orientació als professors: 

 

Respecte a la S.H. els professors haurien de procurar incloure activitats figuratives en 

les  tasques habituals, com ajudes a la representació o expressió d’informacions. No 

s’ha d’oblidar que serà difícil obtenir nivells molt elevats de motivació, raó per la qual 

no és necessari pressionar gaire. També caldrà prioritzar les interaccions socials 

d’aquestes persones i intervenir-hi de forma preventiva. Cal fomentar actituds de 

respecte, i és necessària una atenció especial a ser congruent i racional en les 

justificacions de les coses (continguts, regles, etc) 

 

Respecte al F.L., les respostes que impliquen creativitat són de tipus divergent, és a dir, 

sovint són diferents de les què fóra lògic esperar. Cal evitar una pressió sistemàtica 

sobre les mateixes i, sobretot, les atribucions de mala intenció, agressivitat o interès per 
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la provocació. En la mesura que sigui possible cal valorar l’interès i l’originalitat de la 

resposta. Cal valorar tot allò que sigui aprofitable del seu estil de resposta.  

 

En general tenir en compte les indicacions teòriques de l’apartat 12.2 

 

Orientació a les famílies: 

 

Respecte a la S.H.: sovint els comportament creatius poden semblar estranys. Cal, 

doncs, propiciar que les respostes als mateixos siguin més neutres i menys angoixades. 

Tot i així resulta crític que el comportament creatiu s’inclogui en paràmetres de 

disciplina i regles de relació familiar. D’altra banda, resulta necessari treballar les 

actituds (respecte, valoració de la subjectivitat, etc)  que permetin valorar tant els 

resultats pròpiament artístics com els escolars generals. Cal insistir en l’adquisició 

d’hàbits de treball. 

 

Respecte al F.L. ,Igual que en talent artístic, els comportaments creatius poden semblar 

estranys, cal també que les respostes als mateixos siguin més neutres i menys 

angoixades. És difícil incloure el seu comportament dins dels paràmetres de disciplina i 

regles de relació familiar.  

 

14. PROSPECTIVA 

 

Ø Caldria que tots els professors/ores de la S.H. i el F.L. posessin en pràctica els 

suggeriments proposats en aquest projecte sempre amb l’assessorament de la 

uiment de quins efectes produeixen en la conducta 

dels alumnes, i comprovar si aquests efectes provoca també canvis en el grup classe. 

 

Ø Sempre es convenient procurar un bon clima en el centre que milloraria les relacions 

socials entre els docents. Crear espais per a la reflexió conjunta de la pràctica 

educativa, ajudaria a compartir angoixes i dubtes. 

 

Ø Caldria insistir en la necessitat d’acabar d’elaborar el PCC, tenint en compte la 

diversitat de tots els alumnes, incloent els excepcionals, on tot això ha de quedar 

reflectit de manera clara i entenedora per a tots els docents. 
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Ø L’equip directiu juntament amb el departament d’orientació, haurien de planificar 

una línia metodològica de centre, per evitar confusió en els alumnes. Dirigir tots els 

cabar amb la dita “cada maestrillo tiene su librillo  

 

Ø Una organització clara de centre on tothom sàpiga on ha d’anar i que ha de fer en 

cada moment, evitaria malentesos i classes desateses.  

 

Ø Els mateixos alumnes demanen més disciplina a les classes i uns

exigents. Potser un equilibri entre la flexibilitat i l’exigència seria el mes encertat. 

 

Ø Qualsevol canvi o projecte,  que es vulgui impulsar en el centre per a que tingui èxit 

ha d’estar elaborat i consensuat conjuntament per tots els doce

comporta acceptar els compromisos, i comprometre’s a complir-los. 

 

Ø És important que la psicòloga, o el psicopedagog del centre, si ho creu convenient i 

necessari, proporcioni informació i orienti als docents sobre quina és la seva tasca i 

fins on arriba el seu àmbit d’acció. Ni ho sap tot ni ho ha de resoldre tot. 
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16. VALORACIÓ DEL TREBALL 

 

El treball ha esta molt interessant. El contacte amb el centre docent ha estat molt bo i he 

pogut conéixer i aplicar proves, tests, fer entrevistes, etc. que en la carrera no hem 

aprofundit gaire.  

Les expectatives inicials de trobar a les aules ordinàries, individus excepcionals, s'han 

complert. Els trets de personalitat dels dos alumnes investigats tenen un àmplia 

coincidència amb els trets teòrics dels talents creatius i artistic-figuratiu, sempre amb el 

matís de l'entorn social i cultural.  

La posició en el grup dels dos alumnes, conegut per mitjà del sociograma, ens informa 

de com es relacionen amb els altres i quin concepte tenen els altres d'ells. Les eleccions 

i rebutjos de tots plegats, els resultats del HTP i de l'IGF van coincidint amb la manera 

de ser de cadascun, ens informen en  quines aptituds destaquen i quines altres necessiten 

ajut. Així he pogut anar fent un diagnòstic dels dos, i amb les entevistes acabar de  
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Preparació de l'entrevista amb la tutora -R - 
 
Abans de començar l’entrevista li explico perquè crec convenient de fer-la, i la 
importància que té la informació que pugui obtenir. També que és necessària la seva 

 
 
L'objectiu de l'avaluació psicopedagògica és: 
 
- Determinar quin tipus d'ajudes es poden proporcionar al subjecte des de la mateixa 

classe, i que la col· laboració de tots els professors és important. 
- Completar la informació del qüestionari. 
- Planificar el procés d'avaluació juntament amb el professorat. La

es indispensable i cal recollir informació: 
- A)  Competència curricular del subjecte: el professor proporciona informació 

sobre els criteris d'avaluació de l'alumne i si presenta problemes. 
- B) La manera com el subjecte treballa i es relaciona en el context de la classe. 

Això implica una observació del subjecte en interacció amb els seus companys i 
amb el professor. 

- C) Context que el professor crea en plantejar les activitats de cada dia. 
- D) La manera com els subjecte reacciona si se li proporcionen eventualment 

nous suports. 
 
L'avaluació psicopedagògica és l'anàlisi dels recursos del subjecte i la recerca d'ajudes 
que la mateixa institució ha de proporcionar per a facilitar el progrés. 
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Pautes de recollida d'informació: 
 
Dades personals 
Nom i cognoms: Sara H G 
Data de naixement: 26/07/85 
Domicili: Assumpció, núm. 3, 1er-1ª  XXXXX 
 
Nom i cognoms  del pare: Ramon 
Professió: Montador- Soldador 
Horari de treball: Tot el dia 
 
Nom i cognoms de la mare: Manuela 
Professió: Mestressa de casa 
Horari de treball: Tot el dia 
 
Composició de la família, persones que viuen al domicili: Pare, Mare, dos germans i la 
Sara. En total 5 
 
 
Llengua habitual de la família: Castellà 
 
 
Utilitza l'alumne algun servei escolar 
Menjador: No 
Transport escolar: No 
Activitats extraescolars al centre: No 
 
 
Va sol/a a casa? Si 
 
Troba alguna persona a casa quan arriba: Si, la mare 
 
Estat de salut en general: bona 
 
Alguna cosa important a destacar: Res a destacar 
 
Escola primària de procedència: Escola Ginesta 
 
 
 
Informació de l'alumne. (de les característiques més rellevants en aquesta etapa: 
hàbits, actituds, normes) 
 
Autonomia personal: 
Hàbits d'higiene: En general bons hàbits d'higiene. 
 
Hàbits d'alimentació: (si es equilibrada): s'intueix que si 
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Horaris de dormir: (si dorm les hores necessàries) : Per l'actitud que té a classe si que 
dorm bé i les hores que fan falta. 
 
 
Ordre personal:  
Roba, Calçat, Llibres, Música, Jocs, : ordenada dins de la normalitat 
 
Actituds respecte la tutora: (té bona relació): actitud bona 
 
Respecte els altres professors: (s'habitua fàcilment a les persones noves) : S'adapta 
fàcilment i té bona actitud amb tots. 
 
Actitud respecte als companys, (està ben integrat): Està ben integrada 
 
Sol respectar les normes de l'institut: Si 
 
Aporta espontàniament informació de l'institut a la família: Rotundament no 
Sobre els amics: No 
Els seus interessos: No 
Els seus problemes: No 
 
Capacitats comunicatives que té actualment: 
Comunicació: Bona 
Expressió: Arrossega vulgarismes familiars 
Comprensió: Bona 
 
Capacitats en relació a les tasques escolars 
Concentració: Bona capacitat de concentració 
Memòria: Bona 
Organització i planificació: També sembla bona 
Temps que hi destina: Bastant, cal dir què a casa seva funciona la TV i  la ràdio a totes 
hores. No hi ha ambient d'estudi. 
 
 
Interessos, motivacions i representacions que té de l'escola dels professors i dels 
companys. Esperit crític. Té unes metes per aconseguir, va a l’institut per propi interès, 
té bones expectatives respecte dels professors ja que li poden ensenyar el que necessita 
per aconseguir les seves metes. 
 
 
Actitud i normes bàsiques: 
És constant en el treball: Si 
Té interès: Si 
S'esforça: Si 
 
Té assolides les normes bàsiques de treball establertes a la classe (títols, marge, data, 

 full, distribució d'activitats, arxiu de les mateixes, etc): Si, i 
molt bé 
 
Interacciona amb els companys: Si, molt 
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Interacciona amb els professors/res: interacciona molt bé i és agradable. 
Qui té la iniciativa: l'alumna gairebé sempre 
 
 
Compren les explicacions per a fer les activitats: les compren molt bé 
 
 
Sol· licita ajuda d'altres companys: si li cal si, però sovint és a l'inrevés. 
 
 
Té facilitat del professor per a treballar amb altres companys: Si 
 
 
S'interessa per la tasca: Si i li agrada fer-ho 
 
 
Intervenció de l'alumne envers el professor: intervé en quantitat i qualitat  
Nombre d'intervencions per a demanar ajuda respecte a la tasca: moltes 
 
 
Intervencions no relacionades amb la tasca: també en fa moltes, i s'involucra. 
Participa en la vida del centre: Si, i li agrada 
 
 
Informacions del context d'ensenyament -aprenentatge 
 
Fa alguna activitat extraescolar fora de l'escola 
Esportiva: No 
Resultats que obté: ---- 
 
Intel· lectual: No 
Resultats que obté: ---- 
 
S'ha detectat alguna àrea en la qual destaqui:   No 
 
 
S'ha fet alguna actuació per potenciar aquesta àrea: No 
 
 
Àrees curriculars en les que s'observi més dificultats: 
Àrees instrumentals: No s'ha observat cap 
 
Àrees no instrumentals: Tampoc s'ha observat cap 
 
Valoració del treball que l'alumne es capaç de realitzar a la classe ell sol:
ella sola ho fa molt bé. 
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Valoració del treball que l'alumne es capaç de realitzar a la classe amb ajuda del 
professor o d'altres companys: Amb ajuda rendiria més, i si l’ambient de casa fos millor 
també. 
 
S'ha adaptat algun tipus de material o d'activitat per potenciar les àrees en què destaca: 
No 
 
I per millorar les àrees amb més dificultat: Tampoc 
 
Informacions sobre el context familiar 
 
Tipus de relació i comunicació que s'estableix entre els seus membres : El pare és molt 
estricte, poc tolerant, poc raonable. Per aquest motiu explica poques coses de l'institut a 
casa. Amb el germà gran hi ha una bona relació, amb el mitjà està a matar. Ella és la 
petita. 
 
Expectatives de la família respecte a l'alumne: La mare té una bona expectativa respecte 
a ella, espera que estudiï  i que arribi a fer alguna cosa. 
 
Sistemes de normes i valors familiars: El fill gran és testimoni de Gehovà i per l’edat 
que té i l'ambient que hi ha a la família és un noi molt assenyat, i amb molta 
responsabilitat. La  mare fa de mediadora entre els fills i el pare. 
Com motiven: La mare motiva a estudiar els fills per a què  tinguin un futur millor que 
ells. El germà gran fa de coeducador amb la mare. 
Com reforcen actituds positives: per part de la mare i el germà per seguir lluitant i anar 
aconseguint metes poc a poc. 
Com castiguen: no hi ha coneixement de que utilitzin càstigs. 
 
Aportació de l'alumne a les tasques domestiques: La Sara posa el rentavaixelles i alguna 
petita cosa més. 
 
Si té germans/nes, quina relació hi ha entre ells: Té dos germans més grans. Amb el 
gran molt bé i amb el mitjà fatal. 
 
Posició que ocupa entre els germans: És la tercera, la petita. 
 
Algun tipus d'informació rellevant respecte la família: Es pot dir que el fill gran és molt 
millor que els pares. 
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L’entrevista amb l’alumna S. 
 
Introducció: 
 
També en aquest cas mentre anem cap al departament d'orientació on farem l'entrevista 
parlem de com li van les coses, diu que bé però que li venen els exàmens i que la 
història no la porta gaire bé que s'ha d'estudiar molta matèria i que li fa mandra posar-se 
a estudiar però que ho haurà de fer. 
Començada l'entrevista, interrompen un parell de professores pregunten si es poden 
quedar o molesten, jo comento que m'estimo més estar sola per no condicionar les 
respostes de la S. amb professores a la vora, i se'n van a un altra departament. 
La S. es mostrava tranquil· la i comentava que aquelles coses li agradaven que volia ser 
psicòloga  i ajudar als discapacitat  
 
1-Perquè estàs aquí en aquest centre? 
Per a treure l'ESO i fer batxillerat. Hi ha que estudiar i culturitzar-se sinó no es troba 
feina. 
 
2- Per a que estudies per aprovar o per aprendre? 
Per les dues coses 
 
3- Tens por a la nota ? 
No, perquè els pares no em diuen res, però normalment sempre aprovo. 
 
4- Si els exàmens no existissin, estudiaries? 
Si, perquè a la vida s'ha de ser alguna cosa. No es pot passar el temps sense fer res. 
 
5- A la classe aprens? 
Si; només escoltant se'm queden moltes coses. 
 
6- Penses que les classes són suficientment agradables? 
Depèn del professor 
 
7- De la teva experiència amb professors d’EGB hi ha alguna cosa que sembla 
interessant per a que alguns/nes dels teus professors/ores incorporessin ?  
No, quasi és el mateix aquí que allà, abans teníem més esbarjo, teníem més temps; aquí 

 
 
8- Normalment no s’estudia dia a dia l’assignatura? 
No, jo tampoc ho faig. 
 
9- Penses que quan se surt de la classe s’ha assimilat  les explicacion  
Si són lògiques de la matèria si, si són idees pròpies dels professors les consulto als 
pares. 
 
10- En què milloraries les classes?  
Milloraria el comportament dels companys i el meu a vegades. 
11- Com t’agradarien que fossin els teus professors? 
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Tots com el de mates de l'any anterior 
 
12- Que penses de la vida a l’escola? 
Una mica desproporcionat, 5 dies d'escola i 2 de cap de setmana, (riu) 
 
13- Quina relació tens amb els teus companys?  
Bona relació 

- Els consideres companys, molt amics, poc amics,  
- Companys, amiga només en tinc una. 
- no t’agraden gaire els companys de l’escola, prefereixes els del teu carrer… 
- els que “incordien” a classe, no; els que no saben el que fan, escalfen la 

cadira. Els del barri són companys, coneguts. Amb la meva amiga anem a la 
parròquia estem fent la confirmació. Demà confirmen al meu germà. També 
fem sortides amb la parròquia vam anar a Taise; també a una trobada de 
joves a Barcelona, i es millor això que està pel carrer. 

 
14- Tens bona relació amb els teus professors/ores?  
Sí, bé amb tots. 

- Millor amb uns que amb uns altres (sense dir noms)?  
- Amb tots per un igual 
- Que t’agrada ?  
- Que es dediquin als alumnes que estiguin per ells. 
- Que no t’agrada? 
- No m'agrada que cridin 
 

15- T’agrada el que fas a les classes? 
Sí…(pensativa) 
 
16- Treus bones notes en general? Et costa treure-les?  
Si; però no m'esforço tot el que puc. 
 
17- Has tret alguna vegada una mala nota?  
Abans sí, ara no tant. No em costa gaire aprovar però haig d'estudiar més. 

- T’has enfadat amb tu mateix/a per això?  
- Sí, perquè no he estudiat prou. 
- Com ho has superat? 
- Centrant-me més i estudiant més. 
 

18- Tens enveja si algun companys treu millors resultats que tú? 
No, cadascú té el que fa. 
 
19- Penses que ets bon/a estudiant? 
Sí, en general 
 
20- Ajudes als altres quan t’ho demanen?  
Sí, (Concisa) 

- I per pròpia iniciativa? 
- També 
- T’interessa l’opinió que tenen els companys de tú? 
- Sí, l'opinió si, perquè així sé com sóc. 
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- Que creus que pensen? 
- Bastant sociable, (s'ho pensa) cridanera i…caic bé. 
- Creus que enfadant-se i cridant es solucionen els problemes entre companys?  
- No, no m'agrada cridar. 
- Quan dos companys del grup s’estan discutint, que faries ? 
- Procurarien que paressin 
- Ho fas realment?  
- Si. 
- Si no ho fas, que es el que t’ho impedeix? 
 

21- Que t’interessa a més a més dels estudis?  
Música, ajudar als altres als necessitats,  ajudar els vellets 
 
22- Com t’entens amb els pares?   
Bé. 

- Millor amb el pare? 
-  
- Millor amb la mare?  
- Millor amb la mare 
- I amb els teus germans? 
- Amb el gran bé, amb el del mig fatal 
-  

23- T’agrada la família que tens? 
Es podria millorar…com el discutir per tonteries. 
  
24- Tens algun ideal de com voldries  que fos la teva família? 
La feina de casa que em costa una mica, que estigués més repartida, no tota per a mí 
 
25- Teniu un tracte agradable entre vosaltres?  
Sí, tirant a normal 

- Us ajudeu entre tots?  
- Ens ajudem si la mare està malalta 
- Ajudes a la mare en alguna feina de casa? 
- Si! 
- Rondines si et demana ajuda? 
- Rondino, però ho faig, no dubto en fer-ho però trigo molt. 
- Creus que has d’ajudar?  
- Si, ho tinc clar. 
 

26- Són exigents els teus pares? 
Si, el pare en els estudis i la mare en les feines de casa 

- Et demanen molta disciplina? 
- Me l'ensenyen 
- T’agrada que et controlin fins a cert punt? 
- Si, per a què em corregeixin. Però voldria més llibertat, per exemple el pare 

diu que no tinc edat per novio 
-  

27- Com et descriuries a tu mateix/a? 
Inquieta, bastant decidida, a casa molestona, responsable, sóc manetes, m'agrada fer 
funcionar el cap, llunàtica algun dia. 
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28- Ets presumit/da?  
Si, una mica coqueta 

- Et mires al mirall cada dia abans de sortir de casa? 
- Sí, per a pentinar-me he de fer bona impressió 
- T’arregles els cabells? 
- Sí. 
- T’agrada sobresortir en qüestió de "modelets"? 
- No, m'agrada anar normal 
 

29- T’agrada anar ben vestit/da?  
Si, i neta i polida 

- Segueixes la moda si pots? 
- Una mica 
- Et neteges les sabates o penses que no cal? 
- Porto kets i quan estan bruts a la rentadora 
 

30- Quina es la última vegada que has fet esport? 
Ara, abans del pati. 

- Creus que tens habilitats per algun determinat tipus d’esport? 
- Si, per a córrer o sigui resistència 
- Potser no t’agradi fer esport, però ja saps que es necessari i saludable per a  

les persones i per a totes les edats?  
- Si , i que ho han de fer totes les persones. 

 
31- Que fas a l’estiu?  
Passar-m'ho bé, no penses en estudiar 

- En que ocupes el temps? 
- Passo un mes i escaig a Múrcia per part de la meva mare 
- Si poguessis que t’agradaria fer a l’estiu ? 
- Ajuntar a tota la família, la de Galícia i la de Múrcia. També m'agradaria 

dormir més, perquè els dies són més llargs i les nits més llargues per 
 

 
  
Al finalitzar l'entrevista li agraeixo la seva col· laboració, i ens acomiadem fins  una altra 
estona. 
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Preparació de l'entrevista amb la tutora  S-  
 
Abans de començar li explico la importància de la seva col· laboració i la conveniència 
de fer l’entrevista per obtenir informació sobre l’alumne. 
 
L'objectiu de l'avaluació psicopedagògica és: 
 
- Determinar quin tipus d'ajudes es poden proporcionar al subjecte des de la mateixa 

classe, i que la col· laboració de tots els professors és important. 
- Completar la informació del qüestionari. 
- Planificar el procés d'avaluació juntament amb el professorat. La seva col· laboració 

es indispensable i cal recollir informació: 
- A)  Competència curricular del subjecte: el professor proporciona informació 

sobre els criteris d'avaluació de l'alumne i si presenta problemes. 
- B) La manera com el subjecte treballa i es relaciona en el context de la classe. 

Això implica una observació del subjecte en interacció amb els seus companys i 
amb el professor. 

- C) Context que el professor crea en plantejar les activitats de cada dia. 
- D) La manera com els subjecte reacciona si se li proporcionen eventualment 

nous suports. 
 
L'avaluació psicopedagògica és l'anàlisi dels recursos del subjecte i la recerca d'ajudes 
que la mateixa institució ha de proporcionar per a facilitar el progrés. 
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Pautes de recollida d'informació: 
 
Dades personals 
Nom i cognoms: Frederic L. M. 
Data de naixement: 16/12/85 
Domicili: Apostol Sant Jaume, 15 
 
Nom i cognoms  del pare: Manuel L 
Professió: Paleta 
Horari de treball: Fins les 7 de la tarda 
 
Nom i cognoms de la mare: Lurdes M. S. 
Professió: Mestressa de casa 
Horari de treball: Tot el dia 
 
Composició de la família, persones que viuen al domicili: Pare, mare, un germà i ell. Té 
altres germans casats que viuen fora. 
 
 
Llengua habitual de la família: Castellà 
 
Utilitza l'alumne algun servei escolar 
Menjador: No 
Transport escolar: No 
Activitats extraescolars al centre: No 
 
 
Va sol a casa? Si 
 
Troba alguna persona a casa quan arriba: Si. La mare 
 
Estat de salut en general: Bona 
 
Alguna cosa important a destacar: No hi ha res a destacar 
 
Escola primaria de procedència: Escola Ginesta 
 
 
 
Informació l'alumne. (de les característiques més rellevants en aquesta etapa: hàbits, 
actituds, normes) 
 
Autonomia personal: 
Hàbits d'higiene: Té bons hàbits d'higiene en general. 
 
Hàbits d'alimentació: (si es equilibrada): Sembla que està bé. 
 
 
Horaris de dormir: (si dorm les hores necessàries) : Dorm el necessari i bé. 
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Ordre personal:  
Roba, Calçat, Llibres, Música, Jocs  
 
Actituds respecte la tutora: (té bona relació): Bona 
 
Respecte els altres professors: (s'habitua fàcilment a les persones noves): Amb els altres 
professors bé. 
 
Actitud respecte als companys: (està ben integrat): Està ben integrat, en el seu grup 

 
 
Sol respectar les normes de l'institut: Si 
 
Aporta espontàniament informació de l'institut a la família: Si 
Sobre els amics: Si 
Els seus interessos: Si 
Els seus problemes: Si 
 
Capacitats comunicatives que té actualment: 
Comunicació: Bona 
Expressió: Bona 
Comprensió: Bona 
 
Capacitats en relació a les tasques escolars: 
Concentració: Bona 
Memòria: Té molta 
Organització i planificació: Molt bé 
Temps que hi destina: quatre hores diàries. 
 
Interessos, motivacions i representacions que té de l'escola dels professors i dels 
companys: Va e l'escola a aprendre, però falten per a ell més coses de dibuix. Ha fet 
totes les optatives  referents al dibuix que s'ofertaven. Ara fa una optativa de fotografia 
perquè no hi ha res mes. Amb els seus companys de grup dins la classe està molt be. 
Amb els altres nois i noies de la classe s'hi relaciona poc. 
 
 
Actitud i normes bàsiques: 
És constant en el treball: Si 
Té interès: Si 
S'esforça: Si 
Té assolides les normes bàsiques de treball establertes a la classe (títols, marge, data, 
organització de l'espai del full, distribució d'activitats, arxiu de les mateixes, etc): Si 
 
 
Interacciona amb els companys: Es bona amb els seus amics del grup. 
 
Interacciona amb els professors/res: si i molt bé. 
Qui té la iniciativa: Al principi els professors. Desprès quan guanya confiança ell també 
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Compren les explicacions per a fer les activitats: Si 
 
Sol· licita ajuda d'altres companys: No. Més aviat ell ajuda els altres. 
 
Té facilitat del professor per a treballar amb altres companys: Si 
 
S'interessa per la tasca: Si i molt 
 
Intervenció de l'alumne envers el professor : Intervé moltes vegades, ja que està 
encuriosit per saber més enllà de les coses habituals. 
 
Nombre d'intervencions per a demanar ajuda respecte a la tasca: No demana 
intervenció, ho entén tot molt bé. 
 
Intervencions no relacionades amb la tasca: No hi ha intervencions. 
 
Participa en la vida del centre: Si. 
 
 
Informacions del context d'ensenyament - aprenentatge 
 
Fa alguna activitat extraescolar fora de l'escola 
Esportiva: --- 
Resultats que obté: --- 
 
Intel· lectual: No 
Resultats que obté: --- 
 
S'ha detectat alguna àrea en la qual destaqui: Dibuix 
 
 
S'ha fet alguna actuació per potenciar aquesta àrea: No 
 
 
Àrees curriculars en les que s'observi més dificultats: 
Àrees instrumentals: Cap 
 
Àrees no instrumentals: Educació física 
 
Valoració del treball que l'alumne es capaç de realitzar a la classe ell sol: Treballa molt 
bé. 
 
 
Valoració del treball que l'alumne es capaç de realitzar a la classe amb ajuda del 
professor o d'altres companys: En continguts normals del currículum no necessita ajuda. 
Amb una ampliació del currículum i ajuda podria avançar molt més. 
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S'ha adaptat algun tipus de material o d'activitat per potenciar les àrees en què destaca: 
No 
 
I per millorar les àrees amb més dificultat: No 
 
 
Informacions sobre el context familiar 
 
Tipus de relació i comunicació que s'estableix entre els seus membres
relació amb els de cas i amb els germans casats també.  
 
 
Expectatives de la família respecte a l'alumne:  Les expectatives de la familia es que faci 
el batxillerat, i després  arquitectura, que es el que vol ell. 
 
 
Sistemes de normes i valors familiars: Estil educatiu democràtic, control i afecte a la 
vegada. 
Com motiven: L'animen perquè vagi endavant. 
Com reforcen actituds positives: Estan molt content d'ell, i li ho fan saber i també 
demostren. 
Com castiguen: no necessita càstigs. 
Aportació de l'alumne a les tasques domestiques: Normalment no en fa cap. 
 
Si té germans/nes, quina relació hi ha entre ells: són tres germans, hi ha bona relació. 
 
Posició que ocupa entre els germans: ell és el petit. 
 
Algun tipus d'informació rellevant respecte la família:  No hi ha res rellevant a tenir en 
compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 146 

 
 
L’entrevista amb l’alumne F. 
 
Introducció: 
 
Mentre caminava pels passadissos per anar a la saleta on havíem de fer l'entrevista, li 
vaig preguntar com estava i com anaven els estudis, i em comentava que estava cansat 
perquè se li atansaven els exàmens i tots eren al mateix temps. Li vaig donar ànims i 
vaig comentar-li que estudies que s'ho trauria tot, que era bon estudiant, ell em somrigué 
acceptant aquella afirmació meva. Tractava de preparar un clima distés i relaxat per a 
fer l'entrevista. 
Estàvem sols en una saleta petita amb una taula rodona, ens vam seure un al costat de 
l'altre li vaig fer traure l'abric perquè estigués còmode i li ho vaig explicitar. Volia que 
no estigués nerviós, tampoc era el primer dia que ens veiem i jo 15 dies abans ja li havia 
comunicat que estava preparant unes preguntes, així que tampoc era una sorpresa.  
 
Vaig començar: 
Cap a la mig  de les preguntes em va demanar per sortir per anar a fer un examen, i 
vàrem quedar per tornar-nos a trobar a la 13,15h. al departament d'orientació. Ell sortia 
en aquella hora però em va semblar que no l'importava gaire de quedar-se per a acabar 
l'entrevista. Vaig agrair-li una vegada més la seva col· laboració. 
 
Perquè estàs aquí en aquest centre? 
Per estudiar 
 
Per a que estudies per aprovar o per aprendre? 
Per formar-me per un futur, per aprendre, com diu el pare 
 
Tens por a la nota ? 
Si haig de suspendre si, però…. 
 
Si els exàmens no existissin, estudiaries? 
Si 
 
A la classe aprens? 
Depèn quines classes sí, altres no tant 
 
Penses que les classes són suficientment agradables? 
Això depèn molt del professor, alguns és una "juerga" amb altres que són més severs es 

 
 
De la teva experiència amb professors d’EGB hi ha alguna cosa que sembla interessant 
per a que alguns/nes dels teus professors/ores incorporessin ?  
No perquè fèiem jocs i érem més petits però ara no es pot fer. 
 
Normalment no s’estudia dia a dia l’assignatura? 
Hi ha gent que sí, jo personalment no, s'hi hi ha exàmens estudio dos o tres dies abans i 
prou. 
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Penses que quan se surt de la classe s’ha assimilat  les explicacions  que s’han donat? 
Si en general. Però s'ha de treballar a casa després. 
 
En què milloraries les classes?  
Que els professors exigeixen més disciplina sense ser sergents. Amb més disciplina 
aniria tot millor, si el primer dia el professor flaqueja ja ha begut oli. 
 
Com t’agradarien que fossin els teus professors? 
Que no aprestessin tant en els exàmens que aquest curs exigeixen massa i voldria que 
fos com l'any passat. 
 
Que penses de la vida a l’escola? 
Hi ha molts alumnes problemàtics a la classe, al pati també n'hi ha que molesten. I que 
s'ha d'estudiar totes les matèries per arribar on un vol. 
  
Quina relació tens amb els teus companys?  
Tinc bona relació. Els consideres companys, molt amics, poc amics,  

- Són companys en general. Tinc quatre amics, amics 
- no t’agraden gaire els companys de l’escola prefereixes els del teu carrer… 
- Al carrer no surto gaire, alguna vegada m'han fet alguna mala passada quan 

estava a l'EGB, ja que són els mateixos de classe els companys del barri. 
Tens bona relació amb els teus professors/ores?  
En general sí 

- Millor amb uns que amb uns altres (sense dir noms)? 
- Millor amb uns que altres  
- Que t’agrada ?  
- Que quan expliquin no es limitin al llibre i que ampliï n més coses i expliquin 

coses espontàniament i facin entendre la lliçó amb altres paraules. Com a 
persones cadascú és com és i ja m'està bé com són. 

- Que no t’agrada? 
- Que es burlin d'algun company de la classe en públic, que contradiguin altres 

mics. Quan fan guàrdies, doncs, et diuen que està 
malament, quan l'altre diu que ho facis així. 

 
T’agrada el que fas a les classes? 
Depèn de la classe, gimnàstica i música no. 
 
Treus bones notes en general? Et costa treure-les?  
Trec bones notes, però la de música em costa molt perquè no m'agrada. 
 
Has tret alguna vegada una mala nota?  
Mai he suspès cap 

- T’has enfadat amb tu mateix/a per això? Si em passes si, perquè hauria 
estudiat i no m'he n'hauria sortit. 

- Com ho has superat? Estudiaria més per treure-ho 
 

Tens enveja si algun companys treu millors resultats que tú? 
No perquè fa el que pot i s'ho mereix 
 
Penses que ets bon/a estudiant? 
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Si, que ho sóc 
 
 
Ajudes als altres quan t’ho demanen?   
Quan m'ho demanen si, sinó no perquè una vegada em va sortir malament. 

- I per pròpia iniciativa?  
- No 
- T’interessa l’opinió que tenen els companys de tú?  
- No m'interessa gaire 
- Que creus que pensen? 
- No ho sé i, no m'importa 
- Creus que enfadant-se i cridant es solucionen els problemes entre companys?  
- Per a ells si; per a mi no, li dono la raó a l'altre perquè calli. Si vol parlar bé, 

sinó, no val la pena discutir ni enfadar-se. Ja s'ho farà.  
- Quan dos companys del grup s’estan discutint, que faries ? 
- Si aprecio algú d'ells em ficaria a la baralla i els diria que paressin (però no 

em farien cas) 
- Ho fas realment?  
- Alguna vegada 
- Si no ho fas, que es el que t’ho impedeix? 
- No m'agrada gaire les baralles 

 
Que t’interessa a més a més dels estudis?  
Jugar a les consoles i sortir amb els amics els quatre que t'he dit abans, els dijous anem 
al cinema. 
 
Com t’entens amb els pares?  Bé 

- Millor amb el pare? 
- Millor amb la mare? Millor amb la mare 
- I amb els teus germans? Germans molt bé 
-  

T’agrada la família que tens? 
Si 
 
Tens algun ideal de com voldries  que fos la teva família? 
No canviaria res 
 
Teniu un tracte agradable entre vosaltres?  
En general si; Al barri, però, viu l'oncle i amb ell no va gaire bé. Es va divorciar i els 

 
- Us ajudeu entre tots?  
- Ens ajudem i ens repartim la feina 
- Ajudes a la mare en alguna feina de casa? 
- Si faig la meva habitació i la de la meva germana el diumenge que se'n va a 

-ho. 
- Rondines si et demana ajuda? 
- No rondino si haig de fer coses a prop, anar a la botiga de baix per exemple. 
- Creus que has d’ajudar?  
- Si, ho tinc clar. 
-  
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Són exigents els teus pares? 
El pare sí. 

 
- Et demanen molta disciplina?  
- Si mentre no em passin i dintre d'uns límits que siguin raonables. 
- T’agrada que et controlin fins a cert punt?  
- M'agrada i ho han de fer i així també m'aconsellen per a que jo faci millor les 

coses. 
Com et descriuries a tu mateix/a? 
Sóc susceptible, m'enfado ràpid, però sóc bon company si els altres em respecten, sóc 
patidor pels altres; també sóc desconfiat. Quan un company estudia molt i treu mala 
nota em sap greu.  
 
Ets presumit/da?  
No em considero presumit 

- Et mires al mirall cada dia abans de sortir de casa? 
- Si per a pentinar-me 
- T’arregles els cabells? 
- Si 
- T’agrada sobresortir en qüestió de "modelets"? 
- No, no m'agraden els “modelets”, vaig normal 

 
 
T’agrada anar ben vestit/da?  
Si, dintre dels límits m'haig de sentir bé  

- Segueixes la moda si pots? 
- Em vesteixo com vol la mare 
- Et neteges les sabates o penses que no cal? 
- Això depèn, mai me les netejo, la mare ho fa. Les sabates és igual (somriu) 

 
Quina es la última vegada que has fet esport? 
Ahir a ping-pong fora de l'escola amb el meu germà. 

- Creus que tens habilitats per algun determinat tipus d’esport? 
- No; el de l'escola no m'agrada perquè és resistència, m'agraden els esports de 

tipus espectacle: futbol, bàsquet, ciclism  
- Potser no t’agradi fer esport, però ja saps que es necessari i saludable per a 

les persones i per a totes les edats?  
- Reconec que si, que es bo per a la salut i que s'ha de fer. 
 

Que fas a l’estiu?  
Vacances, 

- En que ocupes el temps?  
- Piscina, tennis, vacances a Andalusia(Guadix) però sempre al mateix lloc es 

avorrit. 
- Si poguessis que t’agradaria fer a l’estiu ? 
- Rutes pel Pirineus, travessa, com l'altre dissabte que vaig anar a veure un 

poble (Gandesa) de la gerra civil amb el meu cosí . (Expressió d'inte  
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 ANNEX  III 

 
   EXPEDIENT ACADÈMIC DEL CURS ANTERIOR 
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 ANNEX  IV 

 
  GRAELLA DE RESULTATS DEL QÜESTIONARI IGF 
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RESULTATS DEL QÜESTIONARI IGF DELS ALUMNES DE 4art D'ESO A 
 
 ALUMNES IG INV IV RA ApE RV ApN 
1 ABAD BADIA, JOSE LUIS 50 75 30 75 75 15 55 
2 ARIZA PEREZ, SILVIA 2 1 15 1 1 15 25 
3 BOTANCH LATORRE, EDUINA 15 30 15 65 5 3 55 
4 CERVERA MIR, REMEI 20 20 20 10 55 30 15 
5 CRESPO SETIEN, VANESA 5 2 20 1 10 30 15 
6 DENIA SAMPER, LAURA 40 35 50 40 40 30 70 
7 ESTANY PALLEJA, CARLOS 5 10 5 5 40 1 40 
8 FRANCO BO, JOSEP 15 20 15 5 75 10 40 
9 GARRET DOMINGUEZ, LAURA 25 35 15 25 55 15 25 
10 HEREDIA BERNABEU, JORDI 20 35 15 40 40 10 25 
11 S.H. 60 90 30 85 85 25 10 
12 JAMMEH CLUA, ALEXANDRE        
13 JIMENEZ ARDEBOL, ERIKA 1 1 3 1 2 1 15 
14 LLOBERA AMOROS, ROBERT 10 10 15 10 10 10 40 
15 LOPEZ ROURE, GLORIA 20 35 15 15 75 5 40 
16 LOPEZ RUIZ, EDUARDO  10 3 30 25 1 30 25 
17 MARSAL ASNA, MARIA ELENA 10 10 15 10 10 15  
18 MELET BO, JORDI 45 70 30 50 85 10 70 
19 MOLI BARADAT, ROSER        
20 PUIGDEMASA CASTEL, CATERINE 25 35 15 15 75 15 25 
21 SANCHEZ PASCUAL, NEREA 45 70 30 50 85 25 40 
22 SETIEN ABASCAL, Mª ISABEL 20 10 40 5 20 25 70 
23 SOBRINO RODRIGUEZ, SARA 10 20 5 10 55 10 3 
24 SOLA CORTADA, IRIS 75 85 65 85 75 45 85 
25 SOPA MENDEZ, ISMAEL 10 20 5 5 75 5 5 
26 TALAMONTE ARDIACA, M. ANGEL 75 85 65 85 75 65 55 
27 TRAGUANY POCIELLO, ROGER 25 35 15 15 75 15 25 
 
 
LLEIDA, OCTUBRE DE 2000 
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RESULTAT DEL QÜESTIONARI IGF DELS ALUMNES DE 4art D'ESO D 
 
 

ALUMNES IG INV IV RA ApE RV ApN 
1.   ALGUACIL CARRON, BIANCA 10 5 15 5 10 30 5 
2.   AZIZ DOUDOUHI, FATIMA 5 20 3 10 55 1 15 
3.   BARCO MARTELO, ALEXANDRE 30 10 55 15 10 45 70 
4.   CANO BARBA, RAUL 35 30 40 25 40 30 55 
5.   CARRANZO HERNANDEZ, ANTONIO 40 20 55 15 40 65 55 
6.   DANIEL VILELLA, LAIA 25 45 15 25 75 15 25 
7.   ESTEBAN MIR, TANIA 10 10 15 3 55 15 15 
8.   GARCIA MENTUY, ARIADNA 70 60 70 65 55 55 85 
9.   JOVE PIFARRÉ, ISHTAR 30 30 35 25 40 25 55 
10. LÓPEZ TARAVILLA, LAURA 40 30 50 15 55 30 70 
11. F.L. 50 45 55 10 95 45 70 
12. MACIPE GAVIN, M.ISABEL 10 20 10 15 40 10 15 
13. MANRIQUE MORALES, LAURA        
14. MARTINEZ CARREIRO, SAMUEL 70 75 65 75 75 55 70 
15. OLMO PEDRERO, ALEJANDRO 25 30 20 10 75 10 55 
16. PINEDA LÓPEZ, NATALIA        
17. PINO CERVERA, PATRICIA 70 85 55 90 55 45 70 
18. PRATS PENA, ROGER 40 30 50 5 85 14 90 
19. ROCASPANA GUILLAMET, ANTONI 10 20 5 15 40 10 5 
20. ROIG BUSCALL, NÚRIA 2 1 5 1 10 5 15 
21. RUIZ LÓPEZ, NOEMÍ 10 5 15 1 40 5 55 
22. SANCHEZ MARTIN, TANIA 60 85 35 85 75 75 55 
23. SARRAT NUEVO, JAUME 5 10 5 10 20 5 15 
24. SERRANO ALARCON, NATALIA 10 15 10 5 55 10 15 
25. SUAREZ REYES, CRISTIAN 25 30 30 25 40 30 25 
26. TORRENTE PARRAMONA, ESTHER 25 55 15 65 40 5 40 
27. ZAMBRANA COBOS, ENEDINA 35 35 35 40 40 25 55 
        
 
 
LLEIDA, OCTUBRE DE 2000  
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      ANNEX  V 
 
    DIBUIXOS DEL TEST PROJECTIU HTP 
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     ANNEX  VI 
 
    FULL DE RESPOSTES HSPQ 
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     ANNEX  VII 
 
    RESULTATS TEST SOCIOMÈTRIC 
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RESULTATS SOCIOGRAMA ALUMNES DE 4art D'ESO D 
 

EFECTIVITAT 
 
  

ALUMNES ACCEPTACIONS REBUTJOS 
1.   ALGUACIL CARRON, BIANCA 0 6 
2.   AZIZ DOUDOUHI, FATIMA 1 3 
3.   BARCO MARTELO, ALEXANDRE 14 1 
4.   CANO BARBA, RAUL 2 5 
5.   CARRANZO HERNANDEZ, ANTONIO 1 6 
6.   DANIEL VILELLA, LAIA 0 1 
7.   ESTEBAN MIR, TANIA 0 1 
8.   GARCIA MENTUY, ARIADNA 4 10 
9.   JOVE PIFARRÉ, ISHTAR 4 1 
10. LÓPEZ TARAVILLA, LAURA 12 1 
11. F.L. 13 2 
12. MACIPE GAVIN, M.ISABEL 1 0 
13. MANRIQUE MORALES, LAURA 0 0 
14. MARTINEZ CARREIRO, SAMUEL 3 3 
15. OLMO PEDRERO, ALEJANDRO 0 4 
16. PINEDA LÓPEZ, NATALIA 0 2 
17. PINO CERVERA, PATRICIA 1 1 
18. PRATS PENA, ROGER 3 0 
19. ROCASPANA GUILLAMET, ANTONI 0 1 
20. ROIG BUSCALL, NÚRIA 2 6 
21. RUIZ LÓPEZ, NOEMÍ 3 0 
22. SANCHEZ MARTIN, TANIA 1 5 
23. SARRAT NUEVO, JAUME 2 4 
24. SERRANO ALARCON, NATALIA 2 1 
25. SUAREZ REYES, CRISTIAN 1 1 
26. TORRENTE PARRAMONA, ESTHER 1 1 
27. ZAMBRANA COBOS, ENEDINA 1 0 
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RESULTATS SOCIOGRAMA ALUMNES DE 4art D'ESO D 
 

AFECTIVITAT 
 
  

ALUMNES ACCEPTACIONS REBUTJOS 
1.   ALGUACIL CARRON, BIANCA 0 5 
2.   AZIZ DOUDOUHI, FATIMA 2 2 
3.   BARCO MARTELO, ALEXANDRE 3 0 
4.   CANO BARBA, RAUL 1 4 
5.   CARRANZO HERNANDEZ, ANTONIO 3 5 
6.   DANIEL VILELLA, LAIA 2 0 
7.   ESTEBAN MIR, TANIA 1 1 
8.   GARCIA MENTUY, ARIADNA 2 6 
9.   JOVE PIFARRÉ, ISHTAR 3 3 
10. LÓPEZ TARAVILLA, LAURA 6 2 
11. F.L. 5 2 
12. MACIPE GAVIN, M.ISABEL 3 1 
13. MANRIQUE MORALES, LAURA 2 0 
14. MARTINEZ CARREIRO, SAMUEL 6 3 
15. OLMO PEDRERO, ALEJANDRO 0 6 
16. PINEDA LÓPEZ, NATALIA 0 0 
17. PINO CERVERA, PATRICIA 1 1 
18. PRATS PENA, ROGER 4 0 
19. ROCASPANA GUILLAMET, ANTONI 0 1 
20. ROIG BUSCALL, NÚRIA 3 4 
21. RUIZ LÓPEZ, NOEMÍ 2 3 
22. SANCHEZ MARTIN, TANIA 1 1 
23. SARRAT NUEVO, JAUME 3 1 
24. SERRANO ALARCON, NATALIA 1 1 
25. SUAREZ REYES, CRISTIAN 2 0 
26. TORRENTE PARRAMONA, ESTHER 0 1 
27. ZAMBRANA COBOS, ENEDINA 4 3 
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4art ESO D EFECTIU 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1   2     2  1 3    1             
2   1     3  2 3 2           1     
3           1       3   2       
4   2        1   3        1      
5    3    3   2   1   1         2  
6                            
7   2       3 1        3 1  2      
8 1 2       2 1       3           
9        2  1 3    2     1  3      
10   2  1    1       3     3    2   
11 1  2   2  3  1                 3 
12 1 3 1     3   2            2     
13                            
14 3   3 2   1   1    2             
15   3     2  1 2         3   1     
16                            
17    1 3   3 1              2   2  
18   2 1 2      1   3         3     
19 3  2     1  1    3      2        
20        2 1 1           2 3  3    
21 1       3  1          3  2   2   
22  3 2      3 1          1    2    
23   1 2 1      2   3    3          
24   1    1    3    2     2  3      
25    3 1      2   2    3     1     
26   2 1 2   1  3      3            
27  3 2     2  2 1         1        
28                            
29                            
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4art ESO D AFECTIU 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1        2  1 3 3   1     2        
2 1         2  1 2               
3           1   3    2          
4     2      3   1              
5       1 1   2   3   2         3  
6                            
7     1       2  3     3 1       2 
8                            
9      3    1     3     1 2      2 
10  2   3   3   1          1      2 
11 1       2       3   1     3  2   
12 1 1         2   2         3     
13                            
14   3 2 1  1 3       2             
15   2     2 1 3  1               3 
16                            
17                            
18  2  1 2      3   3         1     
19 2    1   3 1     2              
20         1 3           2 3  1   2 
21 1        2 1          2       3 
22      2   3           1 3   2   1 
23   3 1 3         2    2       1   
24              2      1        
25    3       2   2 1   3     1     
26    2 3   2 3      1  1           
27  3        2          1 2 1      
28                            
29                            
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RESULTATS SOCIOGRAMA ALUMNES DE 4art D'ESO A 
 

EFECTIVITAT 
 
 ALUMNES ACCEPTACIONS REBUTJOS 
1 ABAD BADIA, JOSE LUIS 1 11 
2 ARIZA PEREZ, SILVIA 3 0 
3 BOTANCH LATORRE, EDUINA 1 3 
4 CERVERA MIR, REMEI 1 0 
5 CRESPO SETIEN, VANESA 0 5 
6 DENIA SAMPER, LAURA 2 0 
7 ESTANY PALLEJA, CARLOS 3 0 
8 FRANCO BO, JOSEP 1 5 
9 GARRET DOMINGUEZ, LAURA 12 0 
10 HEREDIA BERNABEU, JORDI 0 18 
11 S.H. 1 2 
12 JAMMEH CLUA, ALEXANDRE 2 0 
13 JIMENEZ ARDEBOL, ERIKA 2 1 
14 LLOBERA AMOROS, ROBERT 2 2 
15 LOPEZ ROURE, GLORIA 3 0 
16 LOPEZ RUIZ, EDUARDO  2 0 
17 MARSAL ASNA, MARIA ELENA 1 0 
18 MELET BO, JORDI 3 1 
19 MOLI BARADAT, ROSER 6 2 
20 PUIGDEMASA CASTEL, CATERINE 4 3 
21 SANCHEZ PASCUAL, NEREA 4 0 
22 SETIEN ABASCAL, Mª ISABEL 7 0 
23 SOBRINO RODRIGUEZ, SARA 1 1 
24 SOLA CORTADA, IRIS 11 1 
25 SOPA MENDEZ, ISMAEL 3 0 
26 TALAMONTE ARDIACA, M. ANGEL 2 0 
27 TRAGUANY POCIELLO, ROGER 1 5 
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RESULTATS SOCIOGRAMA ALUMNES 4art D'ESO A 
 

AFECTIVITAT 
 
 ALUMNES ACCEPTACIONS REBUTJOS 
1 ABAD BADIA, JOSE LUIS 0 3 
2 ARIZA PEREZ, SILVIA 3 2 
3 BOTANCH LATORRE, EDUINA 3 6 
4 CERVERA MIR, REMEI 2 1 
5 CRESPO SETIEN, VANESA 4 6 
6 DENIA SAMPER, LAURA 0 1 
7 ESTANY PALLEJA, CARLOS 3 1 
8 FRANCO BO, JOSEP 6 0 
9 GARRET DOMINGUEZ, LAURA 3 2 
10 HEREDIA BERNABEU, JORDI 0 5 
11 S.H. 1 0 
12 JAMMEH CLUA, ALEXANDRE 6 0 
13 JIMENEZ ARDEBOL, ERIKA 5 1 
14 LLOBERA AMOROS, ROBERT 4 0 
15 LOPEZ ROURE, GLORIA 1 0 
16 LOPEZ RUIZ, EDUARDO  2 1 
17 MARSAL ASNA, MARIA ELENA 0 1 
18 MELET BO, JORDI 2 3 
19 MOLI BARADAT, ROSER 3 3 
20 PUIGDEMASA CASTEL, CATERINE 4 2 
21 SANCHEZ PASCUAL, NEREA 2 2 
22 SETIEN ABASCAL, Mª ISABEL 3 0 
23 SOBRINO RODRIGUEZ, SARA 4 0 
24 SOLA CORTADA, IRIS 1 3 
25 SOPA MENDEZ, ISMAEL 5 2 
26 TALAMONTE ARDIACA, M. ANGEL 2 0 
27 TRAGUANY POCIELLO, ROGER 1 2 
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4art ESO A  EFECTIU 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1   3    1   1    2  3   2         
2    1      1 2    3     2        
3 1        3          1 2  2  3    
4        2  1          3 1   2   3 
5 2     3   1 1              2   3 
6        3 1 1            2  3   2 
7 3                        1 2  
8 1    3     2  1  2    3          
9 1 3   3     2         2   1      
10 3       1    1    2  3         2 
11        2 3 1     1         2    
12 2        1 1            2  3    
13  3               1      2     
14 2    3     1         2   3  1    
15        2 2 1 1        3         
16         2 1    2        3  1   3 
17  2           3               
18 2    3    1 1         3   2      
19 1         2     3     3    2    
20   1   3            3 2  1   2    
21   1      3  3  2       1    2    
22 2  3      1 1         2 3        
23          2   1 1       2   3    
24     1    1 3          2 3  2     
25       1                   2 3 
26       2                  1   
27 1       1  2        3       2   
28                            
29                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 165 

 
 
 
 
 
 
 

4art ESO A AFECTIU 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1       1   1        2 3         
2     1        2          3     
3     1    1          2 3  3  2    
4                    3 2   1    
5  2 1      2    3      3    1     
6     1        2          3     
7            3             1 2  
8   2  1    3   2  3             1 
9  3 3  2            1  1   2      
10 2       1    2    3  3         1 
11   3 3           1     2 1    2   
12   1     2  2    1    3       3   
13  2   3                  1     
14     3  2 3    1    1  2          
15   2        1          1       
16        2  1  3      1       1  2 
17  1           2               
18   3     3  2  2  1           1   
19 3  3  1    1 2            2      
20    2                1    1    
21      1              1        
22  2 3  1    1    3      2         
23     1        2               
24    1                3 2       
25       2                   1  
26       1         3         2   
27 3             2     1     2 3   
28        1                    
29                            
 
 
 
 
 
 
 
 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ANNEX  VIII 
 

“CREANDO MENTES CREATIVAS”  
Article sobre la creativitat a les escoles 
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El artículo del mes 
 
 
 

Creando mentes creativas 

Robert J. Sternberg y Tood L. Lubart 
Traducción de Esther Sánchez Parra 
CAS-Preescolar, Jalisco, México 

Tal vez las escuelas están más en contra de alentar la creatividad que a favor de 

 Lubart así lo afirman. Pero esto no tiene que ser 

así. Para mayor información, continúe leyendo. 

 

La creatividad no es algo simplemente innato. Por el contrario, la escuela puede crear 

mentes creativas, sin embargo, no lo hace. Para ello se necesita entender los recursos 

sobre los cuales surge y determinar la manera como podemos ayudar a los niños a 

desarrollarlos. En particular, saber cómo podemos intervenir en el futuro de nuestros 

niños proporcionándoles los medios para que inviertan en sus propios esfuerzos 

creativos.  

Proponemos una "Teoría de la inversión creativa".1 La razón básica que subraya esta 

teoría es que cuando hacemos cualquier tipo de inversión, incluyendo la creativa, la 

gente debería "comprar barato y vender caro". En otras palabras, las grandes 

contribuciones creativas pueden ser realizadas en áreas o ideas que en un tiempo dado 

son infravaloradas. Por lo general, la gente quizá no se ha dado cuenta aún de la 

importancia de algunas concepciones, y por consiguiente existe un potencial para hacer 

avances significativos. La opinión más a favor es que existe un potencial menor a ser 

apreciado en valor, porque la idea ya ha sido valorada.  

Una teoría de la creatividad necesita explicar cómo la gente puede generar o conocer 

ideas infravaloradas, y especificar quién en un momento dado podría proseguir con 

ellas, que, aunque por un momento son valiosas, resultan incapaces o poco probables de 

cambiar nuestra forma de pensar actual. Tales teorías no nos capacitarán, ni a nuestros 

hijos, para invertir en un futuro creativo.2 Como en un tiempo se dijo: nada es más 



Universitat Oberta de Ccatalunya  Imma Tarin Martinez 
Gener de 2001  Projecte de practicum  

 168 

práctico que una buena teoría.  

Desarrollar la creatividad en niños y adultos incluye enseñarlos a usar seis recursos: 

inteligencia, conocimiento, estilo intelectual, personalidad, motivación y contexto 

medioambiental.  

Inteligencia 

Dos aspectos, basados en la teoría triádica de la inteligencia humana, son relevantes 

para la creatividad: la habilidad para definir y redefinir problemas, y la habilidad para 

pensar brillantemente (insightfully).  

   

Definición y redefinición de problemas 

Las más grandes innovaciones creativas constantemente incluyen ver un viejo problema 

de una nueva forma. Por ejemplo, Albert Einstein redefinió el campo de la física 

proponiendo la teoría de la relatividad; Jean Piaget el del desarrollo cognoscitivo 

concibiendo al niño como un científico, y Pablo Picasso el del arte a través de su 

perspectiva geométrica del mundo.  

A fin de redefinir un problema, un estudiante debe primero tener la opción de definirlo. 

Sólo muy pocos planteles dan a los estudiantes este lujo. Las pruebas típicamente 

plantean los problemas que los estudiantes tienen que resolver. Y si la forma de ver el 

problema por parte del estudiante es diferente de quien lo planteó, el estudiante será 

calificado con una tacha. De manera similar, los maestros estructuran sus clases y, por 

supuesto, los libros de texto trabajan del mismo modo. Incluso cuando los trabajos o 

proyectos son asignados, los maestros casi siempre son los que especifican los temas. 

Sólo algunos, los más flexibles, dan oportunidad a los estudiantes de buscar la 

definición de sus propios problemas, pero cuando ésta no corresponde a lo que ellos 

piensan, los califican con tachas.  

Dentro del "movimiento de destrezas de pensamiento" con frecuencia escuchamos 

acerca de la necesidad de las escuelas de resaltar la enseñanza de destrezas de 

 

Los educadores se contentan cuando ven que sus estudiantes no memorizan hechos, sino 

que utilizan los hechos para resolver problemas.  

Sin duda, hay mucho que decir acerca de las aproximaciones de la educación en la 

Pero necesitamos admitir que los individuos creativos son casi 

siempre reconocidos no por resolver problemas, sino por plantearlos. No es tanto que 
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ellos hayan encontrado la respuesta correcta (casi nunca la hay), más bien han hecho la 

pregunta correcta, han reconocido los problemas significativos y sustanciales y optan 

por dirigirse a ellos. Uno solo tiene que abrir casi cualquier revista profesional para 

encontrar artículos que son fruto de una buena resolución de problemas en problemas 

malos o sin consecuencias.  

Si queremos cambiar las escuelas y destacar la definición y redefinición creativa de 

problemas, necesitamos dar a nuestros estudiantes algo del control que como maestros 

mantenemos por costumbre. Los estudiantes deben tomar más responsabilidades en los 

problemas que ellos eligen para resolver, y nosotros necesitamos menos 

responsabilidades.  

Los estudiantes cometerán errores e incluso intentarán resolver problemas 

inconsecuentes o mal planteados, pero aprenderán de ellos, y si nosotros no les damos 

oportunidad de equivocarse, no tendrán errores de los cuales aprender. En lugar de estar 

siempre dándoles a los niños los problemas, es conveniente dejarlos que los encuentren, 

y ayudarlos a desarrollar destrezas para definir y redefinir problemas, y no sólo para 

solucionarlos.  

   

Destrezas o habilidades para pensar brillantemente (insight skills) 

Encontramos ese tipo de destrezas cuando la gente percibe una solución de alta calidad 

a un problema sin estructura para el cual la solución no es obvia.  

En el ser creativo está implícito "comprar barato", es decir, recoger ideas que no están a 

favor, pero esto no es suficiente. El pensar brillantemente (insight) es descubrir y 

reconocer las buenas ideas.  

 

Proponemos una teoría del insight en donde consideramos tres tipos. 

  

El primero incluye ver cosas en una corriente de información que la mayoría de la gente 

no es capaz de ver; en otras palabras, en medio de una corriente de información casi 

irrelevante un individuo es capaz de captar lo relevante para sus propósitos. Por 

ejemplo, el lector que piensa brillantemente da con la pista de lo que quiere decir un 

autor y que otros podrían pasar por alto. Un escritor que piensa de manera lúcida es 

aquel que casi siempre hace observaciones acerca del comportamiento humano que van 

más allá de las que puede hacer cualquiera de nosotros.  
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El segundo tipo comprende el saber combinar piezas disparatadas de información que se 

encuentran en conexión no obvia y por lo regular excluyente. Por ejemplo, el probar 

teoremas matemáticos requiere ver cómo encajar varios axiomas y teoremas en una 

prueba coherente. Interpretar datos de un experimento científico casi siempre incluye 

dar sentido a piezas aparentemente disparatadas de información.  

El tercer tipo se caracteriza por ver relevancias no obvias de vieja información de un 

nuevo problema. Las analogías y metáforas creativas son representativas de este tipo de 

insight. Por ejemplo, el estudiante de historia que se da cuenta que el comprender 

sucesos de hace mucho tiempo puede ayudarnos a entender el presente. Un científico 

podría recordar un problema del pasado que fue resuelto utilizando cierta metodología, 

 actual.  

Los problemas que requieren soluciones brillantes son casi siempre sin estructura, o sea, 

que no hay patrones disponibles o listos para resolverlos. Por el contrario, gran parte de 

la dificultad reside en descifrar los pasos que deben darse. Por ejemplo, cuando James 

Watson y Francis Crick buscaban encontrar la estructura del dna, la naturaleza del 

problema era clara, pero la manera de cómo solucionarlo.  

Sin embargo, los problemas presentados en las escuelas están por lo regular bien 

estructurados, hay un camino claro, o varios, para una solución pronta y conveniente. 

En los test estandarizados siempre existe un camino o un patrón que garantiza una 

solución correcta. El problema del examen es en gran parte encontrar ese camino 

garantizado. De manera similar, los problemas de los libros de texto son casi siempre 

planteados de tal modo que pueda haber una respuesta clave para el maestro que da las 

contestaciones correctas. Problemas como estos son poco probables de requerir 

pensamientos de tipo brillante (insightfull thinking). Uno termina intentando 

comprender el proceso de pensamiento de la persona que formuló el problema, en lugar 

de generar sus propios procesos de pensamiento brillante.  

Aunque las innovaciones creativas no se limitan exclusivamente a problemas sin 

estructura, tienden a dirigirse hacia estos últimos y no hacia los bien estructurados que 

aplicamos en las escuelas. Si queremos que los estudiantes piensen brillantemente, 

necesitamos darles oportunidades de hacerlo incrementando el uso de problemas sin 

estructura.  

Con respecto a esto, el trabajo en proyectos es excelente, pues requiere que los 

estudiantes no sólo resuelvan problemas, sino que también den estructura a éstos.  
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El conocimiento 

A fin de hacer contribuciones creativas en un campo del conocimiento, uno debe, por 

supuesto, tener conocimiento de ese campo. Sin él se corre el riesgo de redescubrir lo 

que ya está de antemano descubierto. Sin conocimiento del campo también es difícil 

para un individuo apreciar los problemas y juzgar lo que es relevante. De hecho, durante 

la década pasada en la psicología se dio especial atención a la importancia del 

conocimiento para experimentar.  

Las escuelas apenas pueden ser culpadas por sus esfuerzos insuficientes para impartir el 

conocimiento. Prácticamente, esta parece ser su función principal. Sin embargo, 

nosotros tenemos dos reservas acerca de la extensión de que el conocimiento que éstas 

imparten tenga probabilidad de conducir hacia la creatividad: en primer lugar, existe 

una diferencia entre conocimiento y conocimiento usable. Éste puede ser depositado en 

el cerebro, pero el individuo podría nunca ser capaz de echar mano de él. Por ejemplo, 

casi todo estudiante de psicología toma un curso de estadísticas como parte de la 

especialidad; sin embargo, muy pocos son capaces de utilizar lo que han aprendido en el 

diseño y análisis de experimentos científicos (en la secundaria muchos alumnos de 

química y física son incapaces de utilizar el álgebra cuando necesitan explicarla). Los 

estudiantes de psicología pueden hacerlo bien hasta que se les proporcionan problemas 

altamente estructurados en los cuales resulta obvio qué técnica estadística emplear. Pero 

tienen problemas cuando deben descubrir qué técnica utilizar y cuándo.  

El contexto en el que ellos adquirieron su conocimiento es muy diferente al contexto en 

el que tienen que aplicarlo, de tal forma que es simplemente indisponible.  

Nuestra experiencia en el conocimiento aprendido en cursos de estadística es la regla, 

Los estudiantes por lo general no aprenden el conocimiento de 

forma que sea útil para ellos. Por el contrario, es my probable que olviden lo aprendido 

tan pronto como pase su examen. Todos hemos tenido la experiencia de haber estudiado 

para un examen e inmediatamente después olvidar aquello que aprendimos. La 

información fue asimilada de tal manera que sólo fuera útil en el contexto de un examen 

estructurado y hasta que éste termine, de este modo usamos el conocimiento.  
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Nuestra segunda observación es que los estudiantes no son enseñados de tal forma que 

les quede claro por qué es importante la información que están aprendiendo. Ellos 

logran asimilar mejor cuando creen que pueden utilizar lo que están aprendiendo.  

Las lenguas extranjeras son un muy buen ejemplo. La gente que necesita un idioma 

extranjero lo aprende, y aquellos que no rara vez lo retienen. A menos que les 

mostremos que lo que están aprendiendo les importa, nosotros no podemos esperar que 

retengan lo que les estamos enseñando. Desafortunadamente, muchas veces no sabemos 

cómo utilizarán los estudiantes aquello que les enseñamos. Así que, si nosotros no lo 

sabemos, ¿cómo esperamos que lo entiendan?  

También necesitamos interesarnos por el intercambio que puede desarrollarse entre el 

conocimiento y la flexibilidad. Nosotros hemos sugerido que la experiencia 

incrementada en términos de conocimiento en un dominio dado siempre viene a 

expensas de la flexibilidad en ese dominio.5  

Podemos volvernos tan automáticos en la forma como hacemos algunas cosas, que 

perdemos la posibilidad de ver otras maneras de hacerlas. Podemos cerrarnos y tener 

problemas para ir más allá de nuestras muy cómodas formas de ver las cosas. A causa 

de que la creatividad requiere que uno vea las cosas de modo flexible, existe el peligro 

de que incrementando la tecnología uno pudiera perder creatividad al no tener la 

habilidad de pensar flexiblemente por el dominio que tenemos en lo que trabajamos. Es 

conveniente reconocer que algunas veces los estudiantes ven cosas que nosotros no, y 

que ellos pueden tener insights que nosotros no (y que incluso inicialmente pudiéramos 

no reconocer como insights). Los maestros que han estado haciendo lo mismo año tras 

 pueden volverse tan autosatisfechos y felices con la manera como hacen las cosas 

que pueden cerrarse a otras nuevas. Ellos son capaces de comprar barato, de tratar una 

idea que sea diferente a las que ellos han utilizado en el pasado.  

Por otro lado, no deseamos sobreenfatizar la importancia del conocimiento en la 

creatividad. Pero tampoco damos un menor valor a la relevancia del conocimiento 

usable que no socava la flexibilidad. Muchas veces necesitamos adoptar el 

mantenimiento de la flexibilidad como meta a ser alcanzada conscientemente. Debemos 

instalar sesiones de entrenamiento, leer otros tipos de libros, aprender acerca de un 

nuevo dominio de conocimiento, buscar de nuestros estudiantes, o lo que sea. Si 

queremos que éstos sean creativos, necesitamos modelarles la creatividad, pero no 

seremos capaces de hacerlo si buscamos convertir las metas de nuestros estudiantes en 

cajas de seguridad en las que depositemos nuestros ordenados, clasificados y casi 
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siempre indigestos conocimientos.  

   

Estilos intelectuales 

Los estilos intelectuales son las formas que la gente escoge para usar o explotar su 

inteligencia y sus conocimientos. A dichos estilos no les atañen las habilidades, sino el 

cómo estas habilidades y el conocimiento adquirido a través de ellas son utilizadas en 

las interacciones diarias con el medio.  

Sternberg ha presentado detalles de la teoría de los estilos intelectuales con base en una 

noción de "autogobierno mental".6 Por consiguiente, no es necesario cubrir la teoría con 

detalles. La idea básica es que la gente requiere gobernarse a sí misma mentalmente y 

los estilos le proporcionan el como hacerlo. La forma en que la gente se gobierna a sí 

misma es un espejo interno de lo que vemos en el mundo externo.  

La gente creativa quizás es aquella con una inclinación legislativa. Un individuo 

legislativo es el que le gusta formularse problemas y crear nuevos sistemas de reglas, así 

como otras formas de ver las cosas. Estas personas se encuentran en contraste con los 

individuos con un estilo exclusivo, alguien a quien le gusta practicar los sistemas, reglas 

y tareas de otros. Ambos difieren de un individuo con sistema judicial, alguien a quien 

le gusta evaluar a la gente, las cosas y las reglas. Así, la persona creativa no sólo tiene la 

habilidad para ver las cosas de nuevas maneras, sino que además le gusta. La persona 

creativa también es probable que tenga una perspectiva global de los problemas y no 

sólo local. Ver el bosque a pesar de todos los árboles es el signo del esfuerzo creativo.  

   

La personalidad 

Los creativos parecen compartir ciertos atributos de personalidad. Aunque tal vez uno 

pueda serlo en términos cortos, sin estos atributos; pero en sentido amplio la creatividad 

requiere muchos de ellos: tolerancia a la ambigüedad, buena voluntad para superar 

obstáculos y perseverar, voluntad para crecer, para tomar riesgos, y firmeza en las 

propias convicciones.  

La tolerancia a la ambigüedad. En la mayoría de los esfuerzos creativos existe un 

período durante el cual el individuo anda "a tientas" tratando de descubrir las piezas del 

rompecabezas, cómo juntarlas y relacionarlas con lo que ya conoce. Durante este 

período, el individuo probablemente siente algo de ansiedad &shyp;se alarme&shyp; 

porque las piezas no le están dando una solución creativa al problema que enfrenta. Los 
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creativos necesitan ser capaces de tolerar dicha ambigüedad y esperar a que las piezas 

sean acomodadas.  

En muchas escuelas la mayoría de las asignaturas se imparten en varios días. En tales 

circunstancias, los estudiantes no pueden desarrollar una tolerancia a la ambigüedad, 

porque no pueden guardar el tiempo a fin de permitir que una situación sea ambigüa. Si 

una asignatura se da en un día o dos las ambigüedades necesitan ser resueltas 

 

Una buena forma de ayudar a los estudiantes a desarrollar una tolerancia a la 

ambigüedad es dándoles mayor tiempo de clase a sus asignaturas y alentarlos a pensar 

desde el principio de la clase de tal forma que puedan reflexionar acerca de los 

problemas que se les presenten. Además, los estudiantes necesitan darse cuenta que un 

período de ambigüedad es la regla no la excepción en el trabajo creativo y que deben 

darle la bienvenida como una oportunidad para encubar, en lugar de temer a este 

período como uno en el que sus ideas no están del todo formadas.  

Voluntad para superar obstáculos y perseverar. Casi todos los grandes pensadores 

creativos han superado obstáculos en un tiempo u otro y la voluntad para no ser 

descarrilados es un elemento crucial para el éxito. El confrontar obstáculos es una 

certeza en el esfuerzo creativo, porque esos esfuerzos amenazan algunos intereses ya 

establecidos y cerrados.  

A menos que uno aprenda a enfrentar la adversidad y conquistarla, es muy poco 

probable que se puedan hacer contribuciones creativas en el campo de trabajo.  

Necesitamos aprender de los obstáculos y superarlos como parte del juego, en lugar de 

deshacernos de ellos. No deberíamos pensar en éstos como en algo que sólo nosotros 

tenemos, sino en algo que todo el mundo tiene. Lo que hace especial a las personas 

creativas es no el que tienen obstáculos, sino la manera como los enfrentan.  

Las escuelas pueden ser buenos campos de prueba para aprender a superar obstáculos, 

porque enfrentamos muchísimos cuando pasamos por ellas (ya sea como estudiantes o 

maestros). Pero los estudiantes en ocasiones dejan la escuela con el sentimiento de que 

es más probable que la escuela entre en el camino de la creatividad y menos probable 

que la soporte. Algunas veces tienen razón, desde luego. Pero ultimadamente, tienen 

que luchar por sus ideas, así como la gente creativa lo ha hecho antes que ellos. Sin 

embargo, el entrenar a vencer resistencias a las nuevas ideas no debería ser la mayor 

contribución de las escuelas a la creatividad de los estudiantes.  
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Voluntad para crecer. Cuando una persona tiene una idea creativa y es capaz de hacer 

que los demás la acepten, podrá estar altamente recompensada por su idea. Pero, 

entonces, le será difícil cambiar a otras ideas. La recompensa por permanecer con la 

primera idea es muchas veces grande y se siente bien quedarse con ella. Al mismo 

tiempo, la persona que ha tenido una idea creativa a menudo adquiere un profundo 

miedo de que su próxima idea no será tan buena como la primera. De hecho, el 

fenómeno de la regresión estadística hacia la media pudiera sugerir que las ideas 

subsecuentes en realidad no serán tan buenas, así que retornará a la media. Este es el 

mismo fenómeno que opera cuando "el novato del año" en el beisbol no juega tan bien 

en su segundo año, o como cuando un restaurante nos parece prominente la primera vez 

a no nos parece tan bueno. Resumiendo, existe una 

cantidad justa de presión de permanecer con lo que uno tiene y conoce. Pero la 

creatividad ya exhibida por largos períodos requiere que uno se mueva más allá de la 

primera idea creativa y, aún más, que veamos problemas en aquello que en algún tiempo 

  

Mientras que las escuelas a menudo empujan el crecimiento del conocimiento de sus 

estudiantes, esto no significa que automáticamente los llevará a la creatividad, en parte 

porque las escuelas no animan a sus estudiantes a tomar riesgos con el nuevo 

conocimiento ni con las nuevas habilidades adquiridas.  

Voluntad para tomar riesgos. Un principio general en las inversiones es que en 

promedio las grandes devoluciones ocasionan grandes riesgos. La mayor parte de las 

escuelas son ambientes que no conducen al riesgo de pensar. Por el contrario, algunas 

veces los estudiantes son castigados por tomarlos. Elegir un curso en una nueva área o 

en una de afición es como conducirse a un grado más bajo que pudiera oscurecer los 

prospectos futuros de un estudiante. Tomar riesgos es una respuesta inusual en un 

examen o una aproximación idiosincrática en un papel, es un paso que se da con gran 

ansiedad por el miedo de una baja o de reprobar una asignatura específica que pudiera 

arruinar las oportunidades de lograr una buena nota. Además, casi siempre existe una 

respuesta de seguridad que es, cuando menos, suficiente para ganar el grado al que se 

aspira.  

Al mismo tiempo, muchos maestros no corren riesgos. Enseñar no es una profesión que 

atraiga a los grandes tomadores de riesgos y, por lo tanto, muchos pueden sentirse 

amenazados(as) por aquellos estudiantes a los que les gusta tomar grandes riesgos, en 

especial si el maestro(a) siente que éstos son a ex  
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Desafortunadamente, la indisposición y desgana de los alumnos para arriesgarse se 

deriva de su socialización en la escuela, que son ambientes que empujan a los 

estudiantes hacia la conformidad a las normas sociales. El resultado es casi siempre el 

pensamiento estereotipado.  

Firmeza en sus propias convicciones y credibilidad en uno mismo. Existen momentos 

en las vidas de casi toda la gente creativa en los que comienzan a dudar de sus propias 

ideas y de ellos mismos. Su trabajo pudiera no estar teniendo la misma aceptación que 

una vez logró, o quizá no esté siendo reconocido en su primer lugar.  

Entonces es difícil mantener credibilidad en sus propias ideas o en sí mismo. Es natural 

para la gente creativa el tener altas y bajas en sus rendimientos, y también hay 

momentos en que se preocupan pensando que quizá su más reciente buena idea puede 

terminar siendo la última. Entonces es cuando se necesita echar mano de los más 

profundos y personales recursos y creer en uno mismo, aun cuando los demás no lo 

hagan.  

Las escuelas, sin duda, enseñan a algunos estudiantes a creer en ellos mismos: por 

ejemplo, a quienes consistentemente se les otorgan los altos grados. Pero las habilidades 

requeridas para obtener altos grados son casi siempre muy diferentes a las que se 

necesitan para ser creativo. Así, los que van y establecen las reglas de sus propios 

cursos serán valorados con menor firmeza, mientras que aquellos que siguen el juego 

que les ponen y sacan buenas notas podrán desarrollar mayor confianza en sí mismos, 

aunque, pensándolo bien, esto quizá no tenga relación con sus contribuciones o 

potencialidades creativas pasadas. Quienes más necesitan creer en sí mismos se les 

darán todas las razones para que no lo hagan.  

   

Motivación 

Existen buenas evidencias de que la motivación tiene un papel fundamental en el 

esfuerzo creativo. Dos formas de motivación son en particular importantes: la 

intrínseca, y para sobresalir. Ambas se enfocan a la tarea y no a la recompensa externa 

que la realización de éstas pudiera generar.  

La motivación intrínseca. Teresa Amabile ha conducido y revisado numerosos estudios 

que sugieren la importancia de este tipo de motivación en la creatividad

probable que la gente responda creativamente a una tarea que le gusta hacer por su 

propio bien, que a una que hace sólo, o aun primariamente, por recibir motivadores 
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extrínsecos como lo son los grados. De hecho, la investigación sugiere que las 

recompensas extrínsecas socavan la motivación intrínseca.  

Existe duda acerca de la manera en que las escuelas motivan a sus estudiantes hoy en 

día: a saber, a través de las notas. Éstas son el último criterio del éxito en la escuela, y si 

no son buenas, el amor que tengamos a nuestro propio trabajo es poco probable que sea 

visto como una gran compensación. Además, muchos estudiantes se trazan una 

trayectoria en la escuela que le es suficiente para ganarse una "a". (Si ellos ponen 

muchísimo esfuerzo en un solo curso, se exponen a arriesgar sus ejecuciones en otros 

estudiantes que alguna vez han realizado algo bien por 

amor a un reto intelectual puede ser que lo hagan bien otra vez sólo para conseguir su 

 

Cualquiera que sea la motivación intrínseca que un niño tenga en un principio, es 

probable que sea expulsada de él por un sistema que premia extrínsecamente, no de 

 

La motivación a sobresalir. Robert White identificó como un recurso básico de la 

motivación el deseo de realizar la competencia en uno o más esfuerzos de la persona.  

A fin de ser creativos en un campo, uno por lo general necesitará ser motivado no sólo a 

ser competente, sino también a sobresalir.  

Los mejores inversionistas son casi siempre los que ponen el trabajo requerido para 

llevar a cabo sus metas. El éxito no simplemente viene hacia ellos, trabajan para 

conseguirlo.  

Las escuelas varían el grado de la forma como animan a sus estudiantes a sobresalir. 

Algunas parecen querer nada más que sus estudiantes lleguen a cierto nivel o promedio 

de oro. Otras, sin embargo, los animan hacia la excelencia.  

Por desgracia, en nuestra experiencia ha sido raro encontrar el tipo de excelencia que es 

animada a ser creativa.  

Puede haber excelencia en grado, la que por lo regular no requiere gran creatividad, 

como en el deporte o en actividades extracurriculares. No hay nada de malo en ello. De 

hecho, son sin duda importantes en el mundo de hoy. Pero buscar este tipo de 

excelencia no fomenta la creatividad, más bien interfiere en ella. Cuando un estudiante 

nco o seis cursos, no hay mucha oportunidad para 

tomarse tiempo o gastar el esfuerzo necesario para ser creativo en alguno de ellos.  
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Contexto ambiental 

La creatividad no puede ser vista fuera de su contexto. Lo que pudiera verse como 

creativo en un ambiente puede parecer trivial en otro. El rol del contexto es relevante 

por lo menos de tres maneras: dando chispas a las ideas creativas, animando a continuar 

esas ideas, y recompensando éstas y sus frutos.  

Dando chispa a las ideas creativas. Algunos ambientes proporcionan la base para 

mucha chispa creativa, mientras que otros no.  

¿Proporcionan las escuelas un medio para dar chispa a las ideas creativas? Es obvio que 

la respuesta es necesariamente subjetiva. Dada la discusión anterior, pudiéramos tener 

dificultad para decir que lo hacen. Las escuelas proporcionan medios que animan el 

aprendizaje de conceptos existentes, en lugar de estimular a los alumnos a que inventen 

otros.  

Existe mucho interés en la memorización y algo en el análisis, pero muy poco en la 

síntesis creativa. De hecho, es difícil recordar los tests que alguna vez tomamos en la 

escuela para motivar el pensamiento creativo. Por el contrario, los tests que los 

estudiantes toman por lo regular incluyen un análisis no creativo.  

Animar a continuar las ideas creativas. Suponga que un estudiante tiene una genuina 

idea creativa y le gustaría proseguirla dentro de la escuela, ¿existe alguna forma de que 

lo haga?  

Ocasionalmente a los estudiantes se les permitirá continuar los proyectos que les 

motiven a pensar con creatividad. Pero de nuevo, el gastar mucho tiempo en dichos 

proyectos los pone en riesgo en sus otras materias y en su trabajo académico. Es muy 

raro que a los estudiantes que se dedican a otros proyectos se les excuse de los 

requerimientos normales a fin de que puedan seguir con sus intereses.  

Evaluar y recompensar las ideas creativas. Muchos maestros podrían inexorablemente 

afirmar que cuando califican premian la creatividad. Pero si la experiencia de otros es 

similar a la de los profesores con los que hemos trabajado, ellos no encuentran mucha 

creatividad que premiar. Y a nosotros alguna veces nos preocupa si reconocerán la 

creatividad en un estudiante del mismo modo que ellos la encuentran en su propio 

trabajo. Por favor, tome nota de que no nos excluimos de este cargo.  

Hemos fallado más de una ocasión al ver el valor de la idea de un estudiante cuando por 

primera vez la encontramos, y más tarde cuando vemos ese valor nos damos cuenta que 

el estudiante ha decidido proseguir otra idea en parte por nuestro impulso. Los 
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maestros(as) creen genuinamente que ellos premian la creatividad. Pero los estímulos 

son pocos y lejanos.  

Busque alguna boleta de calificaciones, y observe las habilidades que valúa. Tal vez no 

 Al analizar las boletas dadas a los niños en 

varias escuelas primarias un número de destrezas fueron apreciadas; sin embargo, 

ninguna estimaba la creatividad en algún campo. El niño creativo puede ser de hecho 

evaluado por el maestro, pero esto no se notará en ninguna parte de la boleta escolar.  

   

Enseñando la creatividad 

¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar la creatividad en el salón de 

clases? Un ejemplo: hace un par de semanas uno de nosotros tuvo la oportunidad de 

enseñar en una clase de niños de nueve y diez años en una escuela de Nueva York. Las 

habilidades de los niños variaban ampliamente y provenían de diferentes estratos 

socioeconómicos. Se le pidió al maestro invitado que demostrara "cómo enseñar a 

pensar", y decidió hacerlo en el contexto de la psicología. Sin embargo, él quería 

repartir un grupo de hechos descontextualizados acerca del campo, quería hablar acerca 

de la manera como piensan los psicólogos cuando desarrollan ideas para una teoría 

 y para la investigación. No les dijo a los alumnos cuál era el problema 

que ellos resolverían ni les dio sugerencias. Más bien les pidió que compartieran con los 

demás algún aspecto de la conducta humana &shyp;la propia, la de sus papás, la de sus 

amigos&shyp; que les intrigara y les gustaría entender mejor. En otras palabras, se les 

pidió que definieran problemas en lugar de que el maestro lo hiciera por ellos. Al 

principio, nadie decía nada. Quizás a los niños nunca se les había pedido que ellos 

mismos formularán problemas. Pero el maestro esperó. Y esperó un poco más (sólo para 

no enseñarles que si ellos no hubieran dicho nada; él sentiría pánico y empezaría a 

contestar sus preguntas). Por fin un alumno levantó la voz, y luego otro y otro. El hielo 

se rompió, y los alumnos ya no podían esperar con sus contribuciones, y en lugar de 

adoptar el estilo ejecutivo, largo y pasivo al que estaban acostumbrados, empezaron a 

adoptar un estilo legislativo por medio del cual se divirtieron y participaron activamente 

en la oportunidad de crear nuevas ideas. Y en realidad crearon ideas. ¿Por qué los 

padres hacen que sus hijos se vistan de etiqueta en ocasiones especiales?, ¿por qué los 

papás algunas veces tienen expectativas irrazonables de sus hijos?, ¿por qué algunos 
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hermanos se pelean muchísimo, mientras que otros no?, ¿cómo escogemos a nuestros 

amigos?  

A causa de que estos problemas eran los de los alumnos y no de los maestros, los niños 

estaban intrínsecamente motivados a buscar las respuestas. Y ellos presentaron algunas 

muy perceptivas. Nosotros discutimos sus ideas y consideramos los criterios para 

decidir qué experimento potencial perseguía como grupo. El criterio, así como las ideas, 

fueron de los estudiantes, no de los maestros, y los alumnos consideraron tales factores 

como el tomar riesgos al hacer experimentos, etcétera. Los niños entraron a la clase casi 

sin conocimientos formales acerca de la psicología, pero dejaron el aula con al menos 

un conocimiento rudimentario del procedimiento como los psicólogos formulan sus 

investigaciones. El maestro no les dio el conocimiento; ellos lo crearon por sí mismos 

en un ambiente que les dio la chispa y, entonces, premió las ideas creativas. Para estar 

seguros, no todas las ideas fueron creativas o en particular buenas. Pero los alumnos 

fueron motivados a dar su mejor tiro, y eso fue lo que hicieron.  

En la clase no hubo tiempo en un período de 75 minutos para complementar todo el 

diseño de un experimento. Sin embargo, sí para demostrar que aun los niños pueden 

realizar la clase de trabajo creativo que casi siempre se reserva para las licenciaturas. 

Podemos enseñar la creatividad a cualquier nivel, en cualquier campo. Y si nosotros 

queremos perfeccionar a nuestros niños y a nuestra nación, esto es exactamente lo que 

necesitamos hacer.  

¿El enseñar la creatividad funciona? Sí. Además, su efectividad ha sido demostrada.  

Después de cinco semanas de trabajar en el entrenamiento del pensar brillantemente 

(insight training) incluyendo problemas brillantes en lenguas, arte, matemáticas, 

ciencias, y estudios sociales, los alumnos de cuarto a sexto año demostraron mejorías 

significativas y sustanciales (de un pretest a un postest) en comparación con un grupo 

control no entrenado en habilidades de pensamiento brillante e inteligencia general. 

Además, el entrenamiento se transfirió a problemas brillantes (insight problems) de 

tipos no cubiertos en el curso, y un año más tarde las ganancias se mantuvieron. Estos 

niños han mejorado sus habilidades creativas con sólo una inversión relativamente 

pequeña de tiempo de instrucción.  

Aquellos que invierten han enseñado la más obvia de las estrategias: compre barato y 

venda caro. Muy poca gente aún lo hace.  

Ellos no saben cuándo una seguridad dada es en realidad barata o cara. Creemos que 

aquellos que trabajan en las escuelas no tienen mucho éxito en fomentar la creatividad. 
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Casi nunca la reconocemos cuando la vemos, y, sin embargo, muchos de nosotros 

pensamos que la motivamos, nuestro análisis sugiere que las escuelas son tal vez las que 

menos trabajan en el desarrollo de la creatividad. La sabiduría convencional es 

probablemente la correcta: las escuelas hacen muchísimo por socavar la creatividad y 

poco por ayudarla.  

Es importante darse cuenta que nuestra teoría de la creatividad es de confluencia: es 

decir, los elementos de la creatividad trabajan juntos de manera interactiva y no 

solitaria. La implicación para la escuela es que el utilizar sólo uno &shyp;o aun unos 

pocos&shyp; de los recursos que hemos discutido no es suficiente para inducir al 

pensamiento creativo. Por ejemplo, una escuela podría enseñar "pensamiento 

divergente", motivando a los estudiantes a ver múltiples soluciones a los problemas. 

Pero los niños no podrán de repente volverse creativos en la ausencia de un medio que 

tiene ambigüedad, anime el temor de los riesgos, fomente las tareas motivantes y 

soporte los otros aspectos de la creatividad que hemos discutido.  

Es también conveniente darse cuenta que el obtener transferencia del entrenamiento de 

un dominio a otro es cuando menos tan duro tanto con el pensamiento creativo como 

con el crítico.  

Si utilizamos problemas triviales en nuestro salón de clases, por ejemplo: "Cuáles son 

los usos inusuales de un clip", entonces probablemente se obtendrá transferencia sólo a 

problemas triviales fuera del salón de clases. No nos entusiasmamos con los llamados 

test de creatividad, ni con muchos programas de entrenamiento, porque los problemas 

que utilizan son triviales.  

Podríamos animar el uso de problemas serios en una variedad de disciplinas a fin de 

maximizar la transferencia del entrenamiento. Es mejor pedir a los estudiantes que 

piensen en formas inusuales de resolver los problemas del mundo, o los de la escuela, 

que pedirles que piensen en formas inusuales de utilizar un clip.  

Quizás el mayor obstáculo para el realce de la creatividad es ver un estudiante ideal que 

en particular no distingue la creatividad.  

Paul Torrance utilizó una "lista de control del niño ideal" (Ideal Child Checklist), 

compuesta de características que han sido encontradas de manera empírica para 

diferenciar gente altamente creativa de la gente que lo es menos. Un total de 264 

maestros en el estado de Nueva York marcaron las ítems en términos de lo deseable. 

de diez expertos en creatividad.  
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Los maestros fueron más estrictos que los expertos en atributos como la popularidad, las 

habilidades sociales y la aceptación de la autoridad. Los maestros desaprobaron 

atributos como hacer preguntas, ser un buen adivinador, pensamiento independiente y 

tomar riesgos. Una réplica de este estudio en Tennessee mostró sólo una débil relación 

entre los puntos de vista de los maestros y los de los expertos en creatividad.12 Está 

claro que para engendrar creatividad primero debemos valorarla. Las escuelas pueden 

cambiar. Pueden dejar que sus estudiantes definan problemas en lugar de casi siempre 

hacerlo por ellos.  

Ellas pueden poner más hincapié en los problemas sin estructura que en los bien 

estructurados. Pueden motivar un estilo legislativo en lugar de, o además de, un estilo 

ejecutivo, proporcionando asignaturas que animen a los estudiantes a ver cosas de 

diferentes maneras; enseñar conocimientos que puedan aplicarse no sólo en los 

ar la flexibilidad al utilizar el conocimiento en lugar de sólo recordarlo. 

Podrían animar el tomar riesgos y otros atributos de la personalidad asociados con la 

creatividad, y tener más interés en motivar a los niños de manera intrínseca en vez de 

hacerlo mediante notas escolares.  

Finalmente, podrían premiar la creatividad en todas sus formas, y no ignorarla e incluso 

castigarla.  

Pero para que hagan todo esto tendrá que hacerse antes una revaluación del para qué es 

la escuela. Cuando menos quisiéramos ver que ese proceso empezara ahora. En lugar de 

poner obstáculos en sus trayectorias, hagamos lo que podamos para valorar y motivar la 

creatividad de los estudiantes en nuestras escuelas.  
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