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INTRODUCCIÓ GENERAL

1.                             ABSTRACT I PARAULES CLAU

Resum
Aquest Treball Final de Màster és el resultat d’una recerca centrada en la detecció i atenció

que infants i joves amb altes capacitats reben als centres escolars de Catalunya. Aquesta

investigació parteix de la Guia “Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu”,

editada l’any 2013, pel llavors anomenat Departament d’Ensenyament, amb la intenció

d’analitzar el coneixement i l’ús que se n’ha fet per part dels docents en aquests darrers 8

anys. Durant la recerca s’han analitzat els continguts i anys d’edició de les guies de les

Comunitats Autònomes de l’Estat comparant-les amb la Guia de Catalunya; s’ha realitzat un

qüestionari per a docents, d’un districte de la ciutat de Barcelona, i s’han portat a terme

entrevistes a professionals vinculades amb les altes capacitats (AC) com a instruments de la

investigació. Les conclusions confirmen la invisibilitat, i la poca detecció i tractament

d’aquest alumnat a les escoles en els darrers 8 anys, així com la necessitat de l’actualització

d’aquesta Guia per a poder recollir les informacions aportades per la neurociència i altres

temes, com la manca de detecció de les nenes i noies amb AC i les dobles excepcionalitats,

entre altres aspectes importants.

Summary
This Master’s final work is the result of a research focused on the detection and care that

children and young people with high intellectual capacities receive at schools. This research

is based on the Guide "Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu", edited

in 2013 by the then-called Departament d’Ensenyament, to analyze the knowledge and

usage that has been done by teachers in the last 8 years. During the research, the contents

and years of editing of the guides of other Autonomous Communities of the State have been

analyzed comparing them with the Guide of Catalonia; a questionnaire has been made for

teachers of a district of the city of Barcelona and interviews with professionals linked to the

high capabilities have been used as instruments of the investigation.The conclusions confirm

the invisibility and poor detection and treatment of this student in schools in recent years, as

well as the need to update this Guide to be able to gather information from neuroscience and

other topics such as the lack of detection of girls with high intellectual abilities and

double-exception, among others.

Paraules clau
Altes Capacitats, Guia per a docents, Educació Primària i Col·legis Professionals.

Keywords
High Intellectual Capacities, Guide for teachers, Primary Education and Professional

Associations.
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2              INTRODUCCIÓ, JUSTIFICACIÓ I FINALITAT

“¡Todos somos superdotados en algo! Se trata de descubrir en qué. Esa debería ser la

principal función de la educación.” Sir Ken Robinson.

He volgut començar la introducció d’aquest treball amb una cita de Sir Ken Robinson,

malauradament desaparegut el 2020. Sempre m’ha fascinat la mirada d’aquest home sobre

els infants, la creativitat i, sobretot, sobre la necessitat de transformació de l’Educació. De

fet, una de les seves publicacions, “El elemento” (2010) ha estat un dels llibres personals

més estimats i llegits.

En Robinson sempre ha proposat modificar l’actual sistema educatiu occidental, un sistema

estandarditzat que no ha tingut en compte les característiques personals dels infants, ni les

seves necessitats, ni les capacitats, ni els talents i que no ha promogut massa la creativitat,

una capacitat que hauria de ser potenciada a totes les escoles, i que ell considerava

indispensable per a poder formar persones capaces d’adaptar-se als continus canvis del

nostre món.

Aquesta innovació pedagògica que ell ha reclamat sempre representa, en síntesi, una

atenció a la diversitat molt ajustada a les necessitats i interessos de cada individu. L’objectiu

ha estat ajudar que l’alumnat fos més competent a partir de les seves capacitats naturals, i a

partir d’aquí poder promoure el desenvolupament integral i, per extensió, persones més

felices.

Penso i sento, com en Sir Ken Robinson, que tots tenim una habilitat molt desenvolupada en

algun camp i que tenim capacitats diverses relacionades amb les nostres diferents

intel·ligències.

Penso i sento, que el meu compromís com a docent, i com a futura psicopedagoga, és

ajudar als infants a trobar i desenvolupar la seva passió; ajudar-los a créixer, a ser persones

responsables, creatives i crítiques. Des de la meva modesta parcel·la a l’escola, i també des

de la meva llar, em proposo tenir en compte tots i totes, també als infants i joves amb altes

capacitats.

2.1.   Motius personals
Quan estàs embarassada, tens mil i un pensaments sobre els teus fills: a qui s'assemblaran,

quin caràcter tindran… i, evidentment, sobre quin serà el seu futur: què estudiaran, a què es

dedicaran i, el més important per a mi, seran bones persones i feliços?
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Abans de ser mare he estat mestra i, òbviament, la qüestió acadèmica dels meus dos fills

m’ha preocupat especialment. Juntament amb el meu marit, qui també és mestre, hem fet un

seguiment acurat del seu procés d'escolarització i ben aviat en un d’ells, i més tard en l’altre,

vàrem detectar peculiaritats en la manera de ser, de fer i d’aprendre. En definitiva: no

acabaven d’encaixar davant les demandes en alguns aspectes del sistema educatiu.

Com hagués fet qualsevol família vam demanar orientació i, sobretot, ajut i suport a l’escola

dels nostres fills i vam obtenir uns feedbacks bastant decebedors. Si volíem respostes, no

ens quedava més que prendre decisions o bé anar a consultar professionals externs. Així

que, després de proves, assessoraments i consultes diverses, ens van donar el resultat:

som pares de dos fills talentosos: un amb talent acadèmic i l’altre amb talent artístic figuratiu.

Necessitava oferir un suport individual i ajustat als meus fills, i no només en l'àmbit escolar

sinó també en el personal on les dificultats, contradiccions, necessitats, desitjos, etc. anaven

creixent a mesura que es feien grans. Tot plegat va promoure en mi un interès creixent per

tots els aspectes que envolten les Altes Capacitats (a partir d’ara, AC), tant en l’aula com a

casa.

Necessitava saber. Necessitava aprendre per poder ajudar.

Per aquest motiu he anat assistint a diferents formacions i conferències, per conèixer les

vivències personals d’altres famílies, les respostes socials i, també, les experiències

individuals d’altres joves. D’aquesta manera podia oferir més eines als meus fills.

2.2.   Motius acadèmics
Fa molts anys que vaig obtenir el títol de mestra i, durant tots els anys que porto exercint,

sento que la Diversitat (per a mi, en majúscules) s’ha anat ampliant, evolucionant… És

aquesta una sensació que he compartit amb altres professionals de l’Educació i, sovint,

estan d’acord amb aquesta sensació. És per això que, curs rere curs, sento que la meva

formació acadèmica a la carrera, en aquest aspecte, va ser insuficient davant els grans

reptes d’aquesta societat canviant.

Crec que per a millorar com a professionals, i ser més feliços com a persones, ens cal

formar-nos al llarg de tota la vida, com recomana Jacques Delors (1996) en el seu Informe

per a la UNESCO: “Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de

materias. Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida”.
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Particularment, el món de les AC sempre ha estat un tema que m’ha interessat i tenir més

coneixements, sobre aquesta temàtica, em permetria també aprofitar-ho per a la meva vida

professional.

2.3.   Motius professionals
Hi ha diferents motius professionals que justifiquen i motiven el meu interès en formar-me

sobre les AC. De fet, des de fa anys, he pres part en diferents activitats relacionades amb

aquesta temàtica (Annex 1). Aquests motius són els mateixos que han propiciat la realització

d’aquesta recerca. Així:

- Entre totes les variants de l’atenció a la diversitat penso que la qüestió de les AC és

una de les grans oblidades. Probablement, entre altres raons, podria ser perquè els

infants amb AC són un alumnat que, habitualment, no provoca situacions de

conflicte ni disrupcions en l’aula.

- La manca de formació per part dels docents1 en relació a les AC, i, per extensió, les

conseqüents dificultats per a la detecció, atenció, seguiment i presa de decisions

envers aquest alumnat.

- La meva motivació i la meva experiència, personal i acadèmica, podrien incitar a

augmentar coneixements i l’interès en diferents membres dels claustres de les

escoles on he treballat i hi treballo, tot intentant ser una “taca d’oli” i compartint allò

que he après i que vaig descobrint sobre el tema.

- Per a conèixer estratègies i adequacions metodològiques i organitzatives per a

aquest alumnat i per a tots els altres.

- La importància de l’excel·lència personal, fomentant les capacitats, les intel·ligències

múltiples, el desenvolupament integral… intentant aconseguir que cada infant doni el

millor d’ell mateix.

- Per a poder formar part d’algun grup de recerca o poder arribar a ser col·laboradora

del Departament d’Educació, amb el qual ja vaig contactar l’octubre del 2017 a través

de la Sra. Montserrat Payés Marín, que en aquell moment era la Cap del Servei

d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària del Departament, qui em va

adreçar a la Sra. Mercè Esteve, subdirectora general d’Ordenació i Atenció a la

Diversitat, qui em va entrevistar per a poder ser un dels referent de les AC al

Departament.

En definitiva, penso que aquest interès en formar-me m’ha provocat esforçar-me per ser una

millor professional, ja que m’està possibilitant atendre d’una manera més ajustada al meu

alumnat tant des de la vessant docent com la de futura psicopedagoga.

1 En la redacció d'aquest TFM s'han fet servir les paraules docent/s i alumnat donant cabuda a les i els docents, i als i
les alumnes, criteri basat en una raó d'economia expressiva i en la tradició de l'ús del masculí en llengües romàniques
com a gènere no marcat, osigui que inclou la col·lectivitat independentment del sexe dels individus.
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2.4.   Rellevància del tema
Amb els nous canvis de paradigmes de l’escola inclusiva provocats, entre d’altres qüestions,

per les darreres investigacions en el camp de la neurociència, hauríem d’augmentar l’atenció

i intensificar la mirada a tot l’alumnat, especialment, aquells qui presenten necessitats

educatives específiques (NEE).

Segons la meva experiència personal sovint es tendeix a relacionar les NEE amb l’alumnat

que presenta dificultats acadèmiques, aquells qui són distorsionadors, que presenten dèficits

de tot tipus, etc. En canvi, els infants i joves amb AC són uns grans desconeguts.

Els motius poden ser diversos: la seva “invisibilitat” en els diferents contextos en els que es

mouen, la poca valoració com a diversitat a ser tractada per part de tots els estaments

escolars, la manca de formació específica per part del professorat, que sovint creu que

aquest alumnat no necessita cap recurs específic, les demandes acadèmiques i les

exigències burocràtiques a tot el personal vinculat amb les escoles que els absorbeix un

temps preciós, etc.

En qualsevol cas, és necessari donar resposta a tots i cadascun dels i les alumnes, fins i tot

als més dotats intel·lectualment, per tal d’assegurar-los una escolarització satisfactòria, fita

important per al seu desenvolupament integral com a persones.

2.5. Beneficis i impacte de l’estudi en el context

Considero que aquest treball ofereix dues grans aportacions:

● Per una banda, el fet de recollir, comparar i realitzar una valoració de les

guies sobre AC que existeixen actualment al territori espanyol.

