
1 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 

 

Per Aina Prat Monrabà 

 

Dirigit per Mario Montero 

 

Grau en Pedagogia 

 

Curs: 2019-2020 

 

 

Facultat d’Educació i Psicologia, UdG 

 

DETECCIÓ, AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ 

DE L’ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS 

A LES ESCOLES DE SANT CELONI 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Los niños superdotados son los mejores frutos del árbol de la humanidad,  

pero a la vez son los que corren mayor peligro.  

Cuelgan de sus ramas más frágiles y pueden romperse fácilmente» 

 

Carlos G. Jung 

 

 



3 
 

Resum 

Aquest treball es divideix en dues parts: per una banda hi ha la fonamentació teòrica on 

es fa una aproximació al fenomen de les altres capacitats (AACC), s’explica quines són 

les visions del context familiar i educatiu, els tipus que hi ha i què en diu la llei a nivell 

espanyol i a nivell català. Després, la recerca bibliogràfica segueix enfocada ja més a 

nivell acadèmic i es parla del procés i de les eines de detecció, de les estratègies 

metodològiques que s’utilitzen per donar resposta en aquest tipus d’alumnat i finalment 

s’analitza a què és degut el baix rendiment i el fracàs escolar que es dóna amb els 

alumnes amb altes capacitats. Per altra banda, tenim el marc pràctic el qual està enfocat 

en conèixer quina és la realitat de les escoles del poble de Sant Celoni envers el tema. 

S’ha realitzat una entrevista a les mestres d’educació especial de les 6 escoles del 

municipi i també una a la professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 

(EAP) encarregada d’algunes d’aquestes escoles. D’aquesta manera teníem una visió 

interna de cada centre i una visió externa de tot el municipi en general. Per dur-ho a 

terme, s’ha utilitzat una metodologia d’estudi de casos que es situa dins el paradigma 

interpretatiu. La realització d’aquest treball ha portat a veure la manca d’informació que 

hi ha en els centres en l’àmbit de les AACC que al mateix moment repercuteix en la 

falta d’identificació que hi ha amb aquest tipus d’alumnat. A més a més, aquests dos 

factors són els causants del baix rendiment.   

Paraules clau: altes capacitats, intervenció, estratègies metodològiques, EAP, detecció. 

 

Abstract 

This work divides in two parts: on the one hand there is the theoretic foundation where 

make an approach at the phenomenon of the gifted people; explain which are the visions 

at the familiar and educational context, the types that there is and what says the law at 

Spanish level and at Catalan level. Then, the bibliographic enquiry tracks focused 

already more at academic level and talk about the process and the tools of detection, the 

methodological strategies that utilise to give response at this type of students and finally 

reference at the low performance that gives with the gifted students. In the other hand, 

we have the practical frame which have focused which is the reality of the schools of 

Sant Celoni. We realised an interview at the teachers of special suport of the 6 schools 
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of the township and also one at the Professionals of Psychopedagogy Assessment which 

attendant of some of these schools. In this way, we had an internal vision of each centre 

and an external vision of all the township. To carry out it, we have utilised a 

methodology of cases study that situates in the interpretive paradigm. The realisation of 

this work has taken us to view the lack of information that there is at the schools about 

gifted students that in the same moment affects at the fault of identification which 

generates low results in this students. 

Key words: gifted students, gifted intervention, methodological strategies, Professionals 

of Psycopedagogy Assessment, gifted identification.  
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1. Introducció 

En els darrers anys, la mirada educativa ha agafat un rumb cap a la importància de la 

inclusió dins l’aula. Partim de què les aules cada vegada són més diverses i els ritmes 

d’aprenentatges entre els alumnes són molt diferenciats, així doncs, aquest procés de 

canvi busca l’atenció de tots els alumnes per igual. 

Arran d’això, tal com diu l’article 2 del Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació primària, “S’ha de posar un èmfasi especial en la detecció 

precoç de les dificultats d’aprenentatge per tal que l’alumne rebi una resposta educativa 

adequada a les seves necessitats al més aviat possible”. Però dels alumnes amb altes 

capacitats, qui se n’encarrega? 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya estableix una 

classificació de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE), i 

dins d’aquesta hi ha la categoria de les altes capacitats, un col·lectiu actualment oblidat 

en els centres educatius. Hi ha una desconeixença important en relació amb aquest tipus 

d’alumnat i degut això, existeix una manca d’informació de com detectar, avaluar i 

intervenir amb l’alumnat amb AACC.  

La motivació a realitzar aquest treball va aparèixer l’any passat amb les pràctiques del 

Grau de Pedagogia a l’EAP del Baix Montseny. En els 4 mesos que vam estar anant cada 

dia als centres de la zona i fent atenció amb l’alumnat i les seves famílies, no es va sentir 

a parlar en cap cas de cap alumne amb AACC. Es van tractar amb alumnes amb trastorns 

de conducta greus, dislèxia, dèficit auditiu i visual, discapacitat intel·lectual, etc. però en 

cap cas amb un alumne d’AACC. I sorgeix la pregunta: “on són? Tan bé ho fan els 

centres que no necessiten cap tipus d’intervenció ni assessorament amb aquest alumnat?” 

Davant d’aquesta situació, es va decidir enfocar la recerca amb aquest col·lectiu incògnit 

del sistema.  

Així doncs, l’estudi es centra en les 6 escoles del municipi de Sant Celoni. Està dividit en 

dues parts; per una banda, es troba la recerca teòrica per veure què en diuen els experts 

envers el tema, i per altra banda, hi ha les entrevistes a les mestres d’educació especial de 

cada escola del poble per conèixer com aborden aquest tema dins de cada centre. A més 

a més, també apareix una entrevista de la professional de l’EAP encarregada d’algunes 

escoles de Sant Celoni. Ella ha donat una visió general a nivell de poble.  

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:90c2e156-535d-46be-95ab-3c920d2ee18a/primaria-catalunya.pdf
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2. Objectius 

 Conèixer el món de les altes capacitats i quines eines i recursos metodològics 

proposa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per donar 

resposta educativa en aquest tipus d’alumnat. 

 Analitzar el nombre d’alumnes amb altes capacitats que tenen les escoles del 

municipi de Sant Celoni a primària i secundària.  

 Identificar quin procés de detecció i avaluació s’utilitza en les escoles de Sant 

Celoni a l’alumnat amb altes capacitats. 

 Comprovar quines estratègies metodològiques s’apliquen a l’alumnat amb altes 

capacitats en les escoles de Sant Celoni.  

 Analitzar quins factors poden intervenir quan els infants i/o adolescents amb 

altes capacitats tenen un baix rendiment acadèmic.  

 Fer una proposta de millora per a la intervenció als alumnes amb altes capacitats 

a les escoles de Sant Celoni. 

 

3. Fonamentació teòrica 

3.1. Què entenem per Altes Capacitats?  

Els primers estudis que es van fer en relació a les altes capacitats intel·lectuals al segle 

XIX anaven en paral·lel als estudis de la intel·ligència elevada, es deia que un alumne 

tenia altes capacitats quan sobresortia la seva intel·ligència elevada. Més endavant, 

l’informe Marland (1972) fet per l’Oficina Federal d’Educació dels Estats Units, aporta 

una primera definició de la superdotació i el talent; una persona superdotada és aquella 

que té unes habilitats destacades i un alt rendiment, la qual ha estat identificada per un 

professional qualificat. Actualment, es lliguen les altes capacitats a l’alt rendiment i al 

procés cognitiu i ja no només al coeficient intel·lectual de la persona (Tourón, 2020).  

Així doncs, segons la Guia Actualitzada d’Altes Capacitats Intel·lectuals, Beret et al. 

(2008) una possible definició actual podria ser la següent: 

el concepte altes capacitats intel·lectuals engloba un conjunt de persones que presenten 

característiques intel·lectuals quantitativa i qualitativament superiors de manera 

significativa a la major part de la població en una, diverses o totes les àrees d’aptitud, 

sigui quina sigui l’edat de la persona. (p.15)  
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Figura 1: Taula comparativa del paradigma tradicional i l’actual respecte les altes 

capacitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elements diferencials del paradigma tradicional i actual respecte les altes capacitats. Extret de 

Las Altas Capacidades en el  sistema educativo español: reflexiones sobre el concepto y la 

identificación, de J. Tourón,2020, p.20. Copyright 2020 de Javier Tourón  

 

Les AACC es poden trobar en nens/es i adolescents de tots els grups culturals, en tots 

els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana. Aquest perfil de persones 

demostren respostes notablement elevades envers altres individus de la mateixa edat, 

experiència o entorn. Tenen altes capacitats en les àrees cognitives, creatives i/o 

artístiques i també mostren una capacitat excepcional de lideratge. Normalment 

destaquen en algunes matèries acadèmiques específiques. El percentatge d’alumnes 

identificats com a altes capacitats representa entre el 4% i el 6% de la població escolar. 

Equival a una mitjana d’1,25 alumnes en una aula de primària i 1,5 alumnes en una de 

secundària. La realitat però ens mostra com només hi ha detectats entre 0,6 – 0,8 

alumnes per classe, la resta estan sense identificar (Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, 2013).  
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El perfil de persones amb altes capacitats no és uniforme, no existeix un únic perfil. A 

causa d’aquesta diversitat, no es pot generalitzar, tot i així, podem extreure algunes  

característiques comunes. Gómez (2009) identifica les següents: 

 Intel·ligència: tenen molta facilitat i rapidesa per aprendre i són capaços 

d’emmagatzemar, recordar i recuperar informació de dades molt diverses amb 

rapidesa i amb detalls sense esforç. Pel que fa al raonament verbal, tenen un 

vocabulari ric i ampli i una gran habilitat per relacionar conceptes. Amb 

raonament matemàtic, mostren un bon domini de conceptes i símbols tant per 

calcular com per resoldre problemes de diferents maneres, i amb raonament 

lògic manifesten una gran agilitat mental per resoldre qüestions lògiques i 

abstractes. 

 Aprenentatge: és ràpid i més avançat del que els tocaria per edat. Acostumen a 

fer aportacions profundes i a reflexionar més enllà del que se li demana, els 

temes que més els motiven són: l’univers, el temps, la física dels objectes, el 

sentit de la vida, etc.  

 Personalitat: acostumen a relacionar-se amb nens/es més grans, ja que amb els 

de la mateixa edat tenen forces problemes de socialització. Són bons 

comunicadors i molt creatius. Manifesten avorriment i rebuig a tasques per falta 

de motivació, normalment la tasca està per sota les seves possibilitats. Són 

hipersensibles davant de fets dolorosos i situacions injustes.  

 Creativitat: és aquella actitud la qual busca la capacitat d’innovar i generar 

idees en el moment de plantejar i elaborar una tasca. Es tracta d’aquella habilitat 

que deixa de banda allò típic i convencional per allò original i efectiu. Les 

persones amb altes capacitats tenen un nivell alt de creativitat i enginy 

constructiu.   

3.1.1. Context familiar  

Giró afirma que “Cuando por fin unos padres tienen en sus manos el informe del 

psicopedagogo que identifica a su hijo como de altas capacidades, lo primero que 

piensan es: «Y ahora qué?». Ahora tiene una etiqueta, una identificación, pero sigue 

siendo el mismo” (Giró, 2017, 13). La família com a nucli principal de l’infant tindrà un 

paper fonamental. Primer de tot hauran d’entendre’l i informar-se sobre què comporta 

tenir un fill amb altes capacitats. També serà important que li facin un bon 
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acompanyament i li donin suport en tot moment. Higueras i Fernández (2017) expliquen 

que “las familias con niños con altas capacidades pueden verse desbordadas ante 

situaciones, puesto que no tienen un asesoramiento por parte de profesionales sobre 

cómo puede tratarse esta situación, para que sus hijos tengan éxito tanto en el ámbito 

educativo, social y profesional (p. 154).  

Carmen Giró en el seu llibre El club de los superman menciona uns petits fragments 

d’una entrevista que fa en una mare amb un fill amb AACC. Aquesta explica que: 

«Lo reconozco. A veces he puesto el piloto automático. Volviendo a casa del colegio, 

nuestros quince minutos andando a paso tranquilo, a veces he tenido que desconectar y hacer 

ver com que escuchaba. Pero era por supervivencia. Yo estoy pendiente de si el semáforo 

está rojo, de que no se me caigan las dos bolsas del supermercado ... y mi hijo insiste en 

explicarme con todo detalle por qué los cohetes espaciales no llevan volante, cómo funciona 

su motor, com afecta a la gravedad...» (p.33) 

«No puedo seguirle  porque él sabe mucho mas que yo. Literalmente. Y tiene nueve años. A 

su padre le pasa igual». (p.34) 

«Admito que cuando nos confirmaron lo que ya sabíamos me entró un miedo atroz. A no 

saberlo hacer, a equivocarme, a no estar a la altura... Pero poco a poco todo vuelve a la 

normalidad». (p.34)  

La situació en l’àmbit familiar segurament serà la més complicada de gestionar i al 

mateix moment la més important. Per algunes famílies aquesta situació pot ser viscuda 

com un problema, en alguna ocasió fins i tot es nega que el seu fill/a tingui AACC. En 

canvi, hi ha situacions en què es pot arribar a generar grans expectatives amb l’infant o 

adolescent, comparant-lo amb un geni, les quals pot comportar una gran pressió 

emocional al fill/a. L’estabilitat familiar, els recursos materials i/o educatius que es 

facilitin a l’infant i l’acompanyament d’aquest, seran tres característiques fonamentals 

perquè l’entorn familiar sigui favorable pels nens i nenes amb AACC (Olszewski-

Kubilius, 2008). 

3.1.2. Context acadèmic 

En l’àmbit escolar, es tracta d’una categoria d’alumnes que requereixen una educació 

adaptada, categoritzats com alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu 

(NESE) per tal de poder assolir un desenvolupament personal i acadèmic. La vida 
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acadèmica de l’alumnat no només es limita en les activitats d’ensenyament i 

aprenentatge que es proposen a l’aula, sinó que també es desenvolupa en un context 

social, on estan presents companys, professorat i fins i tot la família. Tots aquests agents 

contribueixen en el desenvolupament de l’infant i influiran d’alguna manera o altre en el 

seu rendiment escolar (Hernández i Borges, 2010). 

És freqüent que entre docents es parli de l’alumnat amb AACC com a brillants a classe, 

amb un rendiment excel·lent. No obstant això, la realitat és molt diferent, es tracta d’un 

col·lectiu molt divers que a vegades presenta baixa motivació, mal comportament, que 

fins i tot en alguns casos es pot arribar a produir un fracàs escolar de l’alumne 

(Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2013). 

 

Així doncs, en primer lloc, serà necessari detectar els alumnes amb aquest perfil i tenir-

los molt en compte per poder atendre les seves necessitats educatives. Moltes vegades 

es detecten però es considera que no necessiten cap ajuda perquè tenen capacitats 

superiors a la resta. La comunitat educativa ha de seguir una línia comuna i posar-se 

d’acord amb el tipus d’estratègies didàctiques que s’utilitzaran amb cada alumne 

(Masdevall i Mir, 2010). 

 

Taula 2: Taula resum del context familiar i el context escolar de les persones amb 

altes capacitats. 

CONTEXT FAMILIAR CONTEXT ESCOLAR 

-Principal nucli i acompanyament de l’infant. 

-Falta d’informació de la família. 

-Sentiment de por i rebuig a la identificació 

psicopedagògica. 

-Pressió a l’infant perquè sigui un geni. 

-Factors claus: Estabilitat familiar, els recursos 

materials/ educatius i acompanyament 

-Alumnes NESE 

-Es desenvolupa un context social. 

-Creença d’alumne amb AACC = alumne 

brillant. No necessita ajuda. 

-Fonamental detectar per intervenir.   

-Coordinació entre la comunitat educativa. 

 

Nota: elaboració pròpia.  

3.2. Distinció entre Superdotació, Talent i Precocitat  

El concepte d’alta capacitat (AC) engloba tot un ventall de persones que destaquen en 

una o diverses àrees del coneixement. Beret et al. (2008) a la Guia Actualitzada d’Altes 

Capacitats Intel·lectuals en defineix tres tipus: 
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Superdotació: ens referim en aquelles persones que destaquen de manera innata per 

tenir una elevada capacitat intel·lectual en totes les àrees i una creativitat per sobre la 

mitjana. La principal característica és la flexibilitat cognitiva que tenen, és a dir, 

l’habilitat que els permet tractar amb qualsevol tipus d’informació (verbal, 

matemàtica...) o forma de processament (lògic o creatiu). En resum, diríem que les 

persones que tenen una superdotació tenen la possibilitat d’una producció eficaç en 

qualsevol àmbit i tasca i disposen d’una multitud de recursos per resoldre problemes.  

Talent: parlem de talent quan una persona destaca en un o diversos àmbits, però no en 

tots. El rendiment d’aquesta àrea serà independent al que poden mostrar en les altres 

àrees. Segons quantes i quines siguin aquestes àrees es poden distingir entre: talents 

simples, que es designen en una persona quan destaca únicament en una àrea (verbal, 

matemàtic, lògic, creatiu i social), talents complexos; quan diversos talents coexisteixen 

en una mateixa persona (lògic-verbal-memorístic, artístic-figuratiu i motriu) i talents 

conglomerats; quan coexisteixen un talent simple i un complex.  

Precocitat: segons la guia per a mestres i professors: Les altes capacitats: detecció i 

intervenció en l'àmbit educatiu, publicada pel Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya (2013), la precocitat és un fenomen evolutiu, no intel·lectual, i 

per tant, implica un ritme de desenvolupament més accelerat, però això no significa que 

hi hagi un assoliment de nivells de desenvolupament superiors. Aquesta tipologia 

d’alumnes manifesten un major nombre de recursos intel·lectuals que la resta i 

normalment es detecta amb infants a partir de 3 anys.  

 

3.3.   Marc legal de les altes capacitats  

3.3.1. A nivell de l’estat Espanyol: 

L’article 71 de la Ley Organica de Educación 2/2006 del 3 de maig afirma que 

correspon a les Administracions Educatives garantir els recursos necessaris pels 

alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de la ordinària, com els que 

tenen necessitats educatives especials, altes capacitats, dificultats d’aprenentatge... per 

tal que puguin aconseguir el màxim desenvolupament possible (BOE, 2006, art. 71).  
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Els articles 76 i 77 de la Ley Organica de Educación 2/2006 del 3 de maig es centren en 

l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals i conclouen que les Administracions 

Educatives han d’adoptar  mesures necessàries per identificar aquest tipus d’alumnat i 

valorar les seves necessitats. També li correspon adoptar els plans d’actuació adequats 

per aquestes necessitats. El govern, al mateix temps, establirà les normes per 

flexibilitzar la duració de cada una de les etapes del sistema educatiu independentment 

de l’edat de l’alumne (BOE, 2006, art. 76 i 77). 

3.3.2. A nivell català: 

La Llei d’Educació 12/2009, del 10 de juliol disposa, a l’article 83 els criteris 

organitzatius dels centres educatius per atendre els alumnes amb altres capacitats. El 

primer punt explica que el projecte educatiu del centre ha d’incloure els elements 

organitzatius i metodològics necessaris per atendre aquest alumnat. El segon punt diu 

que l’Administració educativa ha d’establir protocols per a la identificació de les altes 

capacitats (DOGE, 2009, art. 83).   

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

primària, a l’article 11 i 16 menciona que aquests alumnes poden disposar d’un pla 

individualitzat, sempre que es consideri necessari. També diu que els alumnes amb altes 

capacitats poden flexibilitzar la permanència en un curs o en tota l’etapa (DOGE, 2015, 

art. 11 i 16).   

El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria, a l’article 18 explica que els alumnes amb altes capacitats poden 

disposar de mesures específiques que donin resposta a les seves necessitats relacionades 

a l’ampliació i enriquiment curricular al llarg de tota l’etapa. També permet una 

flexibilitat en la durada de l’etapa (DOGE, 2015, art. 18).   

El Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

del batxillerat, a l’article 17 menciona que s’han de preveure les mesures necessàries 

d’adaptació de la resposta educativa per afavorir el desenvolupament de la potencialitat 

intel·lectual i creativa i la socialització positiva dels alumnes amb una capacitat 

intel·lectual elevada, identificada mitjançant una avaluació psicopedagògica. (DOGE, 

2008, art. 17).  
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Taula 3. Quadre resum del marc legal a nivell d’estat espanyol i a nivell català dels 

alumnes amb altes capacitats. 

A NIVELL D’ESTAT ESPANYOL A NIVEL CATALÀ 

-Correspon a les Administracions Educatives 

garantir els recursos per atendre aquest alumnat , 

establir els protocols d’identificació i les normes 

de flexibilització de cada curs. 

  

- El PEC ha d’incloure els elements organitzatius 

i metodològics necessaris per atendre aquesta 

alumnat i la flexibilització de cada curs.  

 

- L’Administració educativa ha d’establir els 

protocols per identificar-los.  

Nota: elaboració pròpia.  

 

3.4. La detecció de les altes capacitats 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Marta Mata de Salou conté un 

Protocol de detecció, avaluació i intervenció amb alumnes d’Altes Capacitats (2017) el 

qual diu que els primers a observar si un alumne pot ser un possible cas d’altes 

capacitats són els adults més propers, com els seus pares i professors. La primera eina 

que s’utilitza és l’observació del seu treball escolar. Aquesta tipologia d’alumnes 

generalment no generen problemes en els centres educatius, ja que amb prou feines se’ls 

sap identificar, tot i això, les dificultats comencen a sorgir quan no poden desenvolupar 

la seva intel·ligència en un alt rendiment dins el centre ordinari. Quan passa això és 

quan apareix la necessitat d’identificar les seves potencialitats i generar propostes 

educatives adaptades a l’alumne.  

La detecció d’altes capacitats no sols ha d’anar adreçada a alumnes amb rendiment 

escolar alt, sinó que també s’han d’utilitzar procediments i estratègies d’identificació 

d’alumnes amb elevat potencial, però que no aconsegueixen un alt rendiment acadèmic, 

quan presentin: problemes de conducta, manca de motivació, deficiències específiques i/o 

retard en algun aspecte del desenvolupament, o bé amb alumnes culturalment diferents 

(Protocol de detecció, avaluació i intervenció amb alumnes d’Altes Capacitats, 2017, 9-

10). 

La detecció s’ha de fer com més abans millor per poder començar a tractar-los 

correctament i evitar que es perdi el seu potencial. Hi ha dos moments en la detecció, 

primer de tot hi ha el Screening, que es quan el professorat comença a veure indicis 

d’una possible alta capacitat i fa la sol·licitud a l’EAP. Un cop rebut, aquest servei 

extern haurà de fer la identificació psicopedagògica a través de qüestionaris i proves de 
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detecció. A partir d’aquí, es començaran a posar mesures i adaptacions a l’alumne 

perquè pugui seguir amb èxit la seva escolarització (Gómez, 2009). 

3.4.1. Qüestionaris i proves d’identificació 

Segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2013), per 

verificar el Coeficient Intel·lectual (CI) d’un alumne es poden utilitzar les proves 

següents:  

 Kaufman Assessment Battery Children (k-ABC): Bateria d’avaluació per a 

nens (de 2,5 a 12,5 anys) (Kaufman i Kaufman, 1983) 

 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III): Escala 

d’intel·ligència per a preescolar i primària (de 2,5 a 7,5 anys) (Wechsler, 1967) 

 Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V): Escala d’intel·ligència 

per a nens i adolescents (de 6 a 17 anys). És un dels instruments més utilitzats 

per detectar trastorns d’aprenentatge (Wechsler, 1949) 

Com a prova complementària també existeix el Behavior Assessment System for 

Children (BASC), que es tracta d’una prova d’avaluació de les funcions executives 

dels infants (Gioia, Isquith, Guy i Kenworthy, 2000). 

A més a més, també existeixen unes graelles d’avaluació que es fan servir com a eines 

d’observació per detectar indicadors d’altes capacitats. Se’n passa una a la família, una 

a l’alumna i l’altre l’omple la mestra, d’aquesta manera, tenim una visió del context més 

amplia i sobretot una autoavaluació de l’alumne que ens permetrà detectar-ne les 

habilitats, capacitats, punts febles, motivacions... 

3.4.2. Resultats 

El  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2013) clarifica que es 

considerarà que un alumne té superdotació quan obtingui puntuacions sobre el percentil 

75 en raonament lògic, gestió perceptual, gestió de memòria, raonament verbal, 

raonament matemàtic, aptitud espacial i creativitat. Per altra banda, es considerarà que 

un alumne té talent acadèmic quan les seves puntuacions estiguin per sobre del percentil 

80 en raonament lògic, gestió de memòria i raonament verbal. També es pot identificar 

aquest alumnat amb una puntuació del CI de 130. 
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Un cop detectada l’alta capacitat, el primer que hem de fer és identificar les necessitats 

educatives de cada alumne. Probablement existiran necessitats socials, emocionals-

afectives, intel·lectuals, etc. les quals dependran de l’edat i del moment maduratiu de 

cada un/a.  

 

3.5. Estratègies d’intervenció per alumnes amb altes capacitats 

Segons la guia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les altes 

capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu (2013), tota intervenció dirigida 

aquesta tipologia d’alumnes hauria de preveure els elements següents: 

1. Completar i/o ampliar els continguts en determinades àrees. 

2. Treballar els objectius de socialització i les habilitats comunicatives, sobretot 

amb aquells que són poc competents en això. 

3. La integració de l’alumne/a al grup classe. 

Els programes que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(2013) proposen aplicar en aquests alumnes són els següents: 

 Ampliacions curriculars: es tracta d’afegir continguts en el currículum ordinari 

i ampliar l’estructura dels temes proposats amb més informació. D’aquesta 

manera, l’alumne pot ampliar el seu objectiu sense apartar-se del tema que s’està 

treballant a l’aula.  

 Entrenament metacognitiu: busca que l’alumne aprengui a gestionar els seus 

recursos cognitius i conductuals. Es tracta d’introduir continguts extracurriculars 

fora de l’horari acadèmic per tal de dificultar l’organització de l’alumne i que 

hagi d’aprendre a gestionar-se.    

 Enriquiment aleatori: es tracta de planificar tota una sèrie de temes i activitats 

que incloguin continguts curriculars i d’altres externs. Aquí l’alumne podrà 

escollir els del seu agrado i treballar-los paral·lelament a les classes. A més a 

més, l’alumnat tindrà l’oportunitat d’escollir lliurement la manera que vol 

treballar aquest contingut de més.  

 Acceleració de curs: consisteix en reduir la durada d’algun dels cicles escolars i 

avançar l’alumne de curs, d’aquesta manera es procura que es solucionin els 

problemes d’avorriment i motivació de l’alumne. També pot millorar la relació 
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entre els companys de classe, ja que seran més madurs. Serà important vetllar 

pel desenvolupament socioemocional de l’alumne.  

 Agrupament: busca ajuntar els alumnes de característiques o interessos 

semblants per treballar conjuntament en determinats projectes o matèries per així 

millorar el seu rendiment i la seva motivació. 

Taula 4. Taula resum de les estratègies educatives que proposa el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2013). 

ESTRATÈGIA EDUCATIVA EXPLICACIÓ 

Ampliacions curriculars Afegir més temes i continguts curriculars. 

Entrenament metacognitiu Busca l’organització i la gestió de l’alumne ampliant 

continguts extracurriculars. 

Enriquiment aleatori Planificació de temes i activitats que incloguin continguts 

curriculars i d’altres externs. 

Acceleració de curs Avançar l’alumne de curs. 

Agrupaments Ajuntar alumnes d’interessos similars per treballar junts 

matèries concretes. 

Nota: elaboració pròpia.  

 

3.5.1. Pla Individualitzat (PI): 

És un document escrit on consten el conjunt de totes les adaptacions que se li puguin 

arribar a fer a l’alumne en els diferents moments i contextos escolars. El tutor, la mestra 

d’educació especial del centre i el professional de l’EAP seran els responsables del PI 

juntament amb la col·laboració de la família i/o tutors legals. Aquests redactaran el 

document i haurà de ser aprovat pel director o directora del centre educatiu. S’anirà 

revisant cada final de curs per tal d’anar anotant l’evolució de l’alumne i fer-ne les 

modificacions necessàries (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

2013). 

Figura 5: Model de pla individualitzat que proposa el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2013). 
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Nota: Model de pla individualitzat (PI). Extrat de Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit 

educatiu, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2013, p.46. Copyright 2013 

de Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

3.6. Baix rendiment i fracàs escolar a les altes capacitats 

Per la majoria de professionals els alumnes amb altes capacitats amb un baix rendiment 

són aquells que presenten una discrepància important entre el rendiment esperat, en 
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funció del seu coeficient intel·lectual, i el rendiment que té dins l’aula (Reis i McCoach, 

2002). 

Segons Roberto Ranz (2014), algunes de les causes més comunes del baix rendiment 

dels alumnes amb altes capacitats són les següents: 

 L’avorriment dins l’aula: això pot ser causat per un nivell inadequat dins l’aula 

en comparació el potencial de l’alumne.  

 Baixa motivació: la percepció de l’alumne envers l’escola és com una cosa 

avorrida i sense sentit. 

 Inconformisme i oposició envers el currículum i les activitats de l’aula.  

 Factors familiars desfavorables: conflictes, absència dels pares, pressió sobre 

l’alumne al fer-se expectatives molt altes, etc. 

 Dèficits o problemes no identificables: Trastorn per Dèficit d’Atenció i 

Hiperactivitat (TDAH), simptomatologia compatible amb autisme, problemes de 

socialització (problemes amb els iguals), depressió, ansietat, aïllament, etc. 

 Pressió per voler ser com els altres i conformar-se amb les expectatives del grup, 

no voler destacar.  

Segons les diferents etapes escolars alguns factors de baix rendiment són més 

determinants que d’altres. A l’Educació Infantil, es pot dir que no es presta gaire atenció 

en el baix rendiment dels alumnes, ja que és difícil identificar una habilitat intel·lectual, 

en aquí se’ls comença a etiquetar com a infants precoços. A Educació Primària, es 

comença a veure la tendència a organitzar-se i a estructurar les tasques de manera 

independent, els interessos específics deslligats del grup classe, la por a no satisfer les 

expectatives familiars, etc. i tot això pot derivar a la desmotivació i desinterès escolar. A 

Educació Secundària, el fracàs escolar s’atribueix, generalment, a la falta d’experiències 

de socialització adequades. En aquesta etapa apareix l’inestable desenvolupament 

emocional dels adolescents i la indecisió personal a part de tots els altres factors ja 

mencionats en les etapes anteriors (Pérez, 1994). 

 

Tourón (2020) conclou que “Es  un  error,  casi  universalizado,  de  los  sistemas  

educativos  el  ligar  ‘desarrollo   educativo’  y  ‘edad’,  para  organizar  los  grupos  de  

alumnos  en  función  de  la  última,  olvidando las diferencias que se producen en el 

desarrollo de las personas” (p.24). Aquest fet és un factor clau del baix rendiment dels 
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alumnes amb AACC, molts no volen destacar, no volen ser el diferent, simplement 

volen formar part del grup. Altres desconnecten completament de la classe al veure que 

el professor està explicant geometria plana i ell està pensant en 3D.   

 

 

4. Marc pràctic 

4.1. Aproximació al context  

La recerca es focalitza en un poble de la comarca del Vallès Oriental anomenat Sant 

Celoni, situat als peus del Montseny. Actualment, conta aproximadament d’uns 18.700 

habitants i és el nucli de referència de tots els municipis del Baix Montseny. En l’àmbit 

educatiu, la vila té 2 escoles bressol, 6 escoles d’infantil i primària (les quals 5 d’elles 

també tenen secundària) i un Institut que a part de l’ESO també ofereix batxillerat i 

cicles formatius.  

A nivell de recursos, Sant Celoni té els Serveis Educatius de Zona dependents del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquests estan formats pel 

Centre de Recursos Pedagògics (CRP), l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) 

i l’Equip de Llengua i Cohesió Social. A més a més el poble també disposa d’un Centre 

de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).  

4.2. Plantejament metodològic de l’estudi 

Per dur a terme la recerca, s’ha utilitzat una metodologia d’estudi de casos que es situa 

dins el paradigma interpretatiu. A través de la informació recollida al marc teòric i de 

les entrevistes que es realitzaran en el marc pràctic s’analitzarà com es treballa amb els 

alumnes d’altes capacitats a les escoles de Sant Celoni per tot seguit fer una proposta de 

millora en la detecció, avaluació i la intervenció.  

4.2.1. L’entrevista com a eina metodològica  

Com s’ha mencionat, per portar-ho a terme s’ha fet ús com a objecte metodològic de 

l’entrevista en profunditat. Per una banda, s’ha dissenyat un guió d’una entrevista de 16 

preguntes que ha estat validat per 2 experts, en Mario Montero professor associat al 

Grau de Pedagogia i la Carme Timoneda, professora del Grau de Pedagogia. Tot seguit, 

s’han escollit 6 casos que corresponen a les mestres d’educació especial (MEE) de cada 

escola de Sant Celoni, ja que són les que tenen coneixença de tots els casos d’alumnes 
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amb altes capacitats que tenen i les encarregades de donar suport i eines als docents, 

alumnes i famílies amb necessitats educatives específiques. Així doncs, s’ha contactat 

per correu amb les directores dels 6 centres educatius del poble per fer-les saber que es 

volia portar a terme una entrevista a la mestra d’educació especial del centre i per si 

podien facilitar el seu contacte. Ha sigut un procés llarg a causa de la situació actual 

provocada pel Covid-19, les docents estan molt ocupades amb tot el funcionament de la 

docència telemàtica i no ha sigut fàcil que tots els centres contestessin a la primera. El 

procés ha durant ben bé 1 mes fins que no s’han aconseguit les entrevistes, fins i tot 

alguns casos s’ha hagut d’insistir fins a 3 vegades, ja que al ser un estudi a nivell de 

poble si no s’entrevisten tots els centres perd el sentit. S’ha de dir que la intenció era 

fer-ho de tots els centres educatius del poble, en total 6 escoles i 1 Institut, però 

finalment l’estudi s’ha centrat només amb les escoles, ja que per motius varis no s’ha 

aconseguit l’entrevista per part de l’Institut. Així doncs, un cop aconseguit lligar dia i 

hora amb totes les professionals de les 6 escoles, s’ha fet l’entrevista a cada una via 

telefònica d’una durada aproximadament de 20-30 minuts.  

Taula 5. Relació entre els objectius, les categories i les preguntes de l’entrevista de 

les mestres d’educació especial o psicopedagogues. 

OBJECTIUS CATEGORIA PREGUNTES 

Analitzar el nombre d’alumnes 

amb altes capacitats i  els 

recursos els quals disposen els 

centres educatius del municipi 

a primària i secundària. 

 

Recursos i 

alumnat amb 

AACC al centre 

-Quantes mestres d’educació especial té el 

centre? 

 

-Quantitat d’alumnes identificats amb AACC 

a primària? 

 

-I a secundària? 

Identificar quin procés de 

detecció i avaluació  s’utilitza 

en  les escoles de Sant Celoni 

a l’alumnat amb altes 

capacitats. 

 

Detecció -Disposeu d’algun document /protocol de 

detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

 

-Normalment, els alumnes ja venen 

identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

 

Els casos que no: 

 

-Quines són les primeres sospites que us fan 

pensar que un alumne pot ser un possible cas 

d’AACC, és a dir, què és el que més us crida 

l’atenció?  

 

 

Avaluació 

psicopedagògica 

-Quin procés seguiu en el moment que us 

plantegeu avaluar-lo?  
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-Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitza 

l’escola per avaluar l’alumne? 

 

Reaccions -En el moment de sol·licitar a la família el 

consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser 

un possible cas d’alumnes amb AACC, 

quines reaccions acostumen a tenir?  En cas 

que aquesta s’hi negui, com actueu? 

 

-Com s’explica en un alumne que és 

identificat amb AACC? 

 

-Normalment, quines són les reaccions de les 

famílies quan se’ls comunica que el seu fill té 

AACC? 

Comprovar quines estratègies 

metodològiques apliquen a 

l’alumnat amb altes capacitats 

en les escoles de Sant Celoni.  

 

Estratègies 

d’intervenció 

-Quines són les estratègies o recursos que 

seguiu per intervenir un cop l’alumne ja ha 

estat identificat?  

 

-L’alumne disposa d’hores fora del grup 

classe amb la mestra d’educació especial? 

Aproximadament, quantes a la setmana? I a 

dins l’aula? 

 

-Què en penseu d’accelerar de curs els 

alumnes amb AACC? 

Seguiment -Després d’aplicar les estratègies 

anteriorment mencionades, veieu una bona 

evolució de l’alumne? En cas que no, què 

acostumeu a fer? 

Analitzar quins factors poden 

intervenir quan els infants i/o 

adolescents amb altes 

capacitats tenen un baix 

rendiment acadèmic.  

 

Factors de baix 

rendiment 

acadèmic 

-Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC 

amb baix rendiment acadèmic? En cas que sí, 

per què creieu que passa? 

Nota: elaboració pròpia.  

Per altra banda, s’ha dissenyat un altre guió d’entrevista de 16 preguntes, també validat 

pels 2 experts mencionats anteriorment, per fer a la professional de l’Equip 

d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) que s’encarrega d’atendre uns quants dels 

centres educatius del poble. Amb ella ha sigut tot molt fàcil i ràpid, de fet va ser la 

primera entrevista que es va realitzar. Ella ha donat una perspectiva de com està el tema 

a les escoles del poble i ens ha ficat una mica en context de com es treballen les altes 

capacitats a nivell d’EAP. L’entrevista ha tingut una durada de 45 minuts i ha sigut per 

via telefònica.  
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Taula 6. Relació entre els objectius, les categories i les preguntes de l’entrevista de 

la professional de l’EAP. 

OBJECTIUS CATEGORIA PREGUNTES 

Identificar quin procés de 

detecció i avaluació s’utilitza 

en les escoles de Sant Celoni a 

l’alumnat amb altes capacitats. 

 

Detecció -Disposeu d’algun document /protocol de 

detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

 

-Normalment, els alumnes ja venen 

identificats i avaluats per un servei extern 

al centre? 

 

Els casos que no: 

 

-Què és el primer que feu quan l’escola 

avisa a l’EAP que hi ha un possible cas 

amb AACC per avaluar? Quin procés 

seguiu? 

Avaluació 

psicopedagògica 

-Abans de començar amb l’avaluació, 

acostumeu a fer observació a l’alumne en 

els diferents contextos del centre? 

 

-Quines eines (tests, qüestionaris...) 

utilitzeu per avaluar l’alumne? 

Reaccions -En el moment que es sol·licita  a la 

família el consentiment per fer una 

avaluació psicopedagògica en el seu fill 

perquè pot ser un possible cas d’alumnes 

amb AACC, quines reaccions acostumen 

a tenir? En cas que aquesta s’hi negui, 

com actueu? 

 

-Com s’explica en un alumna que és 

identificat amb AACC? 

 

-Normalment, quines són les reaccions 

de les famílies quan se’ls comunica que 

el seu fill té AACC? 

Comprovar quines estratègies 

metodològiques s’apliquen a 

l’alumnat amb altes capacitats 

a les escoles de Sant Celoni.  

 

Estratègies 

d’intervenció 

-Quines estratègies seguiu per començar 

a intervenir un cop l’alumne ja ha estat 

identificat?  

 

-Quins consells acostumeu a donar al 

centre? Prioritzeu estratègies més 

inclusives o més treball individual? 

 

-Quines mesures a nivell general, 

addicional i intensiu anoteu a l’informe  

en el moment que un alumne fa canvi de 

centre i/o d’etapa? 

 

-Què en penseu d’accelerar de curs els 

alumnes amb AACC? Penseu que es 

beneficiari pels alumnes? En cas que es 
faci, quines recomanacions doneu? 

Seguiment -Després d’aplicar les estratègies 
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anteriorment mencionades, seguiu fent 

un seguiment a l’alumne? En cas que sí, 

li aneu fent petites adaptacions al llarg 

del curs? 

Analitzar quins factors poden 

intervenir quan els infants i/o 

adolescents amb altes 

capacitats tenen un baix 

rendiment acadèmic.  

 

Factors de baix 

rendiment acadèmic 

-Teniu coneixença d’algun cas d’alumne 

amb AACC amb baix rendiment 

acadèmic i/o trastorn de la conducta? En 

cas que sí, per què creieu que passa? 

Fer una proposta de millora  

per a la intervenció als alumnes 

amb altes capacitats dels 

centres educatius de Sant 

Celoni. 

Proposta de millora -A nivell de poble, se’t acut alguna 

proposta per treballar en xarxa amb tots 

els centres educatius per afrontar aquest 

tema? (xerrades informatives per les 

famílies, activitats, debats...).  

Nota: elaboració pròpia.  

 

4.3. Dades recollides de l’estudi 

4.3.1.  Entrevistes a les mestres d’educació especial  

A continuació es fa un recull de les dades més importants de les 6 entrevistes fetes a les 

mestres d’educació especial. Primer de tot, veiem en les columnes els centres educatius 

analitzats, i a les files hi ha les categories corresponents a les preguntes de l’entrevista. 

Les dades obtingudes s’han anat separant segons cada pregunta. 
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Taula 7: Taula resum de les entrevistes fetes a les Mestres d’Educació Especial de les escoles de Sant Celoni 

CATEGORIES RESPOSTA DE LES ESCOLES DE SANT CELONI 

Escola Escola La Salle Escola L’Avet Roig Escola La Tordera Escola Pallerola Escola Cor de Maria Escola Soler de Vilardell 

Context 

Escola concertada 

infantil, primària i 

secundària. 2 línies per 

curs. Disposa de SIEI. 

Escola concertada 

infantil, primària i 

secundària. 1 línia per 

curs 

Escola pública infantil, 

primària i secundària. 2 

línies per curs. 

Escola pública infantil, 

primària i ara 1r d’ESO. 2 

línies per curs. Disposa de 

SIEI. 

Escola concertada infantil, 

primària i secundària. 1 

línia per curs.  

Escola pública infantil i 

primària. 1 línia per curs. 

Disposa de SIEI. 

Recursos i 

alumnat amb 

AACC al centre 

4 professionals atenent la 

diversitat, dos d’elles són 

de la SIEI. 

 

A primària amb 

diagnòstic 8, sense 

bastants més. 

 

A secundària 4 amb 

diagnòstic i uns quants 

més sense.  

Una mestra d’educació 

especial per primària, 

infantil i ESO. 

 

Uns 4 alumnes a primària. 

 

I 1 a secundària.  

 

 

2 mestres d’educació 

especial i  jo que faig  

valoracions dels processos 

d’aprenentatge i emocionals 

del nens. 

 

5 o 6 amb diagnòstic oficial 

a primària. 

 

Uns 2 o 3 a secundària. 

2 mestres d’educació 

especial. 

 

No tenen cap alumne amb 

altes capacitats en el 

centre.  

Oficialment no tenen cap 

mestre d’educació especial. 

 

1 identificat a primària. 

 

1 identificat a secundària. 

3 mestres, una infantil i 

cicle inicial, una cicle 

mitjà i superior i l’altra a 

la SIEI 

 

Només una a 3r de 

primària.  

Detecció 

“Tenim un protocol 

d’altes capacitats intern 

de centre”. 

 

Alguns alumes avaluem 

des del centre i d’altres 

servei extern. 

 

Fan sospitar les 

aportacions a classe, els 

resultats, el passotisme., 

etc. 

 

Document que 

proporciona l’EAP. 

 

Alguna vegada des del 

centre i altres diagnòstic 

de fora. 

 

Sospites amb les 

explicacions que van més 

enllà, interessos, 

desconnectats (en el seu 

món), el vocabulari...  

“A nivell protocol·lari hi ha 

el document de l’EAP”. 

 

Moltes vegades venen amb 

diagnòstic des de fora. 

Algun cop avaluen dins 

escola. 

 

Sospites amb raonaments 

superiors, malestar, 

avorriment, falta d’interès, 

desajustament emocional... 

Disposen del protocol que 

els passa l’EAP. 

 

Detectem des de centre i 

llavors el diagnòstic vàlid 

el fa un professional de 

servei extern. 

 

Molta participació a 

l’aula, sobretot de manera 

oral, i sempre anant més 

enllà, també destaquen a 

nivell de notes. 

Segueixen orientacions del 

Departament.  

 

Normalment es fa des del 

centre 

 

Fan sospitar continguts 

curts i alumne demana més, 

raonament edat superior, 

socialment fora de lloc amb 

els companys, 

perfeccionista... 

Protocol que facilita 

l’EAP a tots els centres. 

 

les dues coses... a vegades 

veiem coses i ho 

comentem a família i ells 

pel seu compte busquen 

un diagnòstic 

 

manera d’expressar-se, 

actitud davant activitats, 

mostra més avorrit, rebel i 

desafiant. 

Avaluació 

psicopedagògica 

Passem enquesta del 

Departament, després fem 

la prova diagnòstica i es 

parla amb EAP per fer les 

mesures oportunes. 

El portem a EAP perquè 

el valorin o parlem amb 

famílies perquè el valorin 

a centre extern. 

 

“Primer passem prova 

l’EAP o jo i després fem 

l’ajustament curricular 

adient”.   

 

Primer parlem pares per 

consentiment, llavors 

EAP passa DN-CAS i 

fem retorn a la família. 

 

Primer adaptació continguts 

i de metodologia. Després 

contacte amb la família per 

demanar consentiment per a 

passar proves. 

Tutora o especialista 

detecta, comenta a MEE i 

passen qüestionari 

Departament, després 

passem a EAP. 
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La prova que s’utilitza: 

WISC V 

Nosaltres cap prova, això 

ho fa EAP. 

Passem WISC V i eines a 

nivell emocional: eines 

projectives, clips, dibuix... 

Passem qüestionaris 

Departament i després 

l’EAP passa DN-CAS 

 

Passem WISC i qüestionaris 

Departament. 

 

Escola qüestionaris 

Departament, EAP altres. 

Reaccions 

Quan la família no ens 

dóna el consentiment, no 

atenem individual sinó 

dins la classe. 

 

Explicar-ho als infants “és 

tema família, depèn del 

seu criteri”. 

 

Quan se’ls confirma:“hi 

ha famílies que bé i hi ha 

famílies que tenen por”. 

Ens pregunten si és 

necessari avaluar-lo, com 

afectarà això... no volen 

que se’l miri diferent. 

 

No ho expliquen als 

infants. 

 

Quan es dóna diagnòstic 

les famílies moltes 

vegades ja ho sospitaven, 

no hi ha reaccions 

negatives. 

Normalment els tutors ja 

han dialogat amb les 

famílies un cop van veient i 

no els ve de nou. 

 

No ho acostumen a dir als 

alumnes. 

 

En principi les famílies ja se 

n’adonen, alguna no vol 

estimulació diferent als 

companys, d’altres 

exigeixen més del que li 

toca.... 

Per demanar 

consentiment no s’han 

trobat mai cap problema.  

 

Tutor i EAP ho expliquen 

a l’alumne.  

 

Normalment bones 

reaccions quan es 

confirma. També algun 

cas que no volen 

intervenció a l’alumne, 

por a que sigui diferent. 

Famílies que accepten el 

consentiment, altres que no. 

Algunes contentes altres 

amb por.  

 

Explicar-ho  als infants amb 

conte Pincho se va de 

vacaciones 

 

Famílies queden 

descansades, altres es 

neguen, altres 

desconeixement i por... 

Normalment accepten bé, 

no els hi ve de nou ja hi 

ha hagut feedback abans. 

 

Només els expliquem 

quan EAP els treu d’aula 

per passar proves, 

diagnòstic no. 

 

Ens hem trobat al revés, 

quan tutora comenta a 

família, aquests busquen 

diagnòstic extern i ho 

porten a centre. 

Estratègies 

d’intervenció 

Treball per projectes, 

treball cooperatiu, treball 

molt amb TIC, evitar 

continguts memorístics i 

repetitius, reptes... tenen 

molt en compte les seves 

motivacions. 

 

Normalment no els 

atenem hores fora classe 

però si que hi ha dos 

docents a l’aula unes 8-10 

hores a la setmana.  

 

Accelerar els alumnes de 

curs els genera molts 

interrogants pel tema 

emocional, el grup de 

referència...  

Feina d’investigar i que 

creï curiositat, evitar allò 

rutinari, enriquiment dins 

aula, tasques motivadores 

i no més feina. Igual que 

companys però amb 

ampliació. 

 

No atenen fora aula, però 

sí a dins, 2 hores per curs 

a primària i 1 per curs a 

secundària. 

 

Veiem que estan 

descompensats 

emocionalment, veiem 

complicat treure’ls del 

grup classe i accelerar-

los, els falten eines. 

Reptes amb més 

complexitat, en les matèries 

que més destaquen a 

vegades se’ls posa en un 

curs més alt a fer-la...  

 

Normalment aquest tipus 

d’alumnes els atenem dins 

l’aula ordinària amb la 

docència compartida. 

 

“La meva experiència no ha 

sigut positiva, veiem que els 

infants a nivell emocional 

tenen un daltabaix i no els 

és favorable, es poden fer 

moltes altres coses abans 

d’arribar en aquest punt”.  

Ampliacions a nivell 

competencial amb un 

aprenentatge més 

significatiu i relacionat 

amb altres matèries. 

 

Si estan bé 

emocionalment, no 

atenem fora ni dins aula. 

Donem moltes estratègies 

als tutors. 

 

“Jo no hi crec”, “els 

alumnes queden molt 

despenjats emocionalment 

quan els passes de curs.  

Petites modificacions i 

ajustaments en la 

metodologia i continguts, 

enriquiment amb un PI i 

ampliació del currículum. 

Fàcil accés a continguts de 

cursos superiors. 

 

Hores fora aula no però sí 

acompanyament d’altres 

docents dins aula. 

 

Accelerar els alumnes de 

curs no és la dinàmica del 

centre, genera diferència a 

nivell maduratiu. En algun 

cas hi ha alguna accepció.  

Primer es fa PI i es fa 

ampliació d’activitats, 

lectures més extenses, 

més activitats, recursos 

per treballar a casa... 

 

Hores fora aula no però sí 

acompanyament d’altres 

docents dins aula. 

 
S’ha de mirar molt bé, pot 

ser alumne precoç i en 

aquest cas fracassarà. 

S’ha de tenir en compte 

relacions socials i vincle 

amb companys de 

classe... pot arribar a ser 

una patacada per 

l’alumne. 



27 
 

Nota: elaboració pròpia

Seguiment 

“ Fem un seguiment molt 

acurat i si no evoluciona 

positivament canviem 

d’estratègies”. 

Es mouen molt per 

interessos, veiem bona 

evolució però el que els 

agrada ho fan molt bé 

però deixen de banda 

altres coses, els hi costa 

més. 

A vegades evolució no 

massa bona però hi ha 

exigències de la família. 

Mirar benestar emocional 

de alumne i què necessita i 

no pas proporcionar-li molts 

aprenentatges... 

“Evolució de saber més i 

de continguts no però sí 

que veiem que els nanos 

estan molt més contents i 

no es veuen diferents als 

companys”.  

 

Evoluciona bona quan es 

treballen estratègies de 

socialització i quan estan 

motivats. Si no funcionen 

doncs se’n busquen d’altres 

i/o es concreten més les que 

ja hi havia. 

Sí bona evolució però 

important anar revisant i 

modificant el PI.  
Alumnes molt heterogenis 

i que van canviant molt. 

Factors de baix 

rendiment 

acadèmic 

Desmotivació, 

s’avorreixen amb tasques 

repetitives... llavors és 

disruptiu a l’aula o treu un 

llibre i es posa a llegir... 

“Se’ls hi ha d’oferir una 

resposta adequada”.  

Passa perquè a nivell 

emocional trontollen, més 

que res baix rendiment 

amb allò que no li ve de 

gust i no li agrada... 

Gairebé sempre té a veure 

amb temes relacionals i 

emocionals degut a possible 

grau d’autoexigència, por i 

pressió a fallar els pares... 

Ho tenien molt fàcil i 

quan fas ampliacions 

s’ofusquen perquè ja no 

és tan fàcil i han de 

treballar més. També 

s’avorreixen, hi ha un 

punt que es pensen que es 

poden permetre passar i 

cridar l’atenció . 

Apareixen altres factors 

com la relació familiar, les 

experiències viscudes,... No 

sempre es motiva enriquint 

els continguts. És un fet que 

costa d’entendre als 

docents. 

Frustració i avorriment 

amb activitats proposades 

ho veu molt fàcil. 

Mostren  actitud de 

passotisme i rebel·lia 

perquè està reclamen 

alguna cosa més adequada 

al seu nivell 
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4.3.2.  Entrevista a la professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic  

A continuació es fa un recull de les dades més importants de l’entrevistes amb l’EAP. 

S’han separat les respostes segons la pregunta i la categoria corresponent.  

Taula 8: Taula resum de l’entrevista feta a l’EAP 

CATEGORIES RESPOSTA EAP 

Detecció 

L’EAP disposa de la guia del Departament. 

 

Normalment els casos d’AACC són avaluats pel centre i no per serveis externs. 

 

Per detectar fan observació dins l’aula en diferents àmbits, llavors passen un qüestionari al 

tutor i a diferents docents de diferents àmbits i fan una entrevista amb la família i una amb la 

criatura. Després decideixen quina bateria de proves passar. 

Avaluació 

psicopedagògica 

La prova per avaluar les AACC depèn del resultat de totes les observacions i de tots els 

qüestionaris que passen prèviament. Prova estrella és WISC-V. També utilitzen CREA, SENA 

i els projectius. 

Reaccions 

En cas que les famílies no acceptin l’avaluació psicopedagògica fan els qüestionaris igualment 

però tot a dins el grup classe per fer assessorament als mestres.  

 

Quan se’ls explica a la família que el seu fill té AACC hi ha diverses reaccions. En cas que 

vinguin de fora, venen amb moltes exigències, i s’hi s’ha valorat des de dins, hi ha la reacció 

d’orgull i la de por allò desconegut.  

En els infants els hi expliquem “que tots tenim habilitats i febleses i que ell en aquests 

moments aprèn molt ràpid”. 

Estratègies 

d’intervenció 

Primer es fixen en les fortaleses i debilitats de l’alumne i llavors actuen en base l’observació 

feta. “Els remarquem als docents que no sigui molt fàcil que s’avorreixin però que tampoc que 

sigui tan difícil i que abandonin. Buscar un nivell de dificultat per anar fent gradualment.  

 

“Els centres que treballen per projectes, és més fàcil treballar amb estratègies més inclusives i 

més individuals, si és un centre que encara no està en aquesta fase i treballa d’una manera més 

clàssica”. 

 

“Estratègies universal recomanem docència compartida, aprenentatge multinivell, etc., de 

mesures addicionals aconsellem que donin respostes més concretes a l’alumne, sobretot si el 

talent és en un àmbit concret, intervenció de la mestra d’educació especial o de la 

psicopedagoga... i de mesures intensives formació externa a l’escola i adaptar els criteris 

d’avaluació dins el nivell de cada alumne”. 

Amb el tema de l’acceleració, “som més partidaris d’accelerar els nens/es de sobredotació”, 

“Per accelerar un alumne s’ha de preparar, no es pot dir al juny i al setembre fer-ho, a vegades 

el que fem és els últims mesos del curs escollim algunes matèries i posem l’alumne al curs 

següent”, “També han de ser nens amb una certa maduració”. “El tema dels temes comuns és 

un indicador, aquesta observació és una de les que et fa plantejar si l’alumne necessita o no 

anar amb nens/es més grans”.  

Seguiment A través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) o a través de la coordinació amb els 

tutors i els mestres d’educació especial. 

Factors de baix 

rendiment 

acadèmic 

Tenen tanta rapidesa al cap, que fer bona lletra o fer bones presentacions els entreté més del 

que poden. I quan els mestres es capfiquen en aquí és quan tenim fracàs de l’alumne. 

Proposta de 

millora 

Xerrada de multinivell per tenir en compte tota la diversitat i pensar en tots 

Nota: elaboració pròpia.  
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4.4. Discussió: anàlisi dels resultats 

Després de fer una fonamentació teòrica sobre les altes capacitats i d’analitzar quin és el 

context de les escoles de Sant Celoni i la visió de l’EAP envers aquest, tot seguit es fa la 

interpretació dels resultats amb els quals s’ha arribat a partir de la realització de l’estudi. 

Per dur-ho a terme, es van comparant les preguntes de l’entrevista amb la part teòrica de 

del treball.   

En primer punt tenim els recursos els quals disposa cada centre i la quantitat d’alumnes 

amb altes capacitats que té. Per una banda, veiem que hi ha 3 escoles que tenen 2 o 

menys alumnes d’aquesta tipologia en tot el centre, destacar El Pallerola que no en té 

cap. Per altra banda, hi ha l’Avet Roig amb un total de 5 alumnes amb AACC, La 

Tordera amb uns 9 i La Salle amb uns 12. Segons fonts del Departament 

d’Ensenyament, les ràtios d’alumnes amb AACC és situen en 1,25 alumnes per classe a 

primària i a 1,5 per classe a secundària, tot i que també diuen que a la realitat les xifres 

estan entre 0,6-0,8 per aula. Si comparem aquestes dades amb les de les escoles del 

poble, es pot dir que El Cor de Maria, El Soler de Vilardell i El Pallerola estan molt 

lluny de les ràtios marcades, ja que es situen amb 2, 1 o cap alumne amb AACC en tot 

el centre, en canvi, La Tordera, La Salle i L’Avet Roig s’aproximen més a les xifres de 

la realitat del país.  

Això ens fa pensar en la falta de detecció que hi ha en aquesta tipologia d’alumnes, 

sumant-li també la falta de professionals d’atenció a la diversitat que hi ha en els 

centres. Cal destacar però que les escoles que disposen de SIEI són les que tenen menys 

casos identificats amb 1 o cap cas en tot el centre, excepte La Salle que també disposa 

de SIEI i és el centre amb més alumnes amb AACC diagnosticats. Així doncs, el fet de 

disposar del recurs de la SIEI significa que el centre disposa de més personal atenent 

l’educació especial, per tant, més hores d’atenció i més espais per fer-ho. En conclusió, 

fa pensar que es prioritza més l’atenció en els alumnes que és situen per sota capacitats 

que no pas en els que estan per sobre capacitats, la creença aquesta de “no necessiten 

ajuda perquè ja en saben”. Una altra dada a destacar és que segons les fonts del 

Departament d’Ensenyament, hi hauria d’haver més alumnes amb AACC a secundària 

que a primària, i si ens fixem en les dades obtingudes de cada escola, veiem que no 

passa en cap, sinó que totes en tenen més a primària. 
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Pel que fa al protocol de detecció, excepte La Salle que té un document intern, tots els 

altres centres utilitzen el document que els proporciona l’EAP que surt de la guia del 

Departament d’Ensenyament. Considero que és una bona manera d’anar coordinades 

totes les escoles amb l’EAP i seguir un procés homogeni i estructurat per detectar, 

avaluar i intervenir amb aquest alumnat. En relació a la detecció, gairebé totes les 

escoles coincideixen que tant es fa des del propi centre com des d’un centre extern. El 

que sí que expliquen és que les mestres d’educació especial i l’EAP no tenen les 

competències per diagnosticar, sinó que només poden avaluar, i per tant, en cas que les 

famílies ho vulguin, hauran d’anar en un centre extern a què els facin l’informe 

diagnòstic. Tot i això, hi ha el cas de La Salle i El Cor de Maria que tenen una psicòloga 

a l’escola, i per tant, ella sí que pot fer un diagnòstic vàlid de l’alumne.   

Les sospites més comunes en tots els centres són la manera d’expressar-se, els alts 

resultats, els interessos que tenen en àmbits concrets... també  els crida l’atenció i els fa 

sospitar la falta d’interès, la desmotivació, el desajustament emocional que tenen, les 

mostres d’avorriment, que socialment es senten fora de lloc... Com diu el Protocol 

d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres 

escolars (2015): “La majoria dels nens no mostren tots els comportaments que s’hi 

demanen, i aquells que sí que els mostren, no ho fan contínuament” (p.22). Si ens fixem 

en les sospites, n’hi ha que destaquen positivament com és la manera d’expressar-se o 

els resultats però també n’hi ha que destaquen negativament com són la falta d’interès o 

el desajustament emocional que mostren, així doncs, veiem que no hi ha un perfil 

concret d’alumne amb AACC sinó que hi ha moltes característiques diferents i molts 

factors que hi intervenen els quals fan més complexa la identificació. Al mateix moment 

però, també la fan més important, ja que aquests factors negatius si es passen per alt 

poden portar a l’alumne a un possible cas de fracàs escolar.   

Pel que fa a l’avaluació psicopedagògica, cada escola segueix el seu procés, però totes 

coincideixen en el moment de fer el PI a l’alumne i establir les estratègies d’intervenció 

pertinents, ja que tots els centres ho fan conjuntament amb l’assessorament de la 

professional de l’EAP. Segons explica l’EAP, el procés que segueixen és que un cop la 

mestra d’educació especial ja l’ha informat del cas, primer de tot fa l’observació dins 

l’aula i en els diferents àmbits del centre, per després decidir quines proves passar i en 

funció d’això marcar quines modificacions curriculars necessitarà l’alumne. Com he dit 
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abans però, en cap moment el centre ni l’EAP establirà un diagnòstic vàlid, sinó que 

només podran donar orientacions d’intervenció. Cal remarcar que només hi ha un centre 

el qual passi proves que es fixin en la part emocional de l’alumne, com  són el dibuix o 

altres eines projectives, la resta de centres només utilitzen proves d’avaluació del 

coeficient intel·lectual. En el moment de valorar les AACC s’han de tenir en compte un 

gran nombre de variables no només els criteris psicomètrics. Són rellevants també els 

factors no cognitius (els interessos, les motivacions...) els factors socials (família, els 

amics, nivell cultural...), els factors determinants (la intel·ligència, creativitat...) i el 

rendiment acadèmic (Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, 2010).  

Davant de tot aquest procés, quan les famílies han de donar el seu consentiment perquè 

l’EAP o el centre pugui intervenir amb l’alumne veiem que hi ha dos tipus de reaccions; 

la de por a què a partir d’això es vegi al seu fill d’una altra manera i que se li posin 

etiquetes, i la reacció d’acceptació la qual algunes MEE coincideixen que a moltes 

famílies això ja no els ve de nou pel fet que ja han anat veient molts comportaments i 

raonaments diferents i ja ho han anat comentant amb la tutora abans d’arribar aquí. Tot i 

això, tal com ens diu l’EAP, en cas que les famílies no acceptin fer aquesta avaluació 

psicopedagògica, s’intervindrà de manera indirecta (sempre dins aula) amb l’alumne per 

donar resposta a les seves necessitats igualment. En cas que sí que donin el seu 

consentiment, l’EAP podrà intervenir de manera individual amb l’alumne, i un cop li 

hagin passat les proves pertinents i s’hagin corregit serà el moment de donar resposta a 

les seves necessitats. Així doncs, es comunicarà a les famílies quins han sigut els 

resultats de les proves i observacions que s’han fet. En aquest moment apareixen moltes 

reaccions per part de les famílies com la de por, desconeixement, algunes ja ho 

sospitaven, d’altres senten orgull i es veuen amb el dret d’exigir coses al centre.  

En preguntar a les mestres d’educació especial com ho expliquen en un alumne que té 

altes capacitats apareixen diferents respostes. Per una banda, 3 dels centres han 

reconegut que no li expliquen, o que en tot cas, això és feina de la família i no de 

l’escola. Per altra banda, hi ha el cas del Pallerola que és el tutor i l’EAP qui ho explica 

a l’alumne, el cas del Soler de Vilardell que només expliquen a l’infant que li passaran 

unes proves per millorar alguns aspectes i el Cor de Maria, que ho expliquen a l’alumne 

a través d’un conte perquè entengui el context de tota la diversitat i no només el seu. Per 

part de l’EAP, “En els infants els hi expliquem que tots tenim habilitats i febleses i que 
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ell en aquests moments aprèn molt ràpid” (taula 8). El fet de fer-ho així, pot ser una 

bona oportunitat per fer adonar a l’alumne que tots/es tenim punts forts i punts febles i 

que és important treballar per mantenir-ne uns i per millorar-ne els altres, que cada 

nen/a aprèn al seu ritme i que en aquest sentit, ell/a aprèn a ritmes superiors que els seus 

companys.  

Pel que fa a les estratègies d’intervenció que consten en el PI de l’alumne, en general 

tots els centres coincideixen que es fixen en els interessos i motivacions de l’alumne i 

busquen evitar tasques repetitives per tal de procurar que l’alumne s’avorreixi i agafi 

una actitud de passotisme. Per dur-ho a terme, totes les escoles fan ampliacions i 

enriquiment de continguts, és a dir, no busquen posar més feina a l’alumne, sinó que 

treballen la mateixa temàtica que els companys però amb petites modificacions, amb 

més extensió, preguntes relacionades en investigació,  creació d’un projecte... “No cal 

posar-li més feina sinó substituir tot allò que l’alumne ja sap fer per altres tasques molt 

més adients per a ell. ... Intervenció educativa que estimuli l’esforç, la creativitat i la 

flexibilitat” (Unitat D’atenció a les Altes Capacitats, 2017). Així doncs, l’èxit està a 

despertar la curiositat de l’alumne i que aquest pugui desenvolupar un aprenentatge més 

autònom, i no pas voler proporcionar-li molts continguts i més tasques de les que li 

toquen. El tipus d’atenció que reben aquests alumnes en totes les escoles és dins l’aula 

amb la docència compartida, només en casos excepcionals tenen una atenció 

individualitzada amb la MEE fora l’aula. El Pallerola és l’únic centre que “Si els 

alumnes estan bé emocionalment, no atenem fora ni dins aula. Donem moltes 

estratègies als tutors” (taula 7).  

Per la seva banda, l’EAP explica que remarquen molt als docents que han de pensar 

activitats que no sigui molt fàcil que s’avorreixin però que tampoc sigui molt difícil i 

l’alumne es frustri, sinó que han de buscar un nivell de dificultat que permeti a l’alumne 

seguir els continguts gradualment. Pel que fa a les estratègies que mencionen als 

informes dels alumnes amb AACC al moment de canvi d’etapa i/o centre la professional 

explica que com a “Estratègies universals recomanem docència compartida, 

aprenentatge multinivell, etc., de mesures addicionals aconsellem que donin respostes 

més concretes a l’alumne, sobretot si el talent és en un àmbit concret, intervenció de la 

mestra d’educació especial o de la psicopedagoga, i de mesures intensives formació 

externa a l’escola i adaptar els criteris d’avaluació dins el nivell de cada alumne” (taula 

8).   
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Un dels recursos que abans era més freqüent i actualment ja no s’acostuma a fer és 

l’acceleració de curs dels alumnes. En general, tant tots els centres com l’EAP 

coincideixen que és un tema que genera molts interrogants i que si es fa s’ha de preparar 

correctament. Quan s’utilitza aquest recurs s’observa que en els alumnes els falten 

moltes eines, estan molt descompensats emocionalment i existeixen moltes diferències a 

nivell maduratiu entre l’alumne i el nou curs. També preocupa el fet de perdre el grup 

de referència, amics i companys de classe. En tot cas, alguns autors que estan a favor de 

l’acceleració de curs afirmen que “és socialment perjudicial per a un alumne, que és a 

anys llum més endavant dels companys de la seva edat, estar tancat en un agrupament 

per edats que no satisfà ni les seves necessitats acadèmiques ni les socials” (Gross, 

2009; Neihart, 2007; Wood et al, 2010, citat per Beret et al., 2008). És important doncs, 

que si s’opta per aquesta opció, s’ha d’analitzar en quin nivell maduratiu i emocional es 

troba l’alumne, quina és la relació actual amb els seus companys de classe i sobretot, 

introduir i preparar bé el canvi perquè no vingui de nou. Si a nivell d’aprenentatges està 

per sobre la resta però a nivell emocional i maduratiu no, probablement l’acceleració no 

serà satisfactòria per l’alumne.  

Un cop ja s’ha elaborat el PI amb les estratègies pertinents, s’ha de dur a terme un 

seguiment de l’alumne per veure quina és la seva evolució i si realment funcionen totes 

les adaptacions i modificacions que s’han fet. De cara les escoles existeix una diversitat 

de plantejaments, algunes van fent seguiment i si veuen que no hi ha una bona evolució 

canvien d’estratègies o es concreten més les que ja hi havia. Altres centres han vist que 

l’evolució és positiva si ens fixem en la part emocional de l’alumne i no pas en la part 

d’aprenentatges, veuen que l’evolució no té a veure en saber més continguts sinó a 

nivell d’actitud, se’ls veu més contents i més motivats. Aquest seguiment es fa 

conjuntament amb l’EAP a les Comissions d’Atenció a la Diversitat (CAD) que fan els 

centres regularment.  

Per últim, com a factors de baix rendiment, crea curiositat el fet de pensar que un 

alumne amb AACC pot rendir per sota les seves possibilitats i fins i tot arribar a ser un 

cas de fracàs escolar. En relació això, els centres coincideixen que és degut a la falta de 

motivació de l’alumne i l’avorriment que li causen les tasques repetitives les quals li 

porten a cridar l’atenció i a tenir conductes disruptives. És una forma de reclamar 

activitats i aprenentatges que s’adeqüin al seu nivell. També hi tenen a veure factors 
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emocionals com poden ser l’autoexigència i/o la por a no arribar a l’excel·lència, a 

decebre la família o fins i tot a ell/a mateix/a. L’EAP per altra banda, explica que 

“Tenen tanta rapidesa al cap, que fer bona lletra o fer bones presentacions els entreté 

més del que poden. I quan els mestres es capfiquen en aquí és quan tenim fracàs de 

l’alumne” (taula 8). Un exemple que menciona Adrian García (2008) és que “Son niños 

que en clase pueden presentar una expresión verbal destacada y sin embargo mala 

caligrafía (su procesamiento cognitivo va por delante de su madurez psicomotora para la 

escritura)” (p.44). 

 

4.5.  Conclusions 

Un cop arribat aquí, s’analitzen els punts més significatius de la recerca en la qual s’ha 

pogut observar que degut a la gran diversitat i l’heterogeneïtat de les persones amb altes 

capacitats, no es poden aplicar unes estratègies metodològiques concretes, sinó que en 

funció del context, els interessos i per mitjà de l’observació podrem atendre l’alumne i 

fer-li una proposta curricular que s’hi ajusti.  

Els recursos i eines que proposa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya estan enfocats a proporcionar més activitats i/o tasques extracurriculars a 

l’alumne, és a dir, només es centren a oferir a l’alumne més continguts. Les escoles del 

poble també es centren en estratègies d’aquest tipus, es fixen amb quins són els 

interessos de l’alumne per tal de proposar-los tasques motivadores, engrescadores i que 

els creïn curiositat. En tot cas però, igual que el Departament, només mencionen 

estratègies que tenen a veure amb la part de continguts, però en cap cas en la part 

emocional. Cal dir que, els alumnes amb AACC la part cognitiva ja la tenen 

desenvolupada, al final el que els dóna l’etiqueta d’AC és el nivell intel·lectual que 

tenen, en canvi, emocionalment és on tenen més mancances i dificultats, sobretot en la 

gestió de conflictes i en la part social. Són un perfil d’alumnes molt descompensats a 

nivell motriu i afectiu, i per tant, en comptes de voler donar més tasques extres potser 

seria necessari centrar-se primer en els temes emocionals, és a dir, fixar-nos en els punts 

dèbils de l’alumne i començar a intervenir a partir d’aquí. D’aquesta manera, es buscarà 

el seu benestar emocional perquè després a nivell cognitiu tingui un bon rendiment. 

Igual passa amb la identificació, centrar-se només amb els resultats del coeficient 
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intel·lectual és un error, posar una etiqueta en un alumne en funció d’una nota no ens 

està fent ser objectius amb ell. 

Pel que fa al nombre d’alumnes d’AACC que hi ha a primària a les escoles de Sant 

Celoni s’observa que la meitat de les escoles es situen molt per sota els barems de la 

realitat (0,6-0,8 per classe). En canvi, l’altra meitat de centres; La Salle, L’Avet Roig i 

La Tordera sí que es situen dins d’aquests valors. A secundària però, només hi ha La 

Salle que està a dins dels barems establerts. Davant d’aquestes dades, cal dir que a 

nivell de poble hi ha una manca d’identificació dels alumnes amb altes capacitats en els 

centres educatius. També s’ha observat que en cas que a primària no es faci aquesta 

detecció, un cop l’alumne arribi a secundària encara passarà més desapercebut.  

En el moment de fer aquest procés de detecció i avaluació tots els centres coincideixen 

que utilitzen el suport de l’EAP en algun dels moments del procés. Per una banda, 3 

dels centres amb les primeres sospites ja recorren al servei perquè els hi passin el 

qüestionari inicial i les proves corresponents, i per altra banda, els altres 3 centres 

només hi demanen suport en el moment d’elaborar el pla individualitzat i establir les 

estratègies corresponents. Cal dir que 3 dels centres són concertats i per tant, només 

disposen del servei de l’EAP 1 cop al mes, això fa que les poques hores que tenen 

destinades s’hagin de repartir per tots els alumnes d’atenció a la diversitat, sobretot 

aquelles escoles que tenen dues línies per curs. Per aquest motiu, es demana el suport de 

l’EAP en moments concrets del procés per no allargar el cas molt de temps. Un aspecte 

important a tenir present és que no existeix un procés concret, sinó que segons com vagi 

evolucionant tot es prendran unes mesures o unes altres. Tot i això, en cas que la família 

no doni el seu consentiment, no es podrà intervenir amb l’alumne individualment, i per 

tant, el procés serà molt diferent.  

Per concloure el tema, si lliguem la falta de detecció en l’àmbit de les AACC i el tipus 

d’estratègies que es proposen per intervenir amb aquest tipus d’alumnat és quan es 

poden generar conductes disruptives, accions per cridar l’atenció, passotisme, 

avorriment, etc. Arran d’això, probablement ens trobem davant d’un alumne que 

emocionalment té algun neguit.  En alguna ocasió segurament l’alumne estarà reclamant 

tasques que el motivin i que no siguin repetitives, d’altres hi pot haver darrere la pressió 

per part dels pares, d’altres pot tenir a veure amb temes relacionals i de socialització, 

etc. i tot això és el que el pot dur a tenir un baix rendiment acadèmic, fins i tot a ser un 
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cas d’alumne amb fracàs escolar. Per això s’insisteix tant en la importància de la 

detecció precoç.  

 

 4.6.  Proposta de millora: aportacions al camp de la pedagogia 

Un cop analitzada la realitat que hi ha dins a les escoles de Sant Celoni amb els alumnes 

amb AACC, tot seguit es durà a terme una proposta de millora per tal de donar suport 

als centres des d’una perspectiva externa i més global. Tanmateix, també es mencionen 

els aspectes que aquest treball pretén aportar al camp de la pedagogia. 

Primer de tot ens centrarem en el tema de la identificació, ja que segurament és el tema 

més complex per les escoles. Com ja s’ha mencionat a la part teòrica, és un col·lectiu 

molt heterogeni, i per tant, no hi ha un prototip clar i concís de persona amb AACC. Per 

aquest motiu, serà fonamental recollir informació de diferents àmbits: l’escolar, el 

familiar i el social. D’aquesta manera serà necessari valorar l’entorn familiar i social, la 

relació entre la família i l’escola i aquells altres aspectes que poden afavorir o perjudicar 

el desenvolupament integral de l’alumne/a (Gómez, 2009). Es tracta de mirar l’alumne 

des de tot el seu context, i no només el seu comportament i les seves notes, hi ha molts 

altres factors darrere que s’han de tenir en compte. Joanne Whitmore (1985), assenyala 

una sèrie d’obstacles que poden dificultar la identificació d’aquest alumnat, com pot ser 

el baix rendiment en alguns àmbits acadèmics, actitud negativa i passiva envers l’escola 

i les tasques proposades, un elevat grau d’immaduresa en alguna de les àrees de 

desenvolupament, conductes disruptives, etc. Com aportació al camp de la pedagogia, 

quan ens trobem davant d’un alumne amb alguna o algunes d’aquestes característiques, 

és important analitzar tot el seu context i buscar un diagnòstic ben acurat per conèixer 

què està passant i perquè actua així. Centrar-se en la part emocional de l’alumne ens 

farà entendre molts comportaments que ens permetran acostar-nos-hi i ajudar-lo. Si 

analitzem aquesta cita d’una noia superdotada:  

“A mí el colegio siempre me ha gustado por el esfuerzo intelectual. Ahora, por lo que es 

el contacto con la gente, la mayoría de las veces no me gustaba nada (…) Es no poder 

entenderte con nadie, sentirte como un marciano” (Arosemena, 2015).  

Ens fa pensar que probablement l’alumne no necessita tanta atenció en l’àmbit cognitiu 

i pot ser sí en l’àmbit emocional. Les estratègies que proposa el Departament 



37 
 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya estan enfocades a proporcionar més 

tasques i continguts a l’alumne perquè pugui seguir un ritme més adequat al seu nivell, 

però si realment l’àmbit intel·lectual és el que tenen més desenvolupat, perquè es 

tendeix a centrar-se només en aquest i no en l’emocional i el relacional que és on tenen 

més limitacions? Com a pedagogs, una de les tasques a tenir en compte serà vetllar pel 

benestar de l’alumne, intervenir en la seva part afectiva, proporcionar-li eines de gestió 

de conflictes, de socialització, de comunicació, etc. A partir d’aquí, si aconseguim 

donar-li suport en aquest àmbit, probablement a nivell cognitiu encara tindrà un major 

rendiment.  

Entrant també en el sistema per avaluar les AACC, en la majoria dels casos s’acostuma 

a centrar-se en els resultats de les proves, que en el cas de les AACC, és el coeficient 

intel·lectual. Hem de ser conscients que poden aparèixer casos d’alumnes que per 

barems no entren dins la franja de les AACC però que també necessiten adaptacions 

curriculars perquè s’avorreixen i necessiten més del que se’ls està oferint. Rodríguez et. 

al. (2015) afirma que aquestes proves no han de servir per etiquetar els alumnes sinó per 

poder dissenyar programes que busquin el seu desenvolupament íntegre. Qualsevol 

mètode d’identificació ha d’oferir oportunitats perquè els alumnes puguin mostrar les 

seves capacitats. Un sol examen no pot valorar les capacitats d’un alumne com a talents. 

Una bona manera d’avaluar-lo seria per mitjà de l’observació en els diferents contexts 

escolars (patí, aula de música, menjador...) i en les diferents tasques (treball en grup, 

fent recerca d’informació, plantejant un problema matemàtic...). A partir dels resultats, 

l’observació i l’anàlisi de tots els contextos de l’alumne, podrem aconseguir un 

diagnòstic vàlid i objectiu. Davant d’això, s’haurà de buscar la manera d’oferir-los 

oportunitats perquè puguin mostrar les seves capacitats a partir de projectes de recerca, 

problemes de raonament, tasques creatives, etc. i així fixar-nos en com es desenvolupa 

davant de cada activitat. 

Un altre aspecte a destacar és el tema de la disincronia. Alguns autors com Terrasier 

(1985) han associat que el desenvolupament de les AACC pot ser una causa del 

fenomen anomenat disincronia. Aquest la defineix com “la carencia de sinconización en 

los ritmos del desarollo de su prograso intelectual, afectivo y motor, que tiene efecto en 

un número de aspectos de sus vidas, y unos resultados que pueden producir problemas 

psicológicos futuros” (p.294). Davant d’això, ens podem trobar amb el cas d’un alumne 
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que parla molt bé però que al mateix moment no es sap comunicar amb companys de la 

seva edat, o un altre que llegeix molt bé però fa molt mala lletra. És important tenir en 

compte que aquest col·lectiu pateix ritmes heterogenis importants en el seu 

desenvolupament, i per tant, es pot generar una inadaptació de l’alumne en el sistema 

educatiu i en la societat en general. Aquest fenomen el podríem relacionar amb el tema 

de l’acceleració de curs d’aquests alumnes. Per valorar si l’alumne pot ser un possible 

cas d’acceleració, serà fonamental fixar-nos en el seu desenvolupament en tots els 

àmbits, no només en l’intel·lectual, ja que en cas de no fer-se així, hi haurà molts punts 

de què l’alumne fracassi. És un error  molt comú en els centres centrar-se només en 

l’àmbit de coneixements i aprenentatges de l’alumne, al final, tot això ja ho té assolit, 

segurament necessitarà suport en altres àmbits com en l’emocional i/o el social. Si 

comencem la nostra intervenció a partir d’aquí, probablement podrem prevenir molts 

dels problemes que tenen els alumnes amb AACC. Aquí ve la importància de la 

disincronia. 

Un altre punt important que s’ha de començar a incorporar dins les aules és el de 

l’aprenentatge a multinivell on el docent prepara la lliçó igual per a tots els alumnes i ha 

d’oferir recursos i estratègies a l’aula perquè estigui a l’abast de tots els nivells 

diferenciats del grup. És un recurs per atendre tota la diversitat i al mateix moment 

disminuir la necessitat de seguir programes diferenciats, d’aquesta manera, es pot 

potenciar una metodologia col·laborativa i cooperativa dins l’aula (Carbonell, 2012). Un 

dels punts que fa més por a les famílies un cop s’ha detectat l’alta capacitat al seu fill o 

filla és el fet que es pugui sentir o tractat diferent davant dels seus companys, per això, 

amb l’aprenentatge a multinivell, pot ser una bona oportunitat per buscar l’interès dels 

alumnes amb AACC proposant-los tasques del seu nivell sempre dins el tema tractat a 

classe per tal que no és sentint diferents. A més a més, també és una manera de 

potenciar el treball cooperatiu dins l’aula amb tota la diversitat d’alumnes. Tal com diu 

Tourón (2012) “Tenemos que ser capaces de construir dentro de la escuela ‘carriles para 

vehículos rápidos’, del mismo modo que tenemos carriles para alumnos más lentos” (p. 

193). 

Per últim, cal remarcar que el tema de les AACC és molt divers i existeix una manca 

d’informació en la identificació, l’avaluació i la intervenció. Una proposta per dur a 

terme com a municipi seria que a nivell d’EAP es podria organitzar uns tallers oberts a 

totes les escoles on a partir de casos pràctics, s’anés analitzant tot el procés, des que es 
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comença a sospitar d’un alumne fins que s’ha li acaba fent adaptacions metodològiques. 

Serien unes sessions dinàmiques i participatives on a cada trobada un centre diferent 

presentés un cas a través de vídeos, tasques, explicacions, etc. i entre tots els assistents 

es generés un debat de com ho afrontarien. Pot ser una bona oportunitat perquè les 

escoles comparteixin les seves inquietuds i puguin rebre altres propostes.   

Com aportació al bagatge de la pedagogia, aquest treball contribueix en proporcionar 

més coneixements envers la detecció, l’avaluació i la intervenció en els alumnes amb 

altes capacitats. Pretén generar un canvi de mirada en relació a les estratègies 

d’intervenció proposant un enfocament en l’àmbit emocional i no tant en el 

cognitiu/intel·lectual. En tot cas, un dels meus objectius era la creació d’una proposta de 

millora a través dels coneixements que he obtingut durant els 4 anys del grau i amb els 

que m’ha generat la realització d’aquest treball. Aquesta proposta va dirigida als centres 

educatius del poble de Sant Celoni i al bagatge de la pedagogia en general, ja que tal i 

com diuen els experts, la manca d’informació envers el tema de les AACC existeix a tot 

arreu. 
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6. Annexos 

 

Model entrevista Mestre d’Educació Especial: 

1. Quantes mestres d’educació especial teniu en el centre? 

 

2. Quantitat d’alumnes identificats amb AACC a primària? 

 

3. I a secundària? 

 

4. Disposeu d’algun document /protocol de detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

 

5. Normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

 

6. Quines són les primeres sospites que us fan pensar que un alumne pot ser un 

possible cas d’AACC, és a dir, què és el que més us crida l’atenció?  

 

7. Quin procés seguiu en el moment que us plantegeu avaluar-lo? 

 

8. Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitza l’escola per avaluar l’alumne? 

 

9. En el moment de sol·licitar a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes amb 

AACC, quines reaccions acostumen a tenir?  En cas que aquesta s’hi negui, com 

actueu? 

 

10. Com s’explica en un alumne que és identificat amb AACC? 

 

11. Normalment, quines són les reaccions de les famílies quan se’ls comunica que el 

seu fill té AACC? 
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12. Quines són les estratègies o recursos que seguiu per intervenir un cop l’alumne 

ja ha estat identificat?  

 

13. L’alumne disposa d’hores fora del grup classe amb la mestra d’educació 

especial? Aproximadament, quantes a la setmana? I a dins l’aula? 

 

14. Què en penseu d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? 

 

15. Després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, veieu una bona 

evolució de l’alumne? En cas que no, què acostumeu a fer? 

 

16. Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC amb baix rendiment acadèmic? En 

cas que sí, per què creieu que passa? 

 

Transcripció entrevistes Mestres d’Educació Especial: 

 

LA SALLE 

-Bon dia Natàlia!  

-Hola, ets l’Aina oi? 

-Sí, jo mateixa! Mira, T’explico, com et vaig comentar en el correu, estic fent el 

TFG sobre les altes capacitats, un dels meus objectius és conèixer la realitat que es 

dóna als centres educatius de Sant Celoni, per després poder fer una proposta de 

millora a nivell de municipi. Així que tinc unes quantes preguntes per fer-te... 

-I tant, tu mateixa! 

-Quantes mestres d’educació especial teniu en el centre? 

-Jo sóc mestre d’educació especial i logopèdia a primària, però en el centre en general hi 

ha dues psicopedagogues a la ESO, una que porta la SIEI que és el Suport Intensiu 

d’Escolarització Inclusiva i l’altre que fa d’orientadora, llavors a primària i infantil, 

estic jo fent suport i de logopeda i també hi ha una mestra d’educació especial que porta 

la SIEI.  

-Quantitat d’alumnes identificats amb AACC a primària? 



45 
 

-Jo considero que amb diagnòstic a primària almenys n’hi ha 8, sense diagnòstic 

bastants més... 

-Ostres, molt bé! 

-Nosaltres passem unes proves psicopedagògiques a tots/es els alumnes de P5, a 2n, a 

6è i a 2n d’ESO. Quan aquestes proves surten molt altes, tenim una sospita d’un 

possible cas d’altes capacitats, llavors avisem a les famílies per fer una avaluació 

psicològica més completa. També ens hem trobat el cas de famílies que no han volgut 

intervenció i considerem que són alumnes molt brillants.  

 -Sí... fent el marc teòric he vist que existeix aquesta versió de no vull una etiqueta 

pel meu fill ni vull que sigui diferent... és complicat... I a secundària? 

-Mmm... com a mínim en tenim dos a 4t d’ESO, un a 1r d’ESO i un a 3r d’ESO. Això 

no vol dir que no n’hi hagi més eh, però aquests son els que tenim amb un diagnòstic.  

-Disposeu d’algun document/protocol de detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

-Sí, tenim un protocol d’altes capacitats intern de centre. Aquest primer defineix els tres 

perfils que hi ha d’altes capacitats, exposa els programes per donar resposta com les 

ampliacions de curs, entrenaments cognitius, enriquiment aleatoris, acceleració de curs i 

agrupacions diferents, i defineix el procés que cal seguir. Aquest protocol el sabent tots 

els docents i a la que hi ha sospites de seguida m’ho fan saber a mi i comencem el 

procés.  

-I normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

-També, també, sí. Les dues coses. Llavors contactem amb la família i amb els serveis 

per coordinar-nos.  

-Per què quines són les primeres sospites que us fan pensar que un alumne pot ser 

un possible cas d’AACC, és a dir, què és el que més us crida l’atenció?  

-Home doncs les aportacions que fa a classe, la manera en com es desenvolupa la 

classe... no? Els resultats acadèmics... o fins i tot el passotisme, també t’ho he de dir... 

un nano que veus que seria bo i últimament baixa de rendiment també crida l’atenció... 

tenim nanos passotes i despistats que no fan res però que saps que són molt llestos i és 

perquè s’avorreixen.  

-Sí, sí, a vegades és el que més crida l’atenció... 

-Sí, exacte, exacte... 

-Quin procés seguiu en el moment que us plantegeu avaluar-lo? 
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-Primer de tot, quan el docent té alguna sospita d’això ha de comunicar-m’ho a mi, 

llavors jo li dono el document del departament que conté aquelles enquestes, després 

l’equip psicopedagògic avalua i recull tota la informació de l’alumne i si amb tota 

aquesta informació tenim sospita d’altes capacitats, el que fem és la prova diagnòstica 

per part de la psicòloga de l’escola. Tot això sempre amb el consentiment de la família. 

Si tot això surt que sí que són altes capacitats, el que fem és informar a l’EAP i decidim 

conjuntament les mesures que farem per atendre aquell nano, ja que cada cas és diferent. 

El que acostumem a fer és un Pla Individualitzat.  

-I vosaltres quines eines (tests, qüestionaris...) utilitzeu a l’escola per avaluar 

l’alumne? 

-Utilitzem el WISC V normalment.  

-En el moment de sol·licitar a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes amb 

AACC, quines reaccions acostumen a tenir?  En cas que aquesta s’hi negui, com 

actueu? 

-Normalment la veritat és que bé, s’ha de vigilar perquè jo els casos que m’he trobat que 

s’hi ha negat han sigut amb dos nens de P5, els pares no van voler que es fes una 

avaluació al seus fills perquè deien que eren massa petits, i tenen raó, això són casos de 

nens precoços, quan siguin més grans ja s’anirà veien... Quan la família no ens dóna el 

consentiment, no fem res en aquell alumne de manera individual sinó que dins la classe 

s’ha l’atén com a tots els altres. S’intenta donar-li més canya i reptes.  

-Com s’explica en un alumne que és identificat amb AACC? 

-Això és tema família, depèn del seu criteri. Tenim algun cas que no s’ha li ha explicat 

mai i volen fer-ho el més normal millor. Procurem fer-ho el més normal possible... 

-Normalment, quines són les reaccions de les famílies quan se’ls comunica que el 

seu fill té AACC? 

-Bueno depèn, hi ha famílies que bé hi ha famílies que tenen por.  

-Quines són les estratègies o recursos que seguiu per intervenir un cop l’alumne ja 

ha estat identificat?  

-Depèn de cada alumne, però estratègies per projectes, treball cooperatiu, treball molt 

amb TIC, gestió de nous continguts sempre dins l’etapa de l’alumne... tenim molt en 

compte les motivacions individuals de cada nano i evitem el que sigui possible els 

continguts memorístics i repetitius. Sobretot intentem posar-li reptes per motivar-lo i 

que després ho pugui explicar a la classe. Per exemple, a matemàtiques tenim 3 grups 

per classe, llavors si destaques i estàs al grup de dalt de tot, també es pot aprofunditzar 

més no? 
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- L’alumne disposa d’hores fora del grup classe amb la mestra d’educació 

especial? 

 -No, en principi no, bueno depèn, n’hi ha algun que sí i d’altres que no perquè en total 

tenim molt poques hores d’educació especial i no ho podem atendre tot. El que passa és 

que nosaltres tenim dues metres dins l’aula normalment. 

-Quantes hores normalment? 

-Ostres doncs quasi que et diria unes 8-10 hores a la setmana... Ens ho anem combinant 

amb diversos professionals i d’aquesta manera atenem molt la diversitat.  

-A nivell de centre, què en penseu d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? 

-Molts interrogants... Abans que jo entrés a l’escola hi havia el cas d’un nen que el van 

accelerar de curs, i va passar de 3r a 5è i es va saltar 2n, i pobret era tan petit que queia 

de la cadira... jo penso que tu el pots enriquir a l’aula i li pots oferir moltes coses més a 

l’aula fins i tot perquè emocionalment, els seus amics, el grup de referència... Suposo 

que depèn de cada cas... Però s’ha de vigilar! 

-Ja acabem... després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, veieu 

una bona evolució de l’alumne? En cas que no, què acostumeu a fer? 

-Fem un seguiment molt acurat i si no evoluciona positivament canviem d’estratègies.  

-Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC amb baix rendiment acadèmic i/o 

trastorn de conducta?  

-Sí, molts, evidentment... hem tingut alumnes amb trastorn d’espectre autista i altes 

capacitats amb moltes dificultats que els genera això que fins i tot en tenim algun a la 

SIEI 

- I per què creieu que passa això? 

-Per desmotivació... perquè s’avorreixen perquè tendim a fer tasques repetitives... 

llavors és disruptiu a l’aula o treu un llibre i es posa a llegir... Se’ls hi ha d’oferir una 

resposta adequada.  

-Doncs fins aquí... Moltes gràcies!!! 

-A tú, que vagi bé bonica! 
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AVET ROIG 

-Hola Imma!  

-Hola, ets l’Aina oi? 

-Sí, jo mateixa! Mira, T’explico, com et vaig comentar en el correu, estic fent el 

TFG sobre les altes capacitats, un dels meus objectius és conèixer la realitat que es 

dóna als centres educatius de Sant Celoni, per després poder fer una proposta de 

millora a nivell de municipi. Així que tinc unes quantes preguntes per fer-te... 

-D’acord, molt bé! 

-Perfecte comencem! Quantes mestres d’educació especial teniu en el centre? 

- Una, sóc jo sola per primària, infantil i ESO. 

-Quantitat d’alumnes identificats amb AACC a primària? 

-A veure a primària... és que saps què passa Aina? Que tenim altes capacitats barrejades 

amb Asperges, trets autistes... saps què vull dir? A veure... són coses una mica mixtes a 

vegades... jo diria que uns 4...  

-I a secundària? 

-Un jo diria. 

-Vale, llavors, disposeu d’algun document /protocol de detecció, avaluació i/o 

intervenció amb aquest tipus d’alumnat? 

-Sí, el que proporciona l’EAP. 

-Normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

-Alguna vegada sospitem des del centre i alguna vegada ja venen amb el diagnòstic fet 

des de fora. A vegades les famílies tampoc no volen veure-ho i tampoc volen actuar... 

-Perfecte, i en el cas que ho feu des de l’escola, quines són les primeres sospites que 

us fan pensar que un alumne pot ser un possible cas d’AACC, allò que us crida 

més l’atenció?  

-Que fa unes explicacions i té uns interessos molt més enllà del que tu li estàs oferint 

d’entrada i moltes vegades tu també els veus bastant desconnectats que sembla que no 

ens escoltin però després quan els hi preguntes ho saben tot, jajaja, saps què vull dir? 

Estan una mica en el seu món alguns... i que tot se’ls hi fa a vegades una muntanya fer 

les tasques perquè surten del seu interès, els demanes una cosa i te n’expliquen 30.000... 

després també el vocabulari que tenen... 

-Quin procés seguiu en el moment que us plantegeu avaluar-lo? 
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-Portem el cas a l’EAP o parlem amb les famílies perquè el valorin en un centre extern. 

El nostre problema és que només disposem de l’EAP un cop al mes perquè som centre 

concertat, llavors el procés és molt lent... 

-Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitza l’escola per avaluar l’alumne? 

-Nosaltres no, això ho fa l’EAP perquè jo sóc pedagoga i això ho ha de fer una 

psicòloga.  

-En el moment de sol·licitar a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes amb 

AACC, quines reaccions acostumen a tenir?  En cas que aquesta s’hi negui, com 

actueu? 

-Bé, cap problema, a vegades pregunten com afectarà al seu fill, si és necessari... no 

volen que se’l miri diferent després d’aquest reconeixement.  

-Com s’explica en un alumne que és identificat amb AACC? 

-No li expliquem pas, li diem: “mira tu com que en saps tant, ho pots explicar a tota la 

classe?”. Però no s’ha li diu pas... almenys nosaltres intentem no fer-ho.  

-Normalment, quines són les reaccions de les famílies quan se’ls comunica que el 

seu fill té AACC? 

-Ells ja veuen que el seu fill ha estat precoç des de sempre. A vegades coincideix que la 

família també ho són i ja ho veuen... no ens hem trobat amb cap reacció negativa. 

-Quines són les estratègies o recursos que seguiu per intervenir un cop l’alumne ja 

ha estat identificat?  

-Intentem donar-li feina que requereixin una investigació i li desperti curiositat, evitar 

allò rutinari... dins el que fa el grup classe, li oferim coses d’enriquiment tot això però 

sempre dins l’espai de l’aula, jo no me’ls emporto mai a fora. Jo penso que se’ls hi ha 

de donar feines motivadores i no pas més volum de feina de la que ja tenen... tenim el 

cas d’un alumne que fa 5è però les matemàtiques les fa a 2n d’ESO i està flipadíssim 

amb això... en canvi, també et trobes nens que això no ho volen... té molt a veure la part 

emocional i intentar oferir-los doncs els continguts o donar-los més, és a dir, tu intenta 

fer aquesta part, o buscar per Internet en aquest enllaç més informació... està tot 

relacionat amb el que fan els companys però de manera ampliada. Moltes vegades 

veiem que com que són nens que pensen tant, quan els demanem uns mínims amb 

estructura i de redactat es perden... 

-Ja m’has dit que hores fora l’aula no tens l’alumne, i dins l’aula quantes hores i 

estàs a la setmana aproximadament? 

-Dues intento per cada curs de primària i una hora per cada curs d’ESO, és que no dono 

l’abast... Tot depèn dels casos que hi hagi i quins cursos necessiten més atenció... 



50 
 

-Llavors què en penses d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? 

-Això és una cosa que abans havíem fet però és que clar, són nens que estan molt lligats 

amb el grup classe, i al ser una escola petita d’una línia, els nens s’avenen molt. Aquests 

nens d’altes capacitats a nivell emocional estan una mica descompensats, llavors 

treure’ls del seu grup classe ho veiem complicat, ja que hi ha moltes eines que aquest 

nen no les té... a no se que sigui un nen molt avançat emocionalment. Veus però que les 

famílies tampoc t’ho demanen... mesures i adaptacions sí però no passar de curs. Aquest 

nen que t’he dit que va a fer les matemàtiques a 2n d’ESO, jo vaig parlar amb la mare i 

li vaig dir que quan anava amb els grans, sentia comentaris i insults que per edat no li 

toquen... a vegades es troben en situacions una mica compromeses els mestres... 

-És un tema complicat, només els temes de conversa ja són un altre rotllo... En tot 

cas, després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, veieu una bona 

evolució de l’alumne? En cas que no, què acostumeu a fer? 

-Sí, sí, el que passa que també veiem que es mouen molt per interessos... hi ha una bona 

evolució però el que els agrada ho fan molt bé però deixen de banda altres coses... si no 

els interessa passen, no ho suspenen però els hi costa més... 

-Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC amb baix rendiment acadèmic? En 

cas que sí, per què creieu que passa? 

-Sí, jo crec que passa perquè a nivell emocional li trontollen, més que res baix 

rendiment amb allò que no li ve de gust i no li agrada...  

 

 

COR DE MARIA 

-Bon dia! Com va la feina?  

-Hola! Estem a tope... és una bogeria! 

-Sí, m’ho puc imaginar... Mira, T’explico, com et vaig comentar en el correu, estic 

fent el TFG sobre les altes capacitats, un dels meus objectius és conèixer la realitat 

que es dóna als centres educatius de Sant Celoni, per després poder fer una 

proposta de millora a nivell de municipi. Així que tinc unes quantes preguntes per 

fer-te... 

-Molt bé, doncs tu mateixa... 

-Som-hi! Quantes mestres d’educació especial té el centre?  

-Oficialment cap, com a escola d’una sola línia no disposem d’aquest servei, tot i que 

ens organitzem per atendre els alumnes. 
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-I quina quantitat d’alumnes identificats amb AACC teniu a primària? 

-Doncs ara mateix identificats només un a 2n de primària. 

-Ostres! Em deixes sorpresa!! I a secundària?  

-N’hi ha un a 1r d’ESO.  

-Okey... i com a centre, disposeu d’algun document /protocol de detecció, avaluació 

i/o intervenció amb aquest tipus d’alumnat?  

-A nivell de centre no, seguim les orientacions que marca el Departament al respecte i 

després doncs cada cas és un món i ens hi anem adaptant.  

-I normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

Normalment no, es fa des del centre a no ser que les famílies decideixin pel seu compte 

portar el seu fill en un servei extern. Llavors algun sí que et venen amb el diagnòstic 

exigint adaptacions o fins i tot acceleració pels seus fills... és un tema complicat... 

-Els casos que avalueu des del centre, quines són les primeres sospites que us fan 

pensar que un alumne pot ser un possible cas d’AACC, és a dir, què és el que més 

us crida l’atenció?  

-Bueno, normalment quan la mestra comenta que els continguts del curs sembla que se 

li quedin curts i això passa a pràcticament a totes les assignatures, que l’alumne/a 

demana més, que el seu raonament/vocabulari sembla ser d’una edat superior, que a 

nivell social sembla no interessar-li el que fan els companys/es, és perfeccionista,... aquí 

és on crida l’atenció l’alumne i fa sospitar que sigui un possible cas d’altes capacitats.  

-I quin procés seguiu en el moment que us plantegeu avaluar-lo?  

Emm... primer fem la prova d’adaptar-li els continguts i la metodologia a l’aula. Si 

veiem amb la mestra que la nostra sospita és real, ens posem en contacte amb la família 

per informar-los i demanar el seu consentiment per a ser avaluat i passar-li les proves 

pertinents nosaltres o l’EAP. 

-Quines eines com tests, qüestionaris... utilitzeu per avaluar l’alumne? 

Depenent de l’edat però normalment el WISC i els qüestionari pel professorat i de les 

famílies que marca el Departament... tot això conjuntament amb l’EAP pel mig. Llavors 

també fem altres proves de socialització. A partir d’aquí l’EAP és quan elabora 

l’informe NESE.   

-Vale, llavors en el moment de sol·licitar a la família el consentiment per fer una 

avaluació psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes 

amb AACC, quines reaccions acostumen a tenir?  En cas que aquesta s’hi negui, 

com actueu? 
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Doncs ens hem trobat una mica de tot, és a dir, amb famílies que ja se n’havien adonat i 

ens confirmen que a casa fa el mateix i accedeixen a fer les proves, famílies que ho han 

vist però no volen que els seus fills siguin avaluats sinó que segueixi igual tot i que 

adaptant continguts, d’altres famílies que no se n’havien adonat i estan “contentes” per 

dir-ho d’alguna manera, famílies que sembla que els hi caigui el món a sobre,... 

-I a l’alumne com s’ha li explica? 

-Personalment a mi m’agrada molt el conte “Pincho se va de vacaciones”, que 

l’utilitzem en altres casos d’atenció a la diversitat. Crec que és una bona manera de fer 

entendre als alumnes aquesta diversitat. 

-Un cop heu fet totes les proves corresponents i veieu que l’alumne té altes 

capacitats, quines són les reaccions acostumen a tenir les famílies quan se’ls 

comunica? 

Mmm... bueno doncs com he comentat abans, en alguns casos allò de que “ja m’ho 

semblava” i queden com descansats, altres negació, altres desconeixement i inclús por a 

lo desconegut perquè no saben què pot comportar això. 

-Quines són les estratègies o recursos utilitzeu per intervenir un cop l’alumne ja ha 

estat identificat?  

-Depèn de l’alumne però comencem amb petites modificacions i ajustaments en la 

metodologia i en alguns dels continguts, passant per enriquiment a partir d’un PI i 

ampliació del currículum. Aprofitem els ambients o la flexibilització d’aules per 

facilitar l’accés a continguts de cursos superiors. 

-Okey, en tot cas, l’alumne disposa d’hores fora del grup classe amb la mestra 

d’educació especial?  

Fora de l’aula no perquè com he dit no disposem d’aquest servei oficialment per part del 

Departament, però si que aprofitem desdoblaments, professors de reforç, agrupaments 

flexibles per donar suport en els alumnes amb necessitats educatives especials. 

-Què en penseu d’accelerar de curs els alumnes? 

No és un recurs que personalment m’agradi donat que veig una diferència a nivell 

maduratiu significant i crec que es pot accedir a altres continguts i ampliar-los 

mantenint el mateix grup d’edat, en tot cas, sempre hi ha excepcions i si que en algun 

cas s’ha donat, però no és ni de carrer la dinàmica del centre. 

-Després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, veieu una bona 

evolució de l’alumne? En cas que no, què acostumeu a fer? 

La nostra experiència és que aquest tipus d’alumnat evoluciona bé quan es treballen 

estratègies de socialització i quan estan motivats amb el tipus d’estratègies que 
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s’utilitzen, llavors sí que en el cas que veiem que les adaptacions no funcionen doncs 

se’n busquen d’altres i/o es concreten més les que ja hi havia.  

-Perfecte, com a última pregunta ja... Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC 

amb baix rendiment acadèmic? En cas que sí, per què creieu que passa? 

A la nostra escola, el cas de l’alumne de 1r d’ESO. Hem comprovat que s’hi afegeixen 

altres factors com la relació familiar, les experiències viscudes,... No sempre es motiva 

un alumne amb altes capacitats enriquint els continguts. Aquest és un fet que al 

professorat li costa d’entendre, com un alumne amb així pot suspendre una assignatura 

per manca de motivació i interès tot i les mesures establertes...  

-Genial Roser, fins aquí doncs! Gràcies per dedicar-hi el teu temps!!! 

-A tu, cuida’t! 

  

 

ESCOLA LA TORDERA 

-Bon dia Carme!  

-Hola Aina, aquí em tens! 

-Perfecte doncs, mira, t’explico, com et vaig comentar en el correu, estic fent el 

TFG sobre les altes capacitats, un dels meus objectius és conèixer la realitat que es 

dóna als centres educatius de Sant Celoni, per després poder fer una proposta de 

millora a nivell de municipi. Així que tinc unes quantes preguntes per fer-te... 

-Molt bona proposta, tu diràs doncs! 

-Quantes mestres d’educació especial teniu en el centre? 

-L’escola en té dues i després també hi ha també altres persones que fan suport, depèn 

del curs... a part d’això, també estic jo fent valoracions dels processos d’aprenentatge i 

emocionals del nens. 

-Quantitat d’alumnes identificats amb AACC a primària? 

-Jo ara no et puc dir una quantitat, no tenim una manera de saber-ho perquè no tenim la 

manera per avaluar-ho... però aproximadament, et puc dir que n’hi ha uns 5 o 6 amb 

diagnòstic oficial.   

-I a secundària? 

-Uns 2 o 3 més o menys... 
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-Disposeu d’algun document /protocol de detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

-A nivell protocol·lari no n’hi ha cap document. Si que et puc dir que a 6è passem una 

prova a tots els alumnes per saber les aptituds de cada alumne i aquí veiem si algun 

alumne destaca. 

-Normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

-En algun moment jo o l’EAP passem alguna prova per mirar les capacitats cognitives 

dels nens, però moltes vegades venen ja amb diagnòstic de fora. 

-Quines són les primeres sospites que us fan pensar que un alumne pot ser un 

possible cas d’AACC, és a dir, què és el que més us crida l’atenció?  

-La manera de treballar de l’escola és treball per projectes i de seguida veus els nens que 

més destaquen, fan raonaments superiors a l’edat... si que hi ha un indicador que ens fa 

sospitar molt i és que a vegades veiem algun alumne amb malestar, que s’avorreix, es 

senten diferents als companys, que tot el que es fa no li interessa i que ho troba tot molt 

fàcil... aquí si veiem que a nivell maduratiu té aptituds és quan decidim passar una 

prova per valorar que no hi hagi altes capacitats i saber si l’hem d’atendre amb més 

intensitat. El que més alerta és aquest neguit d’avorriment i disgust. Gairebé sempre va 

paral·lel a les altes capacitats una dificultat ajustar-se a nivell emocional, ja que moltes 

vegades no poden digerir tot el que el seu cervell pensa i aquí es genera un neguit 

interior que es senten fora de lloc. 

-Quin procés seguiu en el moment que us plantegeu avaluar-lo? 

-Si es sospiten que poden haver-hi aquestes habilitats, l’EAP o jo passem aquesta prova 

cognitiva per veure-ho i a partir d’aquí ja entra en un procés d’ajustament curricular. 

-Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitza l’escola per avaluar l’alumne? 

-Utilitzem el WISC V i algunes eines a nivell emocional com les eines projectives, 

clips, el dibuix... Com t’he dit, amb els alumnes de 6è que els hi passem unes probes 

d’aptitud, fem servir l’EFAI que són més competencials.  

-En el moment de sol·licitar a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes amb 

AACC, quines reaccions acostumen a tenir?   

-En principi tot això ja acostuma anar molt paral·lel perquè normalment els tutors ja han 

dialogat amb les famílies un cop van veient i després ja s’ha anat parlant de com actuar, 

i demanarem a l’EAP que intervingui... o a vegades la pròpia família ja et ve amb el 

procés fet des d’un servei extern, sigui el que sigui, un cop la valoració s’ha fet, s’ajusta 

el currículum per atendre-ho.  
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-Vale, llacors, com s’explica en un alumne que és identificat amb AACC? 

-Jo no és una cosa que acostumo a dir, si que quan s’ha li fan les proves i tenim els 

resultats els hi dic que els hi ha sortit molts bons resultats i que els hi ha anat molt bé, 

però sense posar molt èmfasi... també depèn de l’edat, quan són petits segurament no 

volen ni saber-ho... 

-Normalment, quines són les reaccions de les famílies quan se’ls comunica que el 

seu fill té AACC? 

-Bueno en prinicpi les famílies ja se n’adonen, poques vegades ve de nou... abans ja hi 

ha hagut moltes reunions per parlar-ne. A vegades hi ha alguna família que no volen que 

el seu fill tingui una estimulació diferent als altres i que el seu currículum sigui diferent. 

En canvi, hi ha altres famílies que fins i tot sense haver-hi altes capacitats insisteixen 

molt a que es valori el seu fill i exigeixen més del que li toca...  

-És un tema complicat al de les famílies... i quines són les estratègies o recursos que 

seguiu per intervenir un cop l’alumne ja ha estat identificat?  

-S’ha li donen reptes amb més complexitat, en les matèries que més destaquen a 

vegades se’ls posa en un curs més alt a fer-la... però jo penso que hi ha temes 

emocionals que són prioritaris que els cognitiu, crec que seria una manera de prevenir 

molts dels problemes que tenen...  

-I l’alumne disposa d’hores fora del grup classe amb la mestra d’educació 

especial?  

-Sí, algun cop si però en moments molt concrets... 

-Aproximadament, quantes a la setmana?  

-Ara mateix no està establert uns horaris d’educació especial fixes perquè depenen molt 

de les necessitats de cada any. Normalment aquest tipus d’alumnes els atenem dins 

l’aula ordinària amb la docència compartida.  

-Què en penseu d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? 

-La meva experiència en fer-ho no ha sigut positiva, veiem que els infants a nivell 

emocional tenen un daltabaix i no els és favorable, així que jo no en sóc partidària... es 

poden fer moltes altres coses abans d’arribar en aquest punt.  

-Després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, veieu una bona 

evolució de l’alumne?  

-Depèn de cada cas... a vegades veiem que l’evolució no és massa bona però topem amb 

el tema de la família que potser han exigit fer-ho i l’escola no pot fer-hi res... el nano 

també té una actitud d’exigència cap a la mestra tota l’estona. Jo penso que aquí el tema 

és mirar el benestar emocional de l’alumne i què necessita més que voler proporcionar-

li molts aprenentatges... 
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-Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC amb baix rendiment acadèmic i/o 

trastorn de conducta?  

-Hi ha alguns alumnes que rendeixen per sota les seves capacitats i gairebé sempre té a 

veure amb temes relacionals i emocionals.  

-I per què creus que passa? 

-Potser per un grau d’autoexigència de l’alumne per part dels pares, por a fallar-los. La 

pressió amb el temps acaba sent un estrès i aquí és quan surten els problemes 

emocionals i fins i tot físics. Alguns casos tenen depressions en coberta i ho manifesten 

amb mals comportaments i agressivitat.  

  

 

ESCOLA PALLEROLA 

-Hola? 

-Hola!! Que ets l’Aina? 

-Sí! 

-Encantada, tu diràs... 

-Sí gràcies! Mira doncs t’explico, com et vaig comentar en el correu, estic fent el 

TFG sobre les altes capacitats, un dels meus objectius és conèixer la realitat que es 

dóna als centres educatius de Sant Celoni, per després poder fer una proposta de 

millora a nivell de municipi. Així que tinc unes quantes preguntes per fer-te... 

-Endavant... 

-Quantes mestres d’educació especial teniu en el centre? 

-Som dos ara mateix. 

-I quants alumnes identificats amb AACC a primària? 

-No en tenim cap ara mateix, havíem tingut algun cas fa uns anys... 

-I a secundària? Bueno, en el vostre cas a 1r d’ESO? 

-Tampoc... 

-Disposeu d’algun document /protocol de detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

-Sí, el que ens passa l’EAP, el protocol d’altes capacitats. 
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-En tot cas ara mateix no en teniu cap a l’escola, però fa uns anys sí que n’havíeu 

tingut, ens basarem en base allò, amb el que acostumeu a fer amb aquests casos, si 

et sembla bé... 

-Sí, cap problema! 

-Llavors, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al centre 

o ho feu des del centre? 

-Des del centre normalment... passa que l’EAP pot passar proves i veure que l’alumne té 

trets d’altes capacitats, però en cap cas pot fer un diagnòstic vàlid llavors les famílies 

s’ha les derivava en un servei extern a que els hi facin, algunes ho feien i algunes creien 

que no calia. 

-Quines són les primeres sospites que us fan pensar que un alumne pot ser un 

possible cas d’AACC, és a dir, què és el que més us crida l’atenció?  

-Per una banda, ens hem trobat amb algun pare que ens ho diu directament, però quan 

som nosaltres, normalment és el tutor que ve a parlar amb la mestre d’educació especial 

i li fem omplir un formulari sobre l’alumne i que ens expliqui tot el que han detectat. 

Llavors el que més veiem és que participen molt a l’aula, sobretot de manera oral, i 

sempre anant més enllà, també destaquen a nivell de notes. 

-Quin procés seguiu en el moment que us plantegeu avaluar-lo? 

-Primer parlem amb els pares i els demanem el consentiment d’avaluació 

psicopedagògica, llavors quan es pot l’EAP l’agafa i li passa la prova del DN-CAS, un 

cop té els resultats ens els comunica a educació especial i marquem un dia per fer el 

retorn a la família. A partir d’aquí decidim quin serà el següent pas conjuntament. 

-Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitza l’escola per avaluar l’alumne? 

-Tenim un test que ens va passar l’EAP com a primer protocol que l’omple el tutor i la 

mestre d’educació especial. És l’únic que tenim, llavors si que quan passem el cas a 

l’EAP la noia ja li passa el DN-CAS segur, no tot, perquè és llarg... 

-En el moment de sol·licitar a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes amb 

AACC, quines reaccions acostumen a tenir?  En cas que aquesta s’hi negui, com 

actueu? 

-Bé, jo no m’he trobat mai... i més en aquests casos... normalment no hi ha cap 

problema.  

-Com s’explica en un alumne que és identificat amb AACC? 

-Normalment, el tutor i l’EAP agafaven el nen i li explicaven. 
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-Normalment, quines són les reaccions de les famílies quan se’ls comunica que el 

seu fill té AACC? 

-Mmm... jo m’he trobat normalment amb bones reaccions, però si que jo m’he trobat 

algun cas que els pares no volen que fem res, que fos tot lo normal possible... passa que 

aquest nano se’ns avorria molt i llavors clar aquí si que vam tenir algun “rife-rafe” 

perquè alguna cosa li havíem de fer... normalment sinó t’ho accepten bé. Tenen més por 

que no s’acabin sentint estranys i de què passarà... 

-Quines són les estratègies o recursos que seguiu per intervenir un cop l’alumne ja 

ha estat identificat?  

-Fem ampliacions però no de temari, sinó del mateix que s’estigui fent i molt a nivell 

competencial, és a dir, estem a medi i treballem els éssers vius i en ell li fas fer un 

projecte de la mateixa temàtica però que vagi més enllà amb un aprenentatge més 

significatiu i ho pugui relacionar amb altres matèries també... llavors no en sabrà més 

que la resta de companys... amb l’ordinador treballen molt bé també. 

- L’alumne disposa d’hores fora del grup classe amb la mestra d’educació 

especial?  

-Quan són d’altes capacitats i estan bé emocionalment, no.  

- I a dins l’aula? 

-No ho acostumem a fer... si el nano va bé i el tutor també doncs no entrem a l’aula per 

atendre’l. Si que donem molts recursos al tutor perquè pugui tirar milles.  

-Què en penseu d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? 

-Jo no hi crec... a l’escola hem viscut un cas així i no va acabar gens bé. Abans es feia 

molt i ara no és recomanable, els nanos es queden molt despenjats emocionalment, no hi 

crec, jo no ho veig en molts aspectes.  

-Després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, veieu una bona 

evolució de l’alumne?  

-Evolució de saber més i de continguts no, vull dir sí que fa uns treballs que veus que un 

altre nen de la classe no faria, són molt més elaborats i van més enllà, però sí que veiem 

que els nanos estan molt més contents i no es veuen diferents als companys.  

-Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC amb baix rendiment acadèmic i/o 

trastorn de conducta? 

-Sí que vam tenir un cas d’alumne que va començar que no volia treballar a l’aula, es 

rebotava, feia conductes disruptives... molt passotisme.  

-I per què creus que passa? 
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-Jo crec que per dues coses, per una banda perquè creuen que ho tenien molt fàcil i quan 

els hi comences a ficar ampliacions s’ofusquen perquè ja no és tan fàcil i han de 

treballar més i no és tot tant ràpid, i per altra banda, perquè s’avorreixen, hi ha un punt 

que es pensen que es poden permetre passar i donar pel sac, així crido l’atenció i em 

mira tothom.   

-Vale... doncs fins aquí, ja estem!! Moltes gràcies!! 

 

 

ESCOLA SOLER DE VILARDELL 

-Bona tarda, sóc l’Aina! 

-Hola Aina, què tal? 

-Molt bé! Aquí a última hora jajaja... mira t’explico, com et vaig comentar en el 

correu, estic fent el TFG sobre les altes capacitats, un dels meus objectius és 

conèixer la realitat que es dóna als centres educatius de Sant Celoni, per després 

poder fer una proposta de millora a nivell de municipi. Així que tinc unes quantes 

preguntes per fer-te... 

-Altes capacitats eh doncs? 

-Sí, sí!  

-D’acord, què vols saber? 

-T’aniré fent preguntes varies... quantes mestres d’educació especial teniu en el 

centre? 

-Som 3 mestres, una a infantil i cicle inicial, l’altre a cicle mitjà i superior i una altra a la 

SIEI.  

-Vale... I quina quantitat d’alumnes identificats amb AACC a primària? 

-Una a 3r només ara mateix... i creiem que és un tema més de precocitat que en el seu 

moment s’ha li va diagnosticar perquè ara mateix cada vegada despunta menys al grup, 

s’ha anivellat una mica.. està el tema obert amb EAP.  

-Clar perquè precocitat és més en l’etapa d’infantil...  

-Sí, exacte, és el que ens hem trobat, que abans despuntava i ara veiem que ja no tant... 

li hem tret el PI i tot. 

-Ja... s’ha de revaluar doncs...i el centre disposa algun document /protocol de 

detecció, avaluació i/o intervenció amb aquest tipus d’alumnat? 
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-Sí, l’EAP ens ha passat una guia amb tots els protocols.  

-Normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

-Depèn, ens hem trobat les dues coses... a vegades veiem coses i ho comentem a família 

i ells pel seu compte busquen un diagnòstic... 

-Vale... i quines són les primeres sospites que us fan pensar que l’alumne pot ser un 

possible cas d’AACC, és a dir, què és el que més us crida l’atenció?  

-Clar, bueno la manera d’expressar-se del nen, l’actitud davant de les activitats, si veu 

que ja ho sap fer es mostra més avorrit i fins i tot rebel i desafinat... sobretot això ens fa 

sospitar...  

-Quin procés seguiu en el moment que us plantegeu avaluar-lo? 

-Llavors el protocol que fem a l’escola és si una tutora o especialista detecta alguna 

cosa, li comenta a la mestra d’educació especial i aquesta li fa un buidatge d’una 

preguntes del Departament i llavors nosaltres depèn de com ho veiem ja ho passem a 

l’EAP perquè li faci l’estudi. Aquí primer passem el full de demanda a la família perquè 

donin el consentiment per l’avaluació de l’EAP. 

-Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitza l’escola per avaluar l’alumne? 

-Nosaltres els qüestionaris del Departament només, la resta de proves ja ho fa l’EAP... 

El que sí que fem és a principi de curs és passar una prova que té en compte els 

coneixements que tenen els alumnes.  

-En el moment de sol·licitar a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica, quines reaccions acostumen a tenir?   

-La majoria de famílies bé, una mica així dubitatives, de fet la majoria de famílies que 

tu els hi dius que vols fer la demanda, prèviament ja els hi has donat algun feedback i ja 

s’ha anat parlant del que anem veient... no els hi ve de nou...  

-Ho expliqueu en els alumnes vosaltres? 

-Bueno clar, quan intervé l’EAP, com que se’ls treu fora l’aula per fer l’avaluació, 

nosaltres sí que expliquem que vindrà l’Olivia i que li farà fer uns exercicis per ajudar-

lo a millorar, però no els hi especifiquem el motiu sí és una dislèxia o si són altes 

capacitats...  

-Vale... i normalment, quines són les reaccions de les famílies quan se’ls comunica 

que el seu fill té AACC? 

-Aquí nosaltres ens hem trobat amb que ha sigut al revés, que ha sigut la família qui ens 

ho ha portat a nosaltres... quan la tutora ho comenta a família, aquests busquen un servei 

extern per fer avaluació.  



61 
 

-Quines són les estratègies o recursos que seguiu per intervenir un cop l’alumne ja 

ha estat identificat?  

-Primer de tot es fa el PI i el que hi consta és que fem molt ampliació d’activitats, fem 

nivells de dificultat amb tot el grup i en aquests alumnes els hi donem un afegit amb les 

activitats, lectures més extenses, més activitats, recursos per treballar a casa... 

-L’alumne disposa d’hores fora del grup classe amb la mestra d’educació especial?  

-No, això no.  

-I entrar a dins l’aula? 

-Sí, això sí. Nosaltres quasi mai traiem alumnes, excepte els de SIEI, però funcionem 

sempre dins l’aula amb la tutora.  

-Què en penseu d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? 

-S’ha de mirar molt bé perquè ens podem endur després una hòstia, si la passem de curs 

i després ens trobem que ha sigut una cosa més de precocitat aquesta alumne pot 

fracassar i més tenint en compte les relacions socials i el vincle amb els companys de 

classe... pot arribar a ser una patacada per l’alumne. Nosaltres no ho hem fet mai al 

centre... 

 -Després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, veieu una bona 

evolució de l’alumne? En cas que no, què acostumeu a fer? 

-Sí, però sempre s’ha d’anar revisant i fent petites modificacions perquè el cas que ara 

tenim veiem que li estàvem exigint massa i s’ha li va treure el PI... llavors en general 

veiem que són una tipologia d’alumnes molt heterogènia i que van canviant molt, per 

tant, és necessari anar fent sempre revisions del PI. 

-Heu tingut algun cas d’alumne amb AACC amb baix rendiment acadèmic i/o 

trastorn de conducta?  

-No, però si que a vegades algun cas de passotisme i un punt de xuleria i prepotència.  

-I per què creus que passa? 

-Suposo que és perquè es frustra i s’avorreix amb les activitats proposades perquè per 

ella són molt fàcils i llavors ella té aquesta actitud perquè ens està reclamant alguna 

cosa més adequada al seu nivell...  

-És complicat aquest tema... doncs ja estaria!!! Moltes gràcies per tot! 

-Sí? Perfecte! Espero que t’hagi servit! 
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Model entrevista a l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 

1. Disposeu d’algun document /protocol de detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

 

2. Normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un servei extern al 

centre? 

 

3. En el cas que ho feu vosaltres doncs, què és el primer que feu quan l’escola 

avisa a l’EAP que hi ha un possible cas amb AACC per avaluar? Quin procés 

seguiu? 

 

4. En el moment que es sol·licita a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes amb 

AACC, quines reaccions acostumen a tenir?  

 

5. I en cas que aquesta s’hi negui, com actueu? 

 

6. Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitzeu per avaluar l’alumne? 

 

7. Llavors, normalment, quines són les reaccions de les famílies quan se’ls 

comunica que el seu fill té AACC? 

 

8. Com s’explica en un alumna que és identificat amb AACC? 

 

9. Un cop ja heu avaluat i comença la intervenció, quines estratègies seguiu per 

començar a intervenir un cop l’alumne ja ha estat identificat? Quins consells 

acostumeu a donar al centre?  

 

10. Davant d’això, prioritzeu estratègies més inclusives o més treball individual? 

 

11. Quines mesures a nivell universal, addicional i intensiu anoteu a l’informe en el 

moment que un alumne fa canvi de centre i/o d’etapa? 

 

12. I del tema d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? Penseu que es 

beneficiari pels alumnes?  

 

13. Perquè en cas que es faci, quines recomanacions doneu en els docents? 

 

14. Després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, seguiu fent un 

seguiment a l’alumne? En cas que sí, li aneu fent petites adaptacions al llarg del 

curs? 
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15. I a nivell d’EAP, teniu coneixença d’algun cas d’alumne amb AACC amb baix 

rendiment acadèmic i/o trastorn de la conducta? En cas que sí, per què creieu 

que passa? 

 

16. Se’t acut alguna proposta per treballar en xarxa amb tots els centres educatius 

per afrontar aquest tema? (xerrades informatives per les famílies, activitats, 

debats...). 

 

 

EAP 

-Bon dia, com estàs?!  

-Bon dia, doncs aquí confinada i de feina fins a dalt... tu diràs! 

-Ja m’ho imagino... Mira t’explico, com et vaig comentar en el correu, estic fent el 

TFG sobre les altes capacitats, un dels meus objectius és conèixer la realitat que es 

dóna als centres educatius de Sant Celoni, per després poder fer una proposta de 

millora a nivell de municipi.  

-Molt bé, em sembla molt bon treball! Si et sembla, et poso una mica en context de com 

està el tema aquest a dins l’EAP.  

 -Sí, perfecte! 

-Altes capacitats fa alguns anyets, jo veia que no hi havia cap ni una escola que fes 

demanda d’altes capacitats, no? I que era una tema que a nivell general, et parlo de fa 7 

o 8 anys, i era una tema que a nivell general, com enfadava a les escoles, saps? I jo tenia 

el neguit... llavors vaig començar a fer una formació a títol personal a través del 

Departament, i a part de les 60h del curs, vam estar un parell d’anys revisant casos i 

tal... bé, ehh... paral·lelament això, el Departament va dir que havia de fer informació 

amb altes capacitats i va treure la guia el 2013, i a més a més va demanar un 

representants de cada EAP per fer una formació.  

-Sí, la tinc present aquesta guia. 

L’any següent, els seminaris que fem cada any a les escoles, vam decidir que el faríem 

sobre les altes capacitats per trencar el tabú i t’he de dir que va tenir molt èxit i no he 

vist cap formació igual, van venir mestres d’educació infantil, primària, ESO i 

postobligatoria.... tenim representants de tot. T’he de dir que inclús van venir centres 

fora de la nostra zona i dels centres de Sant Celoni hi havia un o altre representant, tan 

de la pública com de la privada. A partir d’aquí, hi ha casos d’altes capacitats? Sí, a tots 

els centres, el que passa és que poquets, es segueix sense fer gaires demandes, se’n fa 

alguna de tant en tant. 
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-Jo pel que he estat investigant, la ràtio diu que n’hi ha 1,5 per classe, però la 

realitat és que hi ha 0,6-0,8 per classe.  

-Sí, sí... bueno, la meva realitat és que n’hi ha un i mig per centre... reconeguts. També 

et diré que ara costarà més de reconèixer, i t’explico, amb tot el decret d’inclusió que tot 

el que intenta és aplicar mesures universals i donar resposta a tots, cada vegada hi ha 

més centres que fan programació multinivell, i com que d’aquesta manera ja s’està 

donant resposta en aquests alumnes, no es veu la necessitat de la demanda. De totes 

maneres encara és un tema molt incipient. Els casos que han sortit fins ara, el que s’ha 

fet és algun avançament d’algun alumne per pressió dels pares, i la veritat és que no va 

anar gaire bé, ja que per avançar ho has de preparar... també s’han fet PI amb ampliació 

d’alguna matèria concreta, mesures d’enriquiment... s’han anat fent cosetes així... No sé, 

pregunta tu perquè t’estic fotent un rotllo... 

-No home no, em va perfecte tot el que m’expliques...! Et faig jo preguntes doncs... 

-Vinga! 

-Disposeu d’algun document /protocol de detecció, avaluació i/o intervenció amb 

aquest tipus d’alumnat? 

-Sí, com a EAP, tenim la guia del Departament que la tenen tan els centres com 

nosaltres, i a l’EAP ens van fer com una mena de passos a seguir i coses a observar.  

-Vale, llavors, normalment, els alumnes ja venen identificats i avaluats per un 

servei extern al centre? 

No, a vegades sí, a vegades no, jo dels 5 que tinc ara al cap només ha vingut avaluat 1, 

els altres 4 els hem avaluat des del centre. 

-En el cas que ho feu vosaltres doncs, Què és el primer que feu quan l’escola avisa 

a l’EAP que hi ha un possible cas amb AACC per avaluar? Quin procés seguiu? 

-Mira, paral·lelament, observar dins l’aula amb diferents àmbits, observar les seves 

reaccions, produccions, si participa o no i observar també la relació amb els altres. 

Llavors passem un qüestionari al tutor i a diferents profes de diferents àmbits, fem una 

entrevista amb la família i una amb la criatura. A partir d’aquí, decidim una mica la 

bateria de proves que li passarem, no només de capacitats sinó també de creativitat i 

moltes vegades també alguna prova emocional.  

-En el moment que es sol·licita a la família el consentiment per fer una avaluació 

psicopedagògica en el seu fill perquè pot ser un possible cas d’alumnes amb 

AACC, quines reaccions acostumen a tenir?  

-Normalment bé... 

-Vale... i en cas que aquesta s’hi negui, com actueu? 
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-Mira, aquest cas, el que es va decidir fer com a EAP és observar i fer els qüestionaris 

igualment però tot a dins el grup, per ajudar en els mestres a les actuacions que han de 

tenir amb les criatures dins el grup. El que no podem és agafar-la individualment. 

-Entenc... seguim! Quines eines (tests, qüestionaris...) utilitzeu per avaluar 

l’alumne? 

-Bueno, una mica depèn del resultat de totes les observacions i de tots els qüestionaris 

que passem. Evidentment, la prova estrella és el famós WISC-V però no és la única, 

també utilitzem el CREA com a creativitat, i a nivell de conducta i les relacions, depèn 

de com ho veiem, també podem passar qüestionaris o altre tipus de coses com el SENA, 

així veiem si està adaptat a la família, a l’escola... aquest es fa més amb adolescents. 

També utilitzem molt els projectius perquè diuen moltes coses. Tot i així traiem molta 

informació de les famílies, preguntem quines activitats extraescolars fan, com està a 

casa... 

-Està bé adaptar-ho segons l’observació... llavors, normalment, quines són les 

reaccions de les famílies quan se’ls comunica que el seu fill té AACC? 

-Mira, aquí la reacció és molt diferent si s’ha valorat des de dins el centre o s’hi ve 

avaluat des de fora. En cas que vinguin de fora, venen amb moltes exigències, i s’hi s’ha 

valorat des de dins, jo m’he trobat amb dues reaccions, una reacció d’orgull, de bua, que 

bé! i després exigeixen molt, o reaccions de por allò desconegut. Jo sempre els hi dic 

que les capacitats no és una cosa que estigui aturada, no és alguna cosa estàtica, i fins 

que no tenen una certa edat, això pot variar i normalment, cada dos o tres cursos tornem 

a valorar. 

-I com s’explica en un alumna que és identificat amb AACC? 

-Una mica expliquem que tots tenim habilitats i febleses i que ell en aquests moments 

aprèn molt ràpid. Depèn una mica de la reacció que vas veient del nen/a vas explicant 

més o menys... sobretot intentem conscienciar molt els pares, ja que aquests un cop el 

seu fill ha estat diagnosticat, els pengen l’etiqueta i ells es senten que han de donar la 

talla i a vegades es senten condicionats.  

-Llavors, un cop ja heu avaluat i comença la intervenció, quines estratègies seguiu 

per començar a intervenir un cop l’alumne ja ha estat identificat? Quins consells 

acostumeu a donar al centre?  

-Mira, fixar-nos primer de tot en les fortaleses i debilitats de l’alumne, perquè tots som 

molt bons amb alguna cosa i ens costen més unes altres... llavors, com que hem fet 

l’observació, actuem en base això. Sobretot, els remarquem que es fixin amb la zona de 

desenvolupament propera, és a dir, que no sigui molt fàcil que s’avorreixin però que 

tampoc que sigui tan difícil i que abandonin. Han de buscar un nivell de dificultat per 

anar fent gradualment.  

-Davant d’això, prioritzeu estratègies més inclusives o més treball individual? 
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-Això va en funció de cada centre, els que treballen per projectes, és més fàcil treballar, 

són estratègies més inclusives i més individuals, si és un centre que encara no està en 

aquesta fase i treballa d’una manera més clàssica, doncs haurem d’anar fomentar les 

orientacions més individuals. Sobretot anar cap al Disseny Universal d’Aprenentatge 

(DUA),  ja que aquests alumnes també aporten al grup.  

-Quines mesures a nivell universal, addicional i intensiu anoteu a l’informe en el 

moment que un alumne fa canvi de centre i/o d’etapa? 

-Les universals recomanem docència compartida, aprenentatge multinivell, etc., de 

mesures addicionals aconsellem que donin respostes més concretes a l’alumne, sobretot 

si el talent és en un àmbit concret, intervenció de la mestra d’educació especial o de la 

psicopedagoga... i de mesures intensives, doncs, formació externa a l’escola 

(participació a proves, grups de treball,etc.), adaptar els criteris d’avaluació dins el 

nivell de cada alumne.  

-I del tema d’accelerar de curs els alumnes amb AACC? Penseu que es beneficiari 

pels alumnes?  

-Que s’ha de fer ben fet, a vegades sí que està bé accelerar però som més partidaris 

d’accelerar els nens/es de sobredotació, és a dir, aquells nens/es que estan més 

homogenis i són bastant bons amb tot i a nivell social i afectiu també. Tot això però a 

partir de cicle mig, abans ens podem trobar amb infants que siguin precoços i 

l’avançament no tindria sentit. Per accelerar un alumne s’ha de preparar, no es pot dir al 

juny i al setembre fer-ho, a vegades el que fem és els últims mesos del curs escollim 

algunes matèries i posem l’alumne al curs següent a fer-les, però sempre hem de tenir en 

compte que per moltes capacitats que tinguin, també el que toca durant el curs hem 

d’assegurar que ho fa. Una de les orientacions que fem és que no s’hagi de tragar les mil 

i una correccions i repeticions de tot el grup, perquè això els avorreix molt, llavors és 

necessària la intervenció de la mestra d’educació especial o de psicopedagoga. Per 

exemple, tenim un alumne que es va proposar per fer un avançament perquè veiem que 

hi havia un moment que ja els treballs d’enriquiment com que l’avorrien, però ell no ho 

va voler i la família va dir que si ell no ho vol doncs de deixar-ho estar. Tampoc volia 

destacar i a nivell emocional tampoc no ho veiem massa clar... s’ha li va reduir alguna 

matèria que ell ja donimanva molt i s’ha li va proposar tot un treball de robòtica que li 

va agradar molt. 

- Perquè en cas que es faci, quines recomanacions doneu en els docents? 

-Hem de veure que realment porta una línia i que s’ha li queda molt curs el que està 

fent. Fins fa poc el primer recurs era accelerar, actualment és l’últim, ara es fan moltes 

adaptacions abans com enriquiment, multinivell... fer que agafi els mínims del curs la 

part més alta. També han de ser nens amb una certa maduració perquè et trobes amb 

criatures amb molt bones capacitats però que al mateix moment són infantils, llavors si 

els passes de curs i estan amb nens més grans, veus que no lliguen i queda apartat. El 

tema dels temes comuns és un indicador, sobretot a cicle superior i a ESO, a vegades et 
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trobes que els temes de conversa dels seus iguals no els interessen o al revés. Aquesta 

observació és una de les que et fa plantejar si l’alumne necessita o no anar amb nens/es 

més grans.  

-Llavors, després d’aplicar les estratègies anteriorment mencionades, seguiu fent 

un seguiment a l’alumne? En cas que sí, li aneu fent petites adaptacions al llarg del 

curs? 

 -Sí, a través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) o a través de la 

coordinació amb els tutors i els mestres d’educació especial. Com també es fa pels 

alumnes que estan per sota capacitats... 

-Sí, sí, és així, passa que es tendeix a protegir més aquesta tipologia de nens que no 

pas els que estan per sobre capacitats. És com que aquesta ja tiren i no necessiten 

suport... no? 

-Sí, sí, ens acostumem a trobar amb això... 

-I a nivell d’EAP, teniu coneixença d’algun cas d’alumne amb AACC amb baix 

rendiment acadèmic i/o trastorn de la conducta? En cas que sí, per què creieu que 

passa? 

-Suposo que n’hi ha, dins altes capacitats hi ha diferents personalitats, hi ha el rebel el 

qual es tendeix a dir que té trastorns de conducta i no es detecta l’alta capacitat. També 

hi ha el mite que molts pares i docents creuen que abans de dir si és o no altes capacitats 

que faci perfecte tot el que fa, com la cal·ligrafia o la polidesa amb les tasques. 

Justament, aquests alumnes, com que tenen tanta rapidesa al cap, que el fet de fer bona 

lletra o fer bones presentacions els entreté més del que poden. I quan els mestres es 

capfiquen en aquí és quan tenim fracàs de l’alumne.  

-Perfecte! Ja acabo... la meva intenció és fer una proposta de millora a nivell de 

poble, llavors, se’t acut alguna proposta per treballar en xarxa amb tots els centres 

educatius per afrontar aquest tema? (xerrades informatives per les famílies, 

activitats, debats...). 

-Potser es podria fer una xerrada a tots els centres per treballar el tema. Però sí que 

alguna cosa hauríem de preparar per estimular l’observació i la detecció. Com a poble 

es podria donar al professorat una xerrada de multinivell per tenir en compte tota la 

diversitat i pensar en tots, o donar estratègies de com enriquir aquest tipus d’alumnat... 

-Genial Olivia, això és tot! Moltes gràcies! 

-A tu Aina, bona feina!  

 