Aquesta recerca vol mostrar una radiografia de com es troben les

informacions sobre les AC que els Governs de les diferents Comunitats

ofereixen als docents d’Espanya en format guia; sobre quin marc legal estan

redactades cadascuna d’elles; com d’actualitzada es presenta aquesta

informació; quins aspectes es creuen necessaris per a utilitzar a les escoles i

d’altres aspectes destacables.

● Per l’altra, recollir dades del coneixement i ús que els docents de les escoles

públiques de primària de Catalunya i altres professionals han realitzat de la

Guia d’AC que va ser publicada pel Departament d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya l’any 2013.
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Aquesta investigació vol reflectir la realitat dels professionals implicats en l’estudi i, en

conseqüència, la visibilitat que es té dels infants amb AC al Districte d’Horta-Guinardó que

és on es focalitza la recerca.

Aquesta actuació, ja de per sí, seria molt beneficiosa per a augmentar la mirada sobre

aquest alumnat. Penso que és imprescindible una revisió sistemàtica i periódica de la nostra

actuació a l’aula. A més, la seva actualització permetria incloure nous conceptes, que han

anat sorgint des de la seva publicació, com és el cas de la doble excepcionalitat, i perquè

promouria l’augment de la presència d’aspectes relacionats amb les nenes i les noies amb

AC; aspectes que considero indispensalbes i, malauradament, no presents en aquesta Guia

on, fins i tot, el redactat és excloent en relació al gènere.

Segons estadístiques realitzades pel Departament d’Ensenyament, els infants identificats

amb AC representaven entre un 4-6% (Generalitat de Catalunya, 2013), que a comparació

de les dades que Renzulli va aportar al 2005, que deia que entre un 15 i un 20% de la

població total podria presentar AC, mostren la poca detecció que es realitzava. Per la qual

cosa, una mirada més precisa podria ser molt profitosa ja que l’alumnat podria obtenir un

acompanyament més ajustat a les seves necessitats com ara ampliacions curriculars o

estratègies d'acceleració, per esmentar-ne algunes.

Tot i no ser els destinataris finals de la Guia, les famílies són un element fonamental en

l’acompanyament dels infants amb AC, el seu suport, la seva comprensió i, sobretot, el seu

afecte incondicional, esdevenen essencials. I és que, sovint, les famílies es troben

desinformades i influenciades per prejudicis socials i poc acompanyades pels professionals.

Amb aquesta nova proposta, les famílies podrien obtenir recomanacions i assessorament de

com tractar el seu fill o filla, propostes d’optimitzar el contacte amb l’escola, o bé com

gestionar les seves relacions amb altres famílies amb infants amb AC, per part de l’EAP,

entre altres estratègies útils.

Evidentment, l'actualització, per ella mateixa, no seria suficient per a transformar la nostra

mirada cap a aquest grup d'infants i joves. Caldria una bona predisposició per part del

professorat, més recursos i suports per part de les institucions i, tot un seguit d’actuacions

que col·laboressin amb el professorat i que l’acompanyessin per tal que aquesta mirada fos

més inclusiva.

2.6. Estructura del treball

Aquest treball s’ha estructurat partint d’un marc teòric que presenta un recorregut general,

des dels inicis dels primers autors internacionals que van donar nom a les AC, fins a
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l’actualitat en un context més acotat al nostre territori.

En el marc d’aquesta proximitat geogràfica i temporal es vol portar a terme una primera

cerca seguida d’una anàlisi comparativa, de caire descriptiu, sobre les informacions

adreçades als docents i publicades per cadascun dels Governs de les diferents Comunitats

Autònomes ( a partir d’ara, CA) en termes d’Educació.

Pel que fa a la informació publicada pel Departament d’Educació de la Generalitat de

Catalunya, es vol realitzar una petita investigació sobre el tractament que se’n fa respecte

les AC, i de manera especial de la Guia que va editar per a docents sobre les AC. En relació

a aquest document, a més de la seva anàlisi, també considero important i interessant

alhora, el coneixement i ús real que se’n fa a les escoles catalanes. Finalment, sembla

profitós recopilar informacions i aportacions que puguin anar teixint propostes d’actualització

i/o millora, provinents dels mateixos docents. La complexitat que suposaria investigar totes

les escoles catalanes, m’ha fet prendre la decisió d’acotar aquesta àmplia població, per

començar, en una mostra més reduïda com és el Districte d’Horta-Guinardó de la ciutat de

Barcelona.

També es preveu realitzar una o dues entrevistes a alguna persona professional relacionada

amb el món de les AC i, si fos possible, que hagués pres part en l’elaboració de la Guia o bé

que treballi amb la Guia i amb els i les mestres de les nostres escoles.

Finalment, s’exposen les conclusions i les propostes sobre les Altes Capacitats, a partir de la

recerca desenvolupada en aquest estudi.

3.            OBJECTIUS DE LA RECERCA

De manera sintètica es mostra tot seguit l’objectiu general i els objectius específics que, a

través d’aquesta recerca, es pretenen assolir:

3.1.   Objectiu general
Aportar elements per a l’actualització de la Guia “Les altes capacitats: detecció i actuació en

l’àmbit educatiu”, editada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

l’any 2013.
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3.2.   Objectius específics
- Oferir un recorregut històric dels autors més representatius relacionats amb les altes

capacitats intel·lectuals des de finals del s.XIX fins l’actualitat.

- Realitzar una cerca inicial i una anàlisi posterior de les guies per als docents,

publicades pels Governs de les diferents Comunitats Autònomes espanyoles, sobre

les altes capacitats intel·lectuals.

- Investigar sobre la informació i utilització de la Guia sobre altes capacitats

intel·lectuals oferta des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a

partir d’una mostra de docents d’un districte de Barcelona.

- Recollir informació sobre la detecció, el diagnòstic i l’atenció de l’alumnat amb AC als

centres educatius i poder divulgar-ne els resultats.
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Primera part - MARC  TEÒRIC

4. FONAMENTACIÓ TEÒRICA

4.1.   Evolució del concepte d’intel·ligència
Des de l’antiguitat, el concepte d’intel·ligència i la seva naturalesa han estat termes molt

qüestionats. Ja a l’època de la Grècia Clàssica, Plató la relacionava amb l’amor que una

persona presentava per l’aprenentatge. Segles més tard, al s.XVI, Hobbes ja parlava de

l’habilitat que algunes persones mostraven en adonar-se de les similituds i/o diferències

entre coses similars (Mackintosh, 2011).

Tot seguit, i de forma cronològica, es mostra l’evolució del concepte d'intel·ligència i els

diferents estudis, teories i models que sobre les AC s’han anat realitzant:

Primers estudis: Models psicomètrics
Galton va ser dels primers autors que van tractar la relació de la capacitat intel·lectual amb

l’herència familiar, presentant-la com un concepte unitari d’intel·ligència, i que queda

clarament reflectit en el seu llibre “Hereditary Genius” (1869).

Més endavant, Binet (1916) va aprofundir en el concepte de Quocient Intel·lectual (QI) i,

juntament amb el seu company Stanford, van dissenyar el Test Stanford- Binet, al mateix

any, on es va establir que una persona havia d’aconseguir un resultat igual o superior a 130

de QI per a ser reconegut com a un individu amb Alta Capacitat. Actualment, una variant

d’aquest test encara continua vigent.

Dels anys 80 als 2000
Fent un salt important en el temps, arribem als anys 80, quan Gardner (1984) formula la

seva Teoria de les Intel·ligències múltiples i modifica el concepte unitari d’Intel·ligència per a

obrir-lo i poder parlar de 8 tipus diferents d’intel·ligències, com es veu a la Figura 1:

La intel·ligència corporal s’entén com aquella capacitat per utilitzar parts del cos o de la seva

totalitat, resoldre problemes o bé crear productes. Està

especialment desenvolupada en ballarins, esportistes,

artesans…

La interpersonal és aquella capacitat per comprendre

intencions, motivacions i desitjos dels altres. La tenen

desenvolupada: mestres, venedors, religiosos…

Figura 1. Teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner (1984).
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La lingüística dona facilitat per aprendre idiomes i utilitzar el llenguatge per aconseguir

determinats objectius. L’empren advocats, escriptors…

La lògica-matemàtica permet analitzar problemes d’una manera lògica i realitzar

investigacions científiques, com és el cas dels matemàtics.

La visual-espacial permet reconèixer i manipular pautes i espais; és el cas dels arquitectes o

bé els pilots.

La naturalista permet distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient.

La intrapersonal és la capacitat per comprendre’s a un mateix i poder regular la pròpia vida.

La musical permet interpretar, composar i aprendre pautes musicals.

Gardner (2006) també, va parlar d’una 9a. intel·ligència: l’existencial, tot i que no la va

indicar com a una vertadera intel·ligència, sinó que es tractaria més específicament de la

capacitat que els humans tenim de pensar en grans qüestions de l’existència.

Paral·lelament, diversos autors han definit models d’altes capacitats per caracteritzar a les

persones amb aquestes qualitats i que podem agrupar en:

Models segons el rendiment
La majoria d'aquests autors destaquen que el fet de posseir un elevat nivell de capacitat

intel·lectual és una condició necessària, però no suficient, per a aconseguir un alt rendiment.

D’aquesta agrupació, destaquem el Model dels tres

anells de Renzulli (1978), que estableix que les

persones molt intel·ligents destacarien per:

- una intel·ligència superior a la mitjana;

- una  creativitat elevada i

- una elevada motivació cap a les tasques.

La unió dels tres anells donaria lloc a la superdotació

(Figura 2).
Figura 2. Model dels tres anells dissenyat

per Renzull

Models cognitius
Els autors que formen part d’aquest grup es basen en identificar els processos i estratègies

cognitives que s'utilitzen per a aconseguir la realització superior de les tasques. Es tractaria

de poder diferenciar els processos i estratègies de funcionament intel·lectual, que utilitzen
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les persones amb altes capacitats, de forma particular i diferent a com ho fan les persones

que no manifesten aquestes capacitats.

Entre els autors d’aquest col·lectiu destacarem:

a) La teoria triàrquica de la intel·ligència d’ Sternberg (1984).

Defineix la intel·ligència com una activitat mental dirigida cap a l'adaptació intencional, a la

selecció i la configuració d'entorns del món real rellevants per a la vida de cadascú. Aquest

autor especifica que hi ha tres tipus de dotació: la componencial o analítica; la creativa o

experimental; i la contextual o pràctica (Figura 3).

Figura 3. Teoria triàrquica proposada per Sternberg (1984)

b) Teoria pentagonal implícita d’ Sternberg (1993)

És una evolució del model anterior i descriu que una persona dotada reuneix els següents

criteris de raresa, productivitat, excel·lència, demostrabilitat i valor.

Figura 4. Teoria pentagonal d’ Sternberg (1993)

En aquest model es descriuen tres tipus de dotació:

➔ analítics: que presenten bons estudiants i planificadors

➔ creatius: són capaços de generar, reformular i sintetitzar noves idees i

➔ pràctics:  estudiants que tenen la capacitat d'aplicar les seves habilitats.
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Aquesta classificació ens connecta amb la que va ser establerta anys més tard, per altres

investigadors, i que especifica els diferents tipus de talents.

Models socioculturals
Els autors que formen part d’aquests models aposten per donar un valor extra als factors

culturals, així com al context familiar que pot potenciar o dificultar el desenvolupament de la

persona.

D’entre ells destacarem:

a) Model de Tannenbaum (1986).

Aquest model conegut també com el de “L’estrella de mar” per estar representat per una

estrella i estar compost de cinc factors, incideix en la importància de:

- La capacitat general de la persona, que equival al conegut “factor g”.

- Les aptituds específiques excepcionals que presenta.

- Els factors no intel·lectuals, com per exemple l’autoconcepte i la motivació, que

mostra l’individu.

- Els contextos familiars i escolars estimulants i influents.

- El factor sort que una persona manifesta en diferents moments de la seva vida.

Figura 5. Model de L’estrella de mar de Tannenbaum (1986)

En aquest model, els cinc factors tenen el mateix valor i és necessari que una persona tingui

una combinació de tots ells per considerar-se com a talentosa o dotada.

b) Model de Mönks (1992).

Aquest model afegeix al model dels tres anells de Renzulli el paper dels factors psicosocials:

família, escola i grup d'amics; tenint en compte factors com la naturalesa del

desenvolupament humà i la interacció entre aquests processos.
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Figura 6. Model sociocultural de Mönks (1992)

Aquest model té en compte que el desenvolupament de la persona dotada depèn de

l'ambient social, de la comprensió i de l'estimulació de progenitors i de mestres (Figura 6).

c) El model global de la superdotació de Pérez (1998).

És un model que neix de l’anàlisi de diversos models existents i que defensen la interacció

entre els tres nuclis de factors: la capacitat, la creativitat i l'aplicació de la tasca. Però, a

diferència del model de Renzulli, distingeix set nuclis de capacitat que poden donar-se

aïllats o de forma complexa abastant capacitats no intel·lectuals (matemàtica, lingüística,

motriu, musical, artística, espacial i interpersonal).

Figura 7. Model global de Pérez (1998)

d) En la franja dels anys 90, i fins la primera dècada del 2000, es realitzen diversos

estudis neurobiològics centrats en diferents parts del cervell que aporten informació

mèdica, de base científica, que permeten definir implicacions pedagògiques que

s’estan duent a terme actualment a les escoles (Geake, 2006). De tots ells es

desprèn la importància que per a l’alumnat amb AC als centres escolars:

- Es proposin tasques amb alta demanda de memòria de treball.
- Es redueixi la quantitat de tasques curtes i repetitives.
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- S’utilitzin tests de reptes per avaluar els coneixements previs.
- S’emprin materials d’aprenentatge per a edats superiors.
- S’agrupi l’alumnat independentment de l’edat.
- Es pugui comptar amb mentors especialistes en diverses matèries.
- S’ofereixin activitats en temes fora del currículum ordinari.

Primera dècada dels 2000
Són molts els professionals que han continuat estudiant i aprofundint en el camp de les AC.

Els models que s’han anat perfilant en els darrers anys es caracteritzen per donar la mateixa

importància als factors interns- com la intel·ligència i la personalitat- i als factors externs-

com és el context-, per a explicar les AC.

En el nostre territori, trobem com a models més interessants els següents :

a) El model tetràrquic de Sánchez (2000)

defineix el concepte de talent com un

conjunt d’habilitats i destreses que

proporcionen, a l’individu, el domini en

certes àrees del saber.

Figura 8.  Model tetràrquic de Sánchez (2000)

Aquest mateix autor, a més, distingeix entre:
● Talent simple, que es dona quan únicament es correspon a una aptitud

específica, amb un percentil de 95, molt per sobre de la resta de persones

referents i les altres àrees poden estar en paràmetres normals i fins i tot ser

deficitàries.

● Talent complexe, que es produeix quan una persona té un percentil de 80 en

vàries aptituds específiques alhora. Pot correspondre a un talent acadèmic o

figuratiu.

● Talent múltiple, quan la persona presenta un percentil 95 en diverses àrees.

(Taula 1)

b) Castelló (2001) inclou aquesta distinció de talents en el desenvolupament d’una
classificació de les AC que, actualment, s’utilitza arreu de l’Estat.

Els perfils que distingeix són:
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● Superdotació, entesa com un perfil on tots els recursos intel·lectuals
presenten un nivell elevat en raonament lògic i creativitat, bona gestió de
memòria i de captació de la informació.

● Talent, entès com el perfil d’una persona que, a diferència de la superdotació
que és general, mostra una elevada aptitud en un àmbit/s o tipus d’informació.

● Precocitat, quan l’alumnat manifesta un major nombre de recursos
intel·lectuals que els seus companys i companyes, en un fenomen evolutiu
que implica un ritme de desenvolupament més ràpid que la resta.

En una valoració d’aptituds específiques, amb el passi de proves d’intel·ligència on la
mitjana de la puntuació seria 50, les puntuacions mínimes per a la seva classificació haurien
de ser la partir d’aquests valors per a poder classificar-los en els perfils anteriors :

Creativitat Raonament
lògic

Gestió
perceptiva

Aptitud
verbal

Aptitud
matemàtica

Aptitud
espacial Memòria

Superdotació 75 75 75 75 75 75 75

Talent
acadèmic 80 80 80

Talent
artístic-figuratiu 80 (80) 80 80

Talent matemàtic 95

Talent
verbal 95

Talent
lògic 95

Talent
creatiu 95

Taula 1. Graella de puntuacions per a la detecció d’alumnat amb AC (Castelló, 2001)

4.2.   Concepte d’alta capacitat

Després d’haver tingut en compte totes les teories anteriors, havent valorat els estudis
neurobiològics realitzats en els darrers anys i havent eliminat molts dels mites que envolten
les AC, un grup d’experts va proposar aquesta definició:

“El concepte altes capacitats intel·lectuals engloba un conjunt de persones que presenten
característiques intel·lectuals quantitativament i qualitativa 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.

En l’àmbit escolar, es tracta d'una categoria que permet designar a alumnes que requereixen
una educació adaptada (com en el marc de l'escola inclusiva requereixen tots els alumnes
amb necessitats educatives específiques de suport educatiu, NESE) per tal de poder assolir
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el ple desenvolupament personal que el sistema educatiu pretén per a tots els alumnes”
(Guia COPEC i COPC, 2018).

El concepte d’altes capacitats intel·lectuals abasta un gran ventall de persones, i en l’àmbit
escolar, es tracta de l’alumnat que destaca superiorment en una, diverses o totes les àrees
del coneixement. Esdevé important, conèixer la classificació que Castelló i Batlle (1998)
realitzen i els diferents perfils que mostren per a ajudar a la seva identificació. Així doncs,
l’alumnat amb AC es classifica actualment en:

Figura 9. Model de classificació de Castelló i Batlle (1998)

A partir d’aquest Model considerem interessant acotar els conceptes bàsics de:

Superdotació:
Es tracta de les persones que destaquen de manera innata per una elevada capacitat

intel·lectual en totes les àrees. La característica més destacada d’aquest perfil és la

flexibilitat cognitiva entesa com l’habilitat per a tractar qualsevol tipus d’informació.
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Talents:
Segons Mercè Martínez (2013) i Àngel Guirado (2010) es consideren talentoses aquelles

persones que destaquen en un o diversos àmbits, però no en tots. Depenent de quantes i

quines siguin les àrees implicades en el talent o talents, distingeixen entre:

- Talents simples, que són persones que destaquen únicament en una àrea o aptitud.

- Talents complexos, quan diversos talents coexisteixen en la mateixa persona.

Els talents simples que, actualment, es detecten a través de les proves estandarditzades

que es realitzen, i com es pot veure al diagrama anterior (Figura 9), són:

- Talent creatiu, destaquen en la capacitat de processar la informació de forma no

lineal, explorar alternatives i per a l’organització poc sistemàtica.

- Talent lògic, que permet efectuar raonaments inductius i/o deductius fàcilment.

- Talent matemàtic, destaquen en capacitats aritmètiques, lògico-numèrica i/o de

raonament matemàtic.

- Talent verbal, on la persona destaca en la varietat de recursos per a la representació

i manipulació del material verbal, tant oral com escrit.

- Talent social, mostren nombrosos recursos de presa de decisions referides a la

informació social i comunicativa.

- Talent esportiu, correspon a persones que tenen un ampli ventall de recursos en

codificació sensorial i propioceptiva així com en diverses àrees de motricitat i

coordinació visomotora.

Els talents complexos que es detecten actualment són:

- Talent acadèmic, que suposa un alt rendiment en els recursos més presents en

l’escola tradicional: verbals, lògics i de gestió de memòria.

- Talent artístic-figuratiu, que mostra grans aptituds per a les arts musicals i/o

plàstiques i que presentaria una combinació d’aptitud espacial + creativitat + gestió

perceptual + un nivell adequat de raonament lògic.

Precocitat:
Es tracta d’un fenomen evolutiu que implica un ritme de desenvolupament més ràpid, però

no un assoliment de nivells de desenvolupament superiors. Aquesta precocitat serà més

manifesta com més jove sigui l’infant.

4.3.   Les altes capacitats en l’actualitat
En aquests darrers dos anys, la COVID-19 ha afectat la població mundial amb una

pandèmia i unes repercussions que ningú imaginava. Evidentment, aquest inesperat succés

ha commogut tots els sectors de la societat i ha perjudicat multitud de processos individuals,
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col.lectius, de país… com així ha estat en les recerques de tot tipus en procés de

desenvolupament. Tot i això, els investigadors han continuat amb les seves investigacions

sobre les AC en la mesura que els ha estat possible, fet que segueix ajudant a donar

visibilitat a aquesta qüestió.

A nivell de territori espanyol, s’han dut a terme estudis, per exemple el de Barrera-Algarín

(2021), que confirmen el dèficit que existeix en la formació que els estudiants de grau, o

postgrau, reben sobre les altes capacitats, en particular a les universitats andaluses.

Aquestes anàlisis han demostrat que les universitats, ja siguin públiques o privades, no

ofereixen les estratègies per atendre a aquest alumnat, en l’actual context educatiu, i

reclamen la necessitat de tenir un professorat format que sigui capaç de potenciar les seves

capacitats.

Els darrers estudis de la neurociència celular de Gómez-León (2020) han proporcionat

dades sobre les funcions corticals del cervell i la seva relació amb es AC. També han

destacat la importància d’una estimulació ambiental coneixedora de potenciar les seves

capacitats intel·lectuals de forma adequada, un procés que han considerat essencial per al

benestar social i personal d’aquest grup d’alumnes.

Altres recerques, com la de Touron (2020), han estudiat la necessitat d’introduir noves

formes de detecció de les AC més enllà del quocient intel·lectual. Segons Touron, s’haurien

de tenir en compte altres aspectes com el desenvolupament de les seves capacitats, els

interessos i motivacions, la creativitat, la perseverança o la tenacitat de l’alumnat amb AC.

Des d’aquest enfocament, l’escola hauria d’esdevenir un àmbit que fomentés els diferents

talents i contribuís en un desenvolupament més òptim d’aquest alumnat.

D’igual manera, diversos professionals de l’àmbit educatiu han continuat amb la seva tasca

divulgativa i han editat publicacions en relació a les AC. En aquest cas s’ha de destacar el

llibre de “Diamantes escondidos: 11 historias de jóvenes y adultos con altas capacidades” de

la Dra. Esther Secanilla (2021) qui ha volgut visibilitzar les inquietuds, dificultats i les

aspiracions que solen presentar joves i/o adults amb AC i la qualitat de les relacions amb les

persones del seu entorn, alhora que proporciona tot un seguit de recomanacions per a

professionals i familiars.

En definitiva, tot un seguit d’estudis, investigacions, històries... amb el propòsit de continuar

compensant les baixes taxes de detecció d’aquest alumnat, ajudar a visibilitzar-lo i

proporcionar les mesures d'actuació per tal de que les seves necessitats educatives i

emocionals pugin ser ateses i assoleixin, així, un desenvolupament integral.
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Segona part - MARC EMPÍRIC

5.                                   Metodologia de la recerca

5.1.  Introducció

La finalitat d’aquesta recerca ha pretès, des de l’inici, la recopilació de dades objectives i

d’elements per a considerar si era necessària una actualització de la Guia “Les altes

capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu”, editada pel Departament d’Ensenyament

de la Generalitat de Catalunya l’any 2013. Aquesta investigació hauria de facilitar unes

conclusions finals i una prospecció per tal de promoure aquesta actualització i, així,

esdevenir una eina útil per a la millora de la realitat de l'alumnat amb AC.

Inicialment, ha estat necessari decidir des de quin mètode d’investigació s’enfocava i

determinava aquesta recerca ja que, d’acord amb McMillan i Schumacher (2005), calia un

pla de selecció dels escenaris i dels individus i, posteriorment, la selecció dels procediments

més adequats per a la recollida de dades.

En aquest procés de recollida de dades s’ha considerat fonamental, en primer lloc, investigar

les guies editades a l'Estat espanyol per tal d’obtenir una visió àmplia d’allò editat i dels

aspectes sobre els quals s’informa als docents de les diferents comunitats autònomes. En

segon lloc, hem volgut fer un tast sobre l'experiència i coneixement, del personal docent,

envers aquesta Guia des de la seva publicació fa 8 anys. I, per últim, també interessava molt

disposar de l'opinió personal de professionals expertes vinculades a les AC.

El recull de les diverses informacions i posterior anàlisi ens podria corroborar, o no, la

necessitat d'actualitzar la Guia i quins aspectes podrien ser més factibles de modificar o

ampliar.

En definitiva, calia un disseny ampli que facilités instruments de recollida i una anàlisi de les

dades i tècniques que permetessin, alhora, les aportacions personals; és a dir, un paradigma

d’investigació que tot i semblar antagònic en els seus postulats, proporcionés la conciliació

de dos mètodes d’investigació: el qualitatiu i el quantitatiu.

5.2.  Metodologia de l’estudi

Una vegada s’havia decidit l’objectiu principal d’aquesta recerca calia determinar quin tipus

d’investigació era el més adequat, quin enfocament era el més adient per a estudiar la

realitat educativa pel que fa a la situació actual de les guies de les AC.
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Tradicionalment, els enfocaments d’investigació han estat de dos tipus: el qualitatiu i el

quantitatiu i que tots dos s’han distingit com una dicotomia metodològica contrària ja que,

com havien apuntat Hernández, Fernández i Baptista (2006), s’havia insistit en el fet que les

dues propostes eren oposades i irreconciliables i es promovia l’elecció només una d’elles a

l’iniciar un problema d’investigació.

Tot i aquesta realitat, recentment, alguns investigadors han proposat una nova tendència i

han plantejat una combinació dels dos mètodes d’estudi i que Gubba i Lincon (2000) han

anomenat encreuament dels enfocaments. Davant d’aquesta proposta, alguns autors han

seguit estant crítics amb aquesta dicotomia, argumentant la dificultat de la seva conciliació.

Finalment, s’han tingut en compte totes aquestes consideracions i, també, totes les variables

pel que fa al tipus d'informació, persones participants i contextos i, s’ha decidit que era

necessari un tipus de disseny obert que facilités l’aprofundiment en la investigació. Aquesta

combinació de mètodes de recerca hauria de solventar les dificultats inherents a la diversitat

d'informació i contextos, alhora que hauria de reduir les possibles injerències en l’estudi, per

la qual cosa s’haurien d’enriquir la investigació i les conclusions finals.

Tanmateix, s’ha considerat la bonesa d’optar per desenvolupar un mètode mixt, en el qual es

combinessin ambdós enfocaments, de cara a facilitar la interpretació dels resultats i, per

tant, augmentar el coneixement de la realitat.

Pel que fa al procés d’investigació sobre les diferents guies de l’Estat, s’han recollit els

resultats en una taula i s’han anat explicant els trets que tenen en comú i, també, aquells

aspectes més diferenciadors, per tal de proporcionar una comparativa i confrontar un marc

de referència.

Al mateix temps, s’ha dissenyat un qüestionari amb la intencionalitat de recopilar dades de

tipus descriptiu sobre el grau de coneixement i utilització, així com algunes opinions per part

dels docents sobre la Guia de Catalunya. Els resultats de la informació final haurien de

facilitar la descripció, predicció i/o explicació dels fenòmens i utilitzar dades observables

(Hernández, Fernández i Baptista, 2006).

Pel que fa al l’estudi qualitatiu, s’ha utilitzat la tècnica de l’entrevista des d’un plantejament

semiestructurat, alhora que ha esdevingut un registre d’històries de vida amb un propòsit

d'investigació, i de comprensió i reconstrucció de la realitat prèvia (Guba i Lincoln, 2000).

Així, aquest procés investigador ha permès certa flexibilitat ja que s’ha desenvolupat entre

les preguntes determinades i l’aportació d’informació de les respostes.
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En definitiva es tractaria d’una estratègia de triangulació que, mitjançant una investigació

mixta, amb una part de metodologia quantitativa, en relació a la recollida de dades i

l’exposició d’aquestes amb ajut de l’estadística, a partir de les respostes dels docents; i una

altra part de metodologia qualitativa, perquè recolliria les interpretacions que professionals

vinculats al món de les AC proporcionarien, en un procés on cap de les dues té prioritat

sobre l'altra. Aquest fet és degut a que en el moment de la investigació, les dades

quantitatives i qualitatives han estat obtingudes al mateix temps i han permès una elevada

complementarietat que respon a les exigències de la investigació. Un procés que hauria de

confirmar que les evidències registrades han reunit els requisits mínims de credibilitat,

veracitat i rigor.

5.3.  Disseny de l’estudi
Partint dels objectius plantejats en aquesta recerca, tant el general com els específics, es

planteja una seqüència d’investigació cíclica, no lineal, en la que cada etapa o moment de la

investigació té el seu paper rellevant en el procés. Es va reflexionant al llarg de la recerca

sobre la informació que es va recollint, i les conclusions que se n'extreuen es recullen al final

d’aquest document.

Pel que fa al nostre cas, es va optar en un primer moment per l’elaboració d’una graella

comparativa de les diferents guies de les CA d’Espanya i que facilitaria la seva anàlisi. I en

una segona fase, com a aproximació a la població, es va optar pel qüestionari i l’entrevista,

per tal de proporcionar la màxima validesa i fiabilitat.

En aquest apartat s’exposen les estratègies de recerca i la seqüenciació de les mateixes per

tal d’aconseguir els objectius programats:

Des del mes de febrer, es va començar a investigar sobre l’existència de guies d’AC per a

docents elaborades pels governs de les diferents CA de l’Estat espanyol. Aquesta recerca

es va realitzar a nivell bibliogràfic i consultant webs oficials a internet. En aquells casos que

es creia necessari, es va contactar via correu electrònic amb la o les persones encarregades

de la seva elaboració o bé aquelles que podrien aportar informació o aclarir dubtes. Aquests

contactes van finalitzar a principis del mes de juny.

Les dades obtingudes volien recollir informació sobre:

● Si la CA disposava de guia d’AC per a docents i, en cas afirmatiu, l’any d’edició de la

mateixa.

● Quan es podia consultar la guia, es comparava amb la que va ser editada pel

Departament d’Educació a la nostra Comunitat Autònoma, l’any 2013.

Utilitzar una taula (Taula 5) permet, de forma molt resumida i visual, recollir els elements que
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apareixen a cadascuna d’elles. I el fet d’utilitzar la nostra Guia com a base de la comparativa

parteix d’una tasca realitzada a consciència per part del Departament que va seleccionar

una sèrie d’elements que en aquell moment es van valorar com a útils. El fet de comparar

les diferents guies permet destacar aquells altres elements que no hi consten en la Guia del

2013 i que podrien ser recomanables d’estar presents en una propera actualització.

Els primers 9 ítems que apareixen a la graella (Taula 5) són aquells que figuren en la Guia

de Catalunya i que han estat diferenciats a la taula amb color taronja:

● legislació relacionada amb l’atenció a l’alumnat amb AC

● les característiques de l’alumnat amb AC

● els estereotips que envers aquest col·lectiu presenta la societat

● la detecció de les AC

● les eines d’observació davant d’indicis d’AC

● l’avaluació psicopedagògica

● les pautes d’actuació amb un model de Pla Individualitzat per a aquests casos

● d’altres recursos, materials o publicacions que es podien trobar fins el 2013 al territori

espanyol sobre les AC

● informació de suport a les famílies.

Els següents 4 ítems s’han recollit d’altres guies de diverses Comunitats Autònomes:

● doble excepcionalitat

● gènere en relació a les AC

● dades estadístiques

● i projectes o suports externs a les escoles.

Pel que fa al disseny del qüestionari, es va iniciar al mes d’abril, utilitzant dues vies per a la

seva divulgació: per una banda es va enviar un correu electrònic als i les caps d’estudis de

les escoles públiques del districte d’Horta-Guinardó informant que properament arribaria un

qüestionari sobre les AC per als i les actuals tutors i tutores de primària, el qual no exigia

gaire temps per ser omplert i on s’expressava l’agraïment de la seva divulgació al claustre.

Aquest primer contacte es va realitzar directament a les persones que ocupen aquest càrrec

perquè el curs passat vaig exercir de cap d’estudis de l’escola on treballava i coneixia a la

majoria de representants d’aquest òrgan unipersonal.

Per l’altra, posteriorment, es va enviar un correu electrònic a l’equip directiu de les mateixes

escoles amb una carta de presentació (Annex 3), i que incorporava un enllaç al qüestionari.

Com que el resultat de la recollida de respostes a mitjans del mes de maig era molt reduït,

uns 25, es va demanar ajuda a una de les referents del Centre de Recursos Pedagògics del
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districte, la Sra. Montserrat Tarrés, qui va enviar un missatge de whatsApp a les direccions

dels centres encoratjant a la participació i agraint-hi la col·laboració. Finalment, a finals de

maig es van aconseguir un total de 60 respostes.

Les entrevistes es van elaborar al mes de maig i un cop contactades les persones expertes

sobre les AC es van realitzar a inicis de juny, amb un enviament previ que informava de

l’estructura de l’entrevista i les preguntes previstes (Annexos 5 i 7), i el consentiment

informat per tal que el signessin les participants (Annexos 6 i 8).

5.4.  Mostra
La mostra de persones que formen part d’aquest estudi són escollides per la investigadora

per a poder donar resposta als objectius de la recerca. Es tracta de participants diversos,

tots ells i elles voluntaris; alguns són experts especialitzats en el tema d’estudi i els altres,

els docents, són casos-tipus, ja que són les persones a qui va dirigit l’estudi (Hernández,

2006).

Voldria, tanmateix, incidir en els motius que han portat a la selecció d’aquests participants en

concret:

● En relació als docents tutors o tutores de les escoles públiques del Districte

d’Horta-Guinardó, hi ha una gran part que es deu a factors personals, com els

següents:

- Visc al Guinardó des dels 6 anys; he treballat com a mestra a dues escoles

del barri durant 10 anys i he exercit com a secretària en una i com a cap

d’estudis a l’altra un total de 5 cursos.

- Estimo el Districte, el conec i hi ha persones vinculades al món educatiu que

em coneixen i que creia que em podrien oferir el seu suport, en cas de

necessitat.

- Conec a la cap de l’EAP d’Horta-Guinardó, que, a més, és la referent en AC

del Districte.

● En relació a les entrevistes, es creia important poder recollir l'opinió que tinguessin

sobre la Guia, a poder ser, més d’una persona experta vinculada al món educatiu i

que conegués la Guia i el món de les AC.

5.5. Recollida de la informació
Per tal d’aconseguir els objectius de la recerca va esdevenir necessari seleccionar la

metodologia més adient, així com els instruments més apropiats per a la recollida de les

dades.
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Per a que la recollida de dades fos significativa per a la recerca i representativa de la realitat,

es va decidir utilitzar dos tipus d’instruments: el qüestionari i l’entrevista, a més de la

recollida d’informació de l’existència o no de guies d’AC per a docents en altres Comunitats

Autònomes d’Espanya.

La utilització d’aquests dos instruments, per a la recopilació de dades de la mostra

seleccionada, permet una mirada més àmplia i la possibilitat d’una anàlisi més profunda.

Així, el qüestionari (Annex 4), amb una sèrie de preguntes organitzades de forma

semiestructurada i coherent, pretén obtenir una sèrie de respostes que permeten recollir tota

la informació necessària, i que, posteriorment, es pot analitzar de forma bàsicament

quantitativa.

Les dades generals previstes per a la realització del qüestionari, per als mestres tutors i

tutores de l’etapa d’Educació Primària, es mostren a la següent taula (Taula 2).

MESTRES TUTORS i TUTORES de PRIMÀRIA

Objectius Instrument Format Mostra

- Obtenir informació sobre el
grau de coneixement i ús de la

Guia d’AC del 2013.

- Recollir la motivació per a la
seva utilització.

- Obtenir propostes
d’actualització de la Guia.

Qüestionari

15
preguntes.

Virtual.
Enviat  per
l’aplicació
de Google
Formularis

60  docents,
tutors o tutores
de cursos de

primària, de 12
escoles públiques

de primària del
Districte

d’Horta-Guinardó

Estructura i tipus de preguntes

Bloc 1: De la pregunta 1 a la 4. Es pretenen recollir dades demogràfiques i
altres relacionades amb els anys de docència impartits o bé amb el nivell
realitzat com a tutor o tutora aquest curs 20-21. Segons García (2003) es
tractaria de dades de fet relatives al domini personal dels participants. La

majoria de les preguntes realitzades són tancades, amb respostes múltiples i
que aglutinen totes les possibilitats.

Bloc 2: De la pregunta 5 a la 9. Es recull informació sobre les AC i la informació
i la formació que cadascú té sobre el tema. La majoria de les preguntes

realitzades són tancades, amb respostes múltiples i que aglutinen la majoria de
les possibilitats. A les preguntes 8 i 9 es dona l’opció de proporcionar respostes

individuals i diferents a les proposades.
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Bloc 3: De la pregunta 10 a la 15. S’extreu informació sobre el coneixement i
ús de la Guia d’AC del Departament. La majoria de les preguntes realitzades

són tancades, amb respostes múltiples i que recullen la majoria de les
possibilitats. La pregunta 10 és l’única de tot el qüestionari que està redactada

de manera dicotòmica, és a dir, oferint només dues opcions (SI/NO) com a
possible resposta. També es dona opció, com a la número 13, de poder

escriure una resposta oberta. Així mateix, es dona la possibilitat de poder afegir
comentaris sobre la Guia a la pregunta 15, de caire totalment obert.

Taula 2. Dades bàsiques previstes per als qüestionaris dels docents.

En canvi, l’entrevista, amb el seu format de preguntes obertes, prèviament comunicades a

les entrevistades, dirigides a la temàtica de l’estudi, possibilita la recollida d’una informació

amb més valor qualitatiu per la seva capacitat d’aprofundir i de conèixer les vivències i les

experiències personals de les entrevistades.

El fet d’haver seleccionat la modalitat d’entrevista semiestructurada suposava:

● Redactar les preguntes agrupades per temes i basades en els objectius de l’estudi.

● Explicar prèviament els propòsits de l’entrevista i sol·licitar la seva autorització.

● Prendre les dades personals bàsiques apropiades per a la investigació.

● Realitzar-la d’una manera receptiva sense mostrar desaprovació pels testimonis.

● Donar l’opció que la persona entrevistada s’expressés amb llibertat

(Diaz-Bravo, 2013).

Les dades bàsiques que es tenen en compte per a la recollida d’informació a partir de

l’entrevista semiestructurada a les persones expertes es mostra a la taula següent (Taula 3):

EXPERTES 1 i 2

Objectiu Instrument Format Mostra

- Obtenir informació sobre la
coneixença de la guia d’AC
del Departament d’Educació

del 2013.

- Obtenir informació sobre l
guia actualitzada que van
realitzar ambdós Col·legis

Professionals de Catalunya
(COPEC i COPC) el 2018.

Entrevista
semiestructurada

Virtual
sense

possibilitat
de gravació.

2
persones
expertes

sobre AC.
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- Recollir dades sobre
l’atenció de l’alumnat amb AC

a les aules.
- Comparar i/o complementar

aquesta informació amb la
recollida dels qüestionaris per

a docents.
- Recollir qualsevol altra

consideració o opinió
personal que pogués aportar

dades per a l’elaboració
d’aquest estudi.

Estructura de l’entrevista

Bloc 1: Preguntes 1 i  2. La recollida d’informació d’aquestes dues preguntes
se centra en els grups de recerca específics que coordinen cadascuna de les

expertes entrevistades:
- Experta 1: coordinadora  del Grup de Recerca d’Altes Capacitats i

Atenció  a la Diversitat (GRAC) del Col·legi Oficial de Pedagogia de
Catalunya ( COPEC).

- Experta 2: coordinadora del Grup de Treball d’Altes Capacitats (GTAC),
de la Secció de Psicologia de l’Educació del Col·legi Oficial de

Psicologia de Catalunya (COPC)

Bloc 2: De la pregunta 3 a la 9. Es recull informació sobre la Guia d’AC que es
va publicar l’any 2018 i que va suposar una actualització de la Guia del 2013 i

sobre la recerca qualitativa que sobre la doble excepcionalitat va ser
presentada al març del 2021.

Bloc 3: De la pregunta 10 a la 15. S’extreu informació sobre:
- El coneixement i ús de la Guia d’AC del Departament (2013).

- L’alumnat amb AC a les escoles i la seva detecció.
- La formació dels docents sobre les AC.

Es dona la possibilitat de poder afegir qualsevol comentari sobre les AC.

Taula 3. Dades bàsiques previstes per a les entrevistes a les persones expertes.
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6.                                   Resultats de la recerca
6.1. Introducció
Un cop plantejada l’estructura del Treball, recollida la importància de l’estudi i les mostres

que s’estudien, es recullen, tot seguit, els resultats obtinguts en la recerca fent servir una

triple focalització basada en la informació recollida a les guies d’AC per a docents que

existeixen al territori espanyol; la recollida d’informació aportada per un grup de docents d’un

districte de Barcelona i les dades obtingudes en dues entrevistes dutes a terme a dues

professionals de les AC.

6.2. Les guies d’AC per a docents a l’Estat espanyol
En anteriors apartats ja s’ha presentat l’evolució del concepte d’intel·ligència, i el constructe i

classificació que sobre les AC s’ha establert de forma força generalitzada, considerem

apropiat realitzar a continuació una anàlisi sobre la informació, de caire més oficial, que s’ha

publicat en les diferents Comunitats Autònomes d’Espanya, en format guia per a docents,

per tal que els professionals de l'educació puguin disposar d’una informació bàsica general

per a consultar sobre les AC.

Tenint en compte la classificació, que diferents psicòlegs i científics han realitzat en relació a

les AC, i seguint les directrius generals del Ministerio de Educación del Govern Espanyol

sobre l’atenció a la diversitat, cada CA ha elaborat una guia a partir dels seus propis criteris;

s’ha considerat convenient obtenir una primera visió general de tot l’Estat espanyol dels

elements i indicadors que es tenen en compte en cada guia, realitzar una anàlisi

comparativa dels mateixos, i arribar a un diagnòstic inicial del grau d’implicació de les

diferents administracions educatives.

Després d'una acurada i extensa tasca d’investigació en les diferents CA, s’ha pogut obtenir

informació rellevant que ha possibilitat la següent anàlisi.

Una primera evidència, que es mostra a continuació (Taula 4), és que les guies s’han editat

en un marge de temps de 16 anys (des del 2005 fins el 2021). Es pot observar, tanmateix,

que algunes CA no disposen de cap tipus de guia, tot i que cal esmentar que algunes

associacions, col·legis professionals o bé altres col·lectius, han estat i estan treballant sobre

la qüestió de les altes capacitats en els centres educatius, però sense acabar de treure a la

llum, per motius tècnics i/o polítics, el resultat en forma de guia que fos útil per a docents i

per a famílies.
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Comunitat Autònoma ANY D’EDICIÓ Comunitat Autònoma ANY
D’EDICIÓ

Andalusia 2008 Illes Balears 2014

Aragó ----- Illes Canàries 2011

Principat d’Astúries 2019 La Rioja 2018

Cantàbria 2018 Madrid 2007

Castella - la Manxa ----- Regió de Múrcia -----

Castella i Lleó 2005 Comunitat Foral de Navarra 2021

CATALUNYA 2013 País Basc 2019

Extremadura ----- Comunitat Valenciana 2018

Galícia 2019 Ciutats autònomes de Ceuta i
Melilla -----

Taula 4. Relació de les Guies editades a les CCAA d’Espanya i anys d’edició

Podem ressaltar dues evidències pel que fa a l’any de publicació:

- La guia més actualitzada és la de Navarra, publicada enguany, mentre que la de

Castella-Lleó va veure la llum l’any 2005.

- Hi ha CA que actualment no disposen d’una guia per a docents sobre aquesta

temàtica, com són, concretament, Aragó, Castella-La Manxa, Extremadura i Múrcia,

així com les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que es vinculen a la guia

d’Andalusia, si escau.

A continuació, s’ha realitzat una anàlisi de diferents continguts que configuren aquestes

guies, des de diferents mirades de tipus legal, organitzatiu o bé curricular, elaborant un

quadre comparatiu entre les CA que disposen d’una guia per a docents en relació a

l’alumnat que presenta AC, tant sigui en format digital o bé físic, incidint en aspectes

específics. A l’Annex 2 es pot trobar l’enllaç de cada guia, per tal de poder disposar de la

informació detallada.

Considerem que por ser il·lustratiu mostrar una panoràmica general sobre aquells aspectes

en els que coincideixen, i aquells altres aspectes més divergents, d’aquesta recopilació de

les guies editades.
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Taula 5. Elements descrits a les Guies editades per les CA d’Espanya

6.2.1.  Aspectes coincidents

Sobre la legislació vigent

El marc educatiu general del territori podem situar-lo a finals dels anys 80 quan l’educació

inclusiva partia de la convicció que l’educació era un dret humà fonamental i com a tal, es va

incloure, a la Convenció sobre els drets dels infants (1989).

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), al 2013, va aprovar un dictamen sobre

l’alliberament del potencial dels infants i joves de la Unió Europea amb AC. Es va recomanar

que els països europeus adoptessin mesures adequades per a aquest col.lectiu amb

l’objectiu d’afavorir l’atenció a la diversitat.

També es va recollir a la Declaració d’Incheon (UNESCO, 2015) el principal objectiu del qual

era aconseguir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i, recomanava, un

aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.

A partir d’aquí, i en àmbits internacionals, la UNESCO (2020) va elaborar un informe sobre

el desenvolupament humà sostenible on va tornar a aparèixer l’educació inclusiva com a

pilar d’un dels objectius plantejats a l’informe. Així mateix, va fer una crida explícita per a que

l’educació inclusiva s’entengués com una aspiració per a tothom, afegint que no haurien

d’existir mecanismes d’exclusió en els sistemes educatius de cap país per cap motiu.
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D’aquest marc internacional, el Ministerio de Educación d’Espanya va aprovar la Ley

Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) i va apostar pels

principis de normalització i integració, introduint per primera vegada el concepte de

Necessitat Educativa Especial (NEE) en relació als alumnes amb AC i a altres col·lectius.

La Llei Orgànica d’Educació (LOE, 2006) va aprofundir en el compromís social dels centres

en realitzar una escolarització sense exclusions, responent als principis d’equitat i de

qualitat.

Amb la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE, 2013) es va

promoure el màxim desenvolupament personal i professional de les persones.

D’aquest marc internacional, de l’europeu i de l’espanyol, les diferents CA incorporen a les

seves legislacions educatives els conceptes d’inclusió, equitat i qualitat per a tothom i, per

tant, també per als infants i joves amb AC.

A la majoria de les guies que per a docents s’han publicat s’inclou un apartat de marc legal

relacionat amb l’educació inclusiva. Les guies del País Basc, Galícia i La Rioja són les més

completes, ja que aporten una àmplia explicació de lleis, ordres, decrets, etc. que regulen

l’atenció a la diversitat en aquestes comunitats.

En la Taula 6 es recull la legislació pel que fa a l’Educació Obligatòria que es va tenir en

compte per a la realització de la Guia, al 2013 a la CA de Catalunya:

Legislació Resum del contingut

Llei orgànica 2/2006
del 3 de maig

A l’article 76 es parla sobre les mesures necessàries per a
identificar l’alumnat amb AC i adoptar les actuacions
adients.

A l’article 77 es tracta de la possible flexibilització de les
etapes educatives per a l’alumnat amb AC.

Decret 143/2007
de 26 de juny

A l’article 13 s’especifica que l’escolarització d’alumnat
amb AC a secundària podrà comportar l’adaptació
curricular i la flexibilització del curs o l’etapa.

Decret 142/2007
de 26 de juny

A l’article 11 especifica el mateix que l’anterior a primària i
afegeix que el Departament d’Ensenyament serà
l’encarregat d’establir els requisits de diagnòstic i informe
dels possibles casos.

Ordre EDU/296/2008
de 13 de juny

A l’article 5 es parla de com cal realitzar les adequacions
necessàries tenint en compte: objectius, activitats i
avaluació de l’alumnat amb AC.

A l’article 6 s’exposa la possibilitat de realitzar un Pla
Individualitzat (PI) a l’alumnat AC a primària.
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Ordre EDU/295/2008
de 13 de juny

A l’article 6 es tracten els mateixos temes que a l’Ordre
anterior per implementar a secundària.

Llei 12/2009
del 10 de juliol

A l’article 57 es parla d’establir els criteris que han de regir
l’atenció a la diversitat, especificant, també alumnat amb
AC.
A l’article 83 tracta sobre els criteris d’organització dels
centres per atendre els alumnes amb AC

Resolució
ENS/1543/2013
de 10 de juliol

S’especifiquen els diferents perfils d’AC: superdotació,
talent i precocitat.

Taula 6. Legislació bàsica per a l’elaboració de la Guia de Catalunya (2013)

Característiques de l'alumnat amb AC

Els governs de la majoria de CA, també el de Catalunya, recullen a les guies les

característiques dels infants i joves amb AC, i volen trencar amb els estereotips, mites i

prejudicis que envers aquest col·lectiu es tenen, i que queden recollits a la meitat de les

guies editades.

En aquest apartat, cal destacar Astúries, que afegeix les explicacions de com s’han

desenvolupat aquests mites a la societat occidental, afegint els factors que ajuden a

perpetuar aquests estereotips, com els mitjans de comunicació, alguns professionals de

l’educació, la classe política... i la societat en general.

A més d’aquests aspectes, cal destacar que la majoria de les guies classifiquen l’alumnat

amb AC seguint els criteris de superdotació, talent o precocitat proposats per Castelló

(2001).

Detecció:

Totes les CA recullen la importància d’una detecció primerenca dels infants i joves amb AC.

També presenten quines són les persones que habitualment realitzen aquesta detecció: la

família i altres adults de l’entorn o bé els mestres. Es destaca que, a més d'utilitzar les

proves de QI (Quocient Intel·lectual), és fonamental aplicar proves relacionades amb alguns

àmbits com ara la creativitat o bé les habilitats socials, entre d’altres.

Castella i Lleó és l’única comunitat que no recull cap aspecte relacionat amb la detecció en

la seva guia per a docents.

Indicadors:

Totes les guies, excepte la de Castella i Lleó, proposen eines de detecció per a docents,

algunes de les quals, com Andalusia o Cantàbria, ofereixen un redactat amb característiques

i trets destacats per tal de facilitar la detecció. La majoria ofereix graelles numèriques amb
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una valoració a partir d’una escala tipus Likert, de l’1 al 5, com ara La Rioja o Galícia. La

graella proporcionada per Canàries valora els seus indicadors de l’1 al 4, i la del País

Valencià fins el 10. Només el País Basc proposa una graella amb una valoració de caire més

qualitatiu, redactada amb adverbis temporals, utilitzant el mai, alguna vegada, sovint i

sempre.

A la guia catalana s’ofereixen graelles de valoració per a docents, diferenciant l’edat de

l’alumnat, tot agrupant-la en quatre blocs: entre 2 i 5 anys; de 3 a 4 anys; de 5 a 8 anys i de

9 a 14 anys. També figuren graelles per puntuar valors atenent les intel·ligències múltiples,

que poden omplir mestres, família i, fins i tot, l'alumnat a partir de cicle mitjà d’Educació

Primària.

Avaluació psicopedagògica

Pel que fa a l’avaluació, les proves estan molt estandarditzades. Així que, en relació a la

intel.ligencia general s’utilitzen les següents: Escales Wechsler WPPSI i WISC; l’Escala

LEITER R, RAVEN i TONI-2. Cal destacar però, el Pais Valencià, que presenta una bateria

de proves, tests i escales per a avaluar, de forma més específica, la creativitat i les diferents

intel.ligencies múltiples.

A la guia de Catalunya es parla de la importància que les eines d’identificació no siguin

només mesures basades en la puntuació del QI. El tipus de proves no s’especifiquen perquè

existeix una altra Guia per als professionals dels Equips d’Asessorament Psicopedagògic

(EAPs) on sí que es proporciona aquesta informació, ja que es considera que potser no és

massa comprensible o necessària per als docents.

Pautes d'actuació:

Una altra similitud bastant generalitzada correspon al tipus de resposta educativa a aplicar

en el procés d’aprenentatge dels infants. Astúries, La Rioja, el País Basc i el País Valencià

estructuren aquesta resposta atenent les següents mesures:

● Mesures de caràcter ordinari, que són aquelles estratègies organitzatives i

metodològiques que s’apliquen a tot l’alumnat d’una aula, com per exemple

l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes, etc.

● Mesures de caràcter específic, que corresponen a aquelles actuacions que volen

donar resposta a l’alumnat que presenta unes necessitats específiques de suport

educatiu, i que suposen una modificació significativa dels continguts del Currículum.

En aquest grup de mesures en relació a l’alumnat amb AC s’hi poden trobar diferents

propostes, com ara: ampliacions curriculars, enriquiment o bé, la flexibilització de

cursos.
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El País Valencià, amb una de les guies més actualitzada, editada al 2019, presenta, a més,

tot un seguit de mesures extenses i complementàries per aplicar al centre per tal de generar

una veritable cultura d’inclusió (exposicions, experiències d’altres infants…), estratègies

d’ensenyament multinivell (treball cooperatiu, grups interactius...). Cal dir que aquesta

Comunitat proposa orientar i fer un seguiment d’una formació de l’alumnat al llarg de tota la

seva vida, com un procés continu i organitzat, i que podria ajudar a assolir l'èxit acadèmic i

professional, tot i reconeixent que no hi ha un perfil únic d’aquest tipus d'alumnat.

Per la seva banda, la guia de Catalunya, inclou 3 aspectes relacionats amb les pautes

d’actuació:

● Els eixos bàsics d’intervenció, que tracten aspectes generals de metodologia,

integració de l’alumnat amb AC a l’aula i el treball de socialització i habilitats

comunicatives per a aquells qui ho necessitin.

● Pràctiques docents que faciliten o dificulten l’atenció a l’alumnat.

● Un llistat de programes que es podrien aplicar, com per exemple ampliacions

curriculars o enriquiment aleatori.

El plantejament del document català no està basat en el tipus de mesures exposades a l’inici

d’aquest apartat (ordinàries i específiques) per altres CA, degut a que l’elaboració de la Guia

és anterior al Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l'alumnat en el marc d’un sistema

educatiu inclusiu, que és quan es comença a utilitzar una terminologia semblant en relació a

l’atenció de la diversitat, parlant de mesures universals, addicionals i intensives.

El País Basc inclou, en la seva guia, un pla d’actuació on totes les seves propostes d’acció

precisen, també, els indicadors d’assoliment, els responsables o equips de treball i la

temporització de les accions.

Família

Un altre punt en comú és el reconeixement de la necessitat d’un treball col.laboratiu

escola-família, per ajudar a aquest alumnat. Les guies d’Astúries i del País Valencià,

especialment, proposen diverses pautes de detecció, actuació, seguiment i col·laboració que

promouen i faciliten la implicació de les famílies; tot i que, en alguns casos, com a la de

Canàries, on el suport es redueix a una graella de detecció d’indicadors d’aquest tipus

d’infants en l’àmbit familiar.

A la guia de Catalunya no apareix un apartat concret per a les famílies, probablement

perquè ja existeix una guia específica per a aquest col·lectiu que va ser editada l’any 2010.
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6.2.2.  Aspectes diferenciadors
Pel que fa als aspectes diferenciadors, cal comentar que en tres de les guies es parla de la

doble excepcionalitat: a la de Cantàbria, Galícia i La Rioja. Totes tres han estat publicades

en els darrers anys i han pogut incloure aquella informació aportada pels resultats de les

diverses investigacions en el camp de la neurociència.

L’expressió de doble excepcionalitat apareix als anys 80 i, actualment, encara és poc

coneguda. Representa als infants amb un desenvolupament cognitiu superior i que, alhora,

mostren dificultats d’aprenentatge o algun tipus de trastorn associat. Així, un infant amb AC

podria presentar, a més a més TEA, algun trastorn de l’aprenentatge com ara una dislèxia,

un TDA(H) o bé d’altres. La doble excepcionalitat complica el diagnòstic ja que és possible

que només es detectin les AC, o només les dificultats, provocant així un déficit en el procés

de potenciar el seu talent o en la gestió de les seves emocions.

Un altre aspecte poc comentat a les diferents guies correspon al desajust pel que fa a la

detecció entre nens i nenes amb AC. A les guies de Cantàbria, Balears, Navarra, País Basc,

La Rioja i el País Valencià apareix explicitada aquesta situació de desigualtat. Aquesta

darrera comunitat s'estén en la qüestió i posa de manifest la necessitat d’abordar aquesta

desigualtat de forma immediata, aquesta Comunitat també és l’única que introdueix

l’expressió d’ “invisibilitat social” referint-se al grup de nenes i noies amb AC que no han

estat detectades. Així mateix, explica les desigualtats que ha viscut aquest tipus d’alumnat

femení, arrel de les expectatives socials i familiars, i que de retruc es manifestaven en

l'àmbit escolar, no permetent que s’identifiqués i/o promogués tot el seu potencial. Aquest

alumnat ha patit, i pateix, una doble discriminació: pel fet de ser dona i, alhora, pel fet de ser

una persona especialment dotada.

Cal afegir que només les guies d’aquestes 6 comunitats utilitzen un llenguatge inclusiu,

encara que la de La Rioja, del 2018, justifica en la seva introducció l’ús del substantiu

genèric masculí, per economia verbal.

Hi ha comunitats on s’observa una tasca d’investigació àmplia i profunda i presenten guies

molt extenses i amb una àmplia diversitat de recursos. Per exemple, la guia del País Basc

és de 114 pàgines i la que presenta el País Valencià és de 188. Altres comunitats, com ara

Canàries, presenten una guia on la informació es redueix a 14 pàgines, d’un total de 42

(incloent-hi els annexes).

El fet que algunes de les guies es presentin en format virtual, com la de Navarra o la de les

Illes Balears, facilita una informació més extensa i no només pensada per a les escoles,

facilitant la inclusió de material complementari.
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Un altre aspecte a tenir en compte és la data d’elaboració de les diferents guies, ja que

poques han estan editades en els darrers tres anys: Astúries, Cantàbria, La Rioja, Madrid,

Galícia, Navarra, País Valencià i País Basc. La majoria ja van ser elaborades alguns anys

anteriors, per exemple: la de Castilla-León al 2005; la d’Andalusia al 2008; la de Canàries al

2011 i, fins i tot,  la de Catalunya al 2013.

Altres Comunitats fan èmfasi en la promoció de la formació dels docents, com són Galícia o

Castella-La Manxa, ja que la consideren com un aspecte fonamental per a la detecció i

actuació d’aquest tipus d’alumnat.

6.2.3.  Altres aspectes
Algunes CA com Cantàbria, Madrid i Balears proposen la col·laboració amb associacions

privades on nens i nenes, amb interessos similars, poden trobar-se en horari no lectiu i

realitzar activitats extraescolars.

Sobre la Comunitat de Múrcia val a dir que, actualment, no té editada oficialment una guia

sobre AC per a docents, tot i que ha elaborat una proposta realitzada per un grup de

recerca, vinculada al govern de la Regió, que està pilotant unes proves de caire universal en

dos cursos, un de primària i un de secundària, amb la intenció de detectar possible alumnat

amb AC, prendre les mesures adients i publicar-les més endavant en la seva guia.

Un altre aspecte destacable, està relacionat amb les llengües d’edició de les guies:

Catalunya, el País Valencià i Galícia utilitzen només una de les llengües oficials per a l’edició

de les guies sobre AC; mentre que a Navarra i el País Basc utilitzen el basc, només pel que

fa als títols dels apartats. La resta de les guies estan redactades en castellà. A les Illes

Balears la guia està redactada completament en català, tot i que el material adreçat a les

famílies es troba, també, en llengua castellana.

I, finalment, com a curiositat, comentar que després d’haver consultat les guies de totes les

CA, el color verd està present en les portades en la majoria d’elles, algunes, fins i tot,

inclouen aquest color en els títols interiors.
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6.3. Els qüestionaris
En relació a les dades recollides a través dels qüestionaris en línia i que han respost els

docents:

Sobre la primera part, on es recollien els aspectes més personals dels enquestats:

● El 90% de les persones que han respost són dones i el 10% restant són homes.

Aquestes dades només confirmen que a les escoles de primària la majoria dels

docents són de gènere femení, per tant, en aquest cas, no es realitza una valoració

en funció de gènere perquè els resultats no són rellevants ni tenen relació amb els

objectius del TFM ni amb les conclusions finals.

● El percentatge d’escoles públiques de primària que han participat en l’estudi és d’un

60%, ja que han proporcionat una resposta 12 dels 20 centres previstos (Taula 7).

Es considera interessant precisar que el centre que més ha participat ha estat

l’escola Mas Casanovas, que és d’una línia, amb el cent per cent de tutors i tutores

de primària. Les següents escoles més participatives han estat la del Torrent d’en

Melis, amb doble línia, amb un 15% sobre el total i amb un 11,67% cadascuna de les

escoles Pau Casals i Mare Nostrum, situades al barri d’Horta.

A QUINA ESCOLA TREBALLES?
Valors Respostes de docents % del total

Mas Casanovas 9 15,00%

Escola de les Aigües 3 5,00%

Escola El Carmel 5 8,33%

Torrent d'en Melis 9 15,00%

IE Coves d'en Cimany 2 3,33%

Estel Guinardó 5 8,33%

Pau Casals 7 11,67%

Escola Mare Nostrum 7 11,67%

Escola del Mar 1 1,67%

Escola Els Pins 4 6,67%

Heura 3 5,00%

Escola Arc Iris 5 8,33%

TOTAL 60 100%

Taula 7. Escoles de primària  participants d’Horta-Guinardó

● Pel que fa als anys d’experiència professional, cal destacar que de les franges de

docents que més han participat han estat aquelles que tenen més anys

d’experiència, sobresortint l’interval d’aquells qui porten més de 20 anys treballant

com a mestres (en un 31,7%).
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Es poden observar les diferents franges d’anys d’experiència en el gràfic 1 que

seguidament es mostra.

Gràfic 1. Anys d’experiència dels docents participants.

● En relació als cursos on han estat exercint durant el curs 20-21 com a tutors o

tutores, els resultats es troben repartits de 1r a 6è de primària i tenen percentatges

semblants, aproximats al 22% del total.

En aquest punt cal destacar que moltes de les respostes assenyalen que una de les

mesures organitzatives més freqüents ha estat barrejar infants del mateix cicle

educatiu en una aula, amb la intenció d’atendre millor la diversitat amb la baixada de

ràtios per classe i la creació de grups bombolla, mesures sanitàries preses en

relació a la COVID-19.

Sobre la informació i formació que tenen els docents sobre les AC, corresponent al segon

bloc del qüestionari, aquestes han estat les seves respostes:

● A la qüestió de “Saps què són les altes capacitats?” es proporcionaven 4 possibles

respostes tancades i que es gradaven en: molt-bastant-poc-gens. Dels resultats

obtinguts, si es sumem les respostes de “molt i bastant”, el resultat mostra que la

majoria de docents (63,3%) afirmen estar informats i menys del 40% consideren que

saben poc sobre les AC (Gràfic 2).

Gràfic 2. Coneixement sobre les altes capacitats.
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● Sobre si coneixen algun infant amb AC, la resposta afirmativa ha obtingut un

percentatge més elevat amb un 68,3%. La resposta minoritària assegura que no

coneix cap infant amb AC (un 23%) i un percentatge proper al 10% reconeix que no

ho sap (Gràfic 3).

Gràfic 3. Coneixement d’alumnat amb AC.

● Les persones que, en el punt anterior,havien afirmat que coneixien algun infant amb

AC han confirmat que havien utilitzat algun recurs o estratègia per al seu procés

d’aprenentatge, encara que cap d’ells o elles ha especificat quin (Gràfic 4).

Gràfic 4. Ús de recursos per a l’atenció d’alumnat amb AC.

● En relació a saber on havien aconseguit algun dels recursos aplicats a infants amb

AC, la majoria de les 37 persones que han contestat afirmativament han consultat a

internet, han realitzat formació

(un 26,6%) o bé han estat

informades per professional

dels EAPs (un 19,7%).

Gràfic 5. Fonts de recursos per
l’alumnat amb AC.
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Un elevat percentatge (54%) ha respost amb més d’una possibilitat per a cercar

recursos per a aquest alumnat i un 46% només ha donat una única resposta (Gràfic

número 5).

● Sobre la percepció que els docents creuen tenir sobre la informació rebuda pel que

fa al tema de les AC, un 50% considera que disposa d’una informació adequada, un

40% no ho té gens clar, i un 10% reconeix que no ho ha necessitat en la seva tasca

professional (Gràfic 6).

Gràfic 6. Informació que tenen els docents sobre les AC.

I, per últim, i relacionat amb la coneixença i ús de la Guia d’AC del Departament

d’Ensenyament elaborada al 2013, que és la tercera part del qüestionari, els i les docents

han respost:

● Sobre el coneixement de la Guia i el seu ús, majoritàriament el NO, amb un resultat

d’un 60% és el percentatge amb més respostes, i informa que la majoria dels

docents enquestats NO coneixen aquesta guia (Gràfic 7).

Gràfic 7. Coneixement de la Guia d’AC del Departament d’Educació.
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En els gràfics següents (Gràfics 8 i 9) es confirma que els docents que porten exercint la

seva tasca durant més de 20 anys desconeixen en un elevadíssim percentatge la Guia. En

canvi, els docents més novells la coneixen més que els anteriors, tot i que ambdós grups no

ho fan de forma majoritària.

Gràfic 8. Coneixement de la Guia per part de docents amb més 20 anys d’experiència

Gràfic 9. Coneixement de la Guia per part de docents amb menys de 5 anys d’experiència

En aquest gràfic (Gràfic 10) es recullen les respostes sobre el coneixement que els i les

docents tenen de la informació que poden trobar a la Guia. Els dos aspectes que es recullen

com a més desconeguts són el de l’existència d’un model de Pla Individualitzat per a

l’alumnat amb AC i els estereotips i realitats sobre les AC a la nostra societat.
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Gràfic 10. Grau de coneixement dels elements que recull la Guia
sobre AC del Departament d’Educació.

El 40% restant, ha afirmat que coneixia la Guia, que l’ha trobada buscant a internet o bé que

li ha comentat o informat un company (un 20,6% cadascun). Els professionals dels EAPs

serien la següent font d’informació, amb un 11,1%, i amb quasi un 8%, hi ha altres docents

que han conegut la Guia en alguna de les formacions realitzades (Gràfic 11).

Gràfic 11. Fonts de coneixement de la Guia d’AC del Departament d’Educació.

● A l'última pregunta, sobre si consideren la necessitat d’actualitzar la Guia del 2013, la

resposta majoritària ha estat el SÍ, amb un 52,1% i la resposta més escollida, el fet

que ja han passat 8 anys des de la seva edició. Les respostes sobre doble

excepcionalitat o bé sobre invisibilitat de les nenes amb AC han estat d’un 1,6%

cadascuna d’elles (Gràfic 12).
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Gràfic 12. Recull d'opinions sobre la necessitat d’actualitzar la Guia
d’AC del Departament d’Educació.

● Altres comentaris:

L’última pregunta, la número 15 del qüestionari, era de caire obert i oferia la possibilitat de

poder escriure qualsevol opinió sobre la temàtica de les AC. Recollim els comentaris literals

dels i les docents:

“No puc opinar sobre la guia d'altes capacitats perquè no la conec.”
“Considero que no coneixem ni tenim prou recursos i estratègies per actuar amb l'alumnat
amb altes capacitats.”
“Gràcies, ara ja sé de la seva existència.”

“La guia és prou completa. A més a més tenim la possibilitat de formar-nos demanant ajuda
a l'EAP, que pot preparar-se per impartir sessions formatives al respecte. També comptem
amb el nostre entorn d'aprenentatge informal a través d'internet: podcasts, resultats de
recerques relacionades amb el tema, recomanacions de psicopedagogs pujades a internet,
etc. En cas que l'alumne assisteixi a un servei extern podem fer una entrevista a l'equip de
psicopedagogs encarregats de realitzar l'avaluació psicopedagògica de l'alumne/a. Hem de
treballar de manera coordinada entre tots els agents de la comunitat educativa que
participem de l'acompanyament de l'alumne/a. Així podem, per exemple, reforçar
positivament des de diferents àmbits un comportament positiu de l'alumne/a.”

“Cal aturar-se per poder mirar quelcom important i no focalitzar en tantes coses com es fa
actualment.”

Com es pot veure, de les 5 respostes recollides, hi ha tres comentaris que reconeixen que

no coneixien o bé la guia o bé els recursos o estratègies per actuar amb l’alumnat amb AC. I

hi ha un comentari d’un docent que expressa les fonts on buscar informació sobre les AC i

on destaca la importància de la coordinació entre tots els agents de la comunitat educativa

per proporcionar una atenció ajustada a aquest alumnat.
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6.4 Les entrevistes
En relació a les respostes provinents de les entrevistes virtuals es recullen els resums de les

seves aportacions. Alguns dels esborranys de les anotacions preses en les mateixes es

poden consultar a l’annex 9 d’aquest document.

6.4.1. Entrevista 1

Resum de l’entrevista 1 realitzada a la Sra Mònica Fernández:

La persona a qui es va dirigir la primera entrevista va ser la Sra. Mònica Fernández, per ser

una experta en AC amb extensa formació i experiència. Actualment, treballa a un institut

d’un poble de la Catalunya Central, com a referent del suport intensiu que alguns joves

reben (SIEI) i també dels joves que presenten AC. Així mateix, és formadora d’AC del

Departament d’Educació i col·laboradora del grup del Grup de d’AC del Departament,

encarregat d’actualitzar la Guia del 2013. A més, és la Coordinadora del Grup de Recerca

d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat (GRAC) del “Col·legi Oficial de Pedagogia de

Catalunya” des de fa 6 anys.

Inicialment, la Mònica va explicar què és el GRAC, que es va crear fa uns 20 anys amb

l’objectiu de donar visibilitat a les AC i que, actualment, està format per unes 10 persones.

Les recerques més destacables que ha realitzat aquest grup en els darrers anys, i que estan

vinculades a aquest col·lectiu d'infants i joves, han estat orientades a aspectes com la

creativitat, i la seva presència en aquest tipus d’alumnat; i l'acceleració escolar i les seves

conseqüències intel.lectuals i socials. Un altre assoliment del GRAC ha estat l'actualització

de la Guia del Departament d’Ensenyament del 2013 l’any 2018.

Posteriorment, la Mònica va explicar com es va desenvolupar l’actualització de la Guia en el

2018. En aquest procés va intervenir el seu Grup de Recerca (GRAC) i el GTAC (Grup de

Treball sobre les Altes Capacitats del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya - COPC). Aquest

equip estava format al 50% per membres de tots dos col·lectius, juntament amb la

col.laboració de tècnics del Departament d’Educació. El grup de treball va concloure que:

● El concepte de precocitat havia evolucionat en els darrers anys i NO es podria

incloure com a un aspecte evolutiu de les AC.

● Faltaven proves de detecció i avaluació ja que calia ampliar les propostes per millorar

el diagnòstic. Per exemple, la prova BADYG es considerava essencial i no estava

present ni a la guia dels EAPs. En la seva tasca diària, la Mónica utilitza com a

instruments per a l’avaluació de les AC una prova d’aptituds mentals, com el Badyg o

l’EFAI; un de creativitat; un d’intel·ligència com el WISC-V i d’altres, si hi ha indicis de

TDA(H), dislèxia...
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● La Guia del 2013 no tenia inclosa la proposta de noves mesures redactades en el

Decret 150/2017, que era una de les bases de l’escola inclusiva.

Aquesta pluralitat en l’equip no va impedir una aportació individual específica, podent

abordar qüestions com:

- Foment d’una base més científica, ja que es van incloure estudis de la neurociència i

la seva influència en la pedagogia.

- Una classificació més acurada de les AC.

- Introducció del terme “conglomerat” en els tipus d’AC, el que aportava una

classificació més exacta.

- Una breu aparició del concepte de la doble excepcionalitat i les dificultats que

implicava en la detecció.

L'actualització de la Guia del 2013 es va presentar oficialment en un acte celebrat a la Seu

del COPC, al maig del 2018, on el Departament va estar representat per la Sra. Marta

Álvarez, en aquell moment, el seu referent pel que fa a les AC. Posteriorment, es va tornar a

divulgar a les V Jornades Nacionals d’AC, al novembre del 2018. La difusió d’aquesta nova

guia va mostrar una bona resposta per part de la Comunitat Educativa, fet que va animar al

Departament a crear un nou grup de treball al 2019.

Entre els objectius principals, d’aquesta nova actualització, està la intenció d’incloure i

desenvolupar el concepte de doble excepcionalitat i abordar, de forma més extensa, el

suport a les famílies. Es planteja que el format de la nova guia sigui online.

Actualment, la guia del 2018 és un dels referent per als professionals relacionats amb

l’educació. Es troba penjada a la pàgina web de diferents col·legis professionals i és una de

les eines utilitzades en el curs de formació d’AC del Departament. Aquest estament no ha fet

difusió de la guia als centres escolars perquè és una tasca que va ser realitzada per part

dels col·legis oficials de Pedagogia i Psicologia .

Pel que fa als equips docents i el seu grau de desconeixement de la Guia del 2013, la

Mònica reconeix que era previsible. La seva posterior actualització presenta un major grau

de desconeixement. Ella relaciona aquest desconeixement amb la manca de detecció

d’aquest alumnat en l'àmbit escolar, la qual cosa està provocant cert descontent en les

seves famílies degut a aquesta falta de detecció i d’atenció. Com a conseqüència, de les

denúncies rebudes, el Síndic de Greuges està elaborant un informe sobre l’escola inclusiva i

les seves mancances envers aquest i altres temes.
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Va afegir que els docents no es troben formats per detectar i oferir l’atenció necessària a

aquest alumnat. I que, malauradament, aquest col.lectiu encara transfereix a l’aula molts

dels estereotips i mites que els acompanyen i que no ajuden al seu alumnat.

Va acceptar que no és fàcil pel professorat reconèixer el gran ventall de diversitat, l’augment

progressiu que sembla haver-hi en les aules i la dificultat de donar resposta a tothom. Per

això, va proposar implementar una figura nova en els centres escolars de primària:

l’orientador educatiu. Aquesta figura, permetria, per una banda, ajudar el professorat en

aquesta conscienciació i, per altra, proporcionaria suport logístic a l’EAP que, sovint, es

troba desbordat.

També va suggerir una mesura més ràpida i econòmica que seria que els orientadors dels

centres de secundària fessin xerrades, a les escoles de primària, per a poder sensibilitzar

els claustres de la importància d’una detecció primerenca per tal d’evitar o reduir el fracàs

escolar en aquesta etapa. Altres accions i estratègies que va considerar apropiades per

compensar aquesta situació eren:

- La possibilitat de realitzar una formació en relació a les mesures universals del

Decret 150/2017, que s’apliquen a les escoles.

- Pel que fa a les mesures de caràcter excepcional: perdre el recel a l'acceleració

parcial o del curs.

- Facilitar en els centres una organització flexible de l'horari lectiu, dels recursos i dels

espais.

- Una personalització en el procés d’ensenyament-aprenentatge de cada infant i/o

jove.

- Realitzar una acció tutorial més individualitzada i directa, amb un seguiment dels

aspectes cognitius i emocionals al llarg de tot el curs.

- Proporcionar xerrades, formacions, lectures, jornades, etc. que promoguin l’augment

de la conscienciació de la necessitat d’atendre la diversitat de la forma més ajustada

possible.

- Perquè no tot l’alumnat amb AC és igual, proporcionar proves diverses que

possibilitin diagnòstics més amplis i més ajustats.

I amb aquestes propostes va concloure l’entrevista.
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6.4.2. Entrevista 2

Resum de l’entrevista 2 a la Sra. Mónica Cortés:

La segona entrevista es va realitzar a la Sra. Mónica Cortés, coordinadora del grup de treball

d’Altes Capacitats (GTAC) del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

La Mónica es va presentar com una psicòloga amb inquietuds pedagògiques, per la qual

cosa sempre ha tingut un interès especial en aspectes relacionats amb l'Educació.

La primera part de l’entrevista es va centrar en explicar els seus inicis com a psicòloga i

l’origen del grup GTAC, així com la situació actual en que es troben.

Els seus inicis professionals van començar en una escola concertada on exercia

d’orientadora escolar, i a més tenia una consulta privada de psicologia. La seva inquietud

per aquesta qüestió, va començar fa uns 25 anys arrel de la seva experiència personal, ja

que té dos fills amb AC. Així, va realitzar diferents formacions, entre elles un curs

d'especialització a la UNIR (Universidad de la Rioja), ja que a la carrera no s’havia tractat el

tema. També va comentar que havia obtingut la titulació de logopeda i de psicomotricista.

Actualment té una consulta privada a la Clínica Teknon de Barcelona i una altra a la Garriga.

També realitza formacions a partir de demandes d’escoles i associacions com, per exemple,

Adana.

El grup GTAC va néixer el 2003 i va ser fundat, inicialment, per quatre persones, dues de les

quals eren psicòlogues i dues eren pedagogues. Durant uns anys van treballar conjuntament

amb el grup de recerca del Col·legi de Pedagogs, fins l’any 2018, data en que per

contraposicions de visions van deixar aquesta cooperació. Des de l’any 2019, la Mónica

s’encarrega de la coordinació del grup de treball del COPC.

Actualment hi participen unes 30 persones en aquest grup de treball, la majoria de les quals,

són psicòlogues, tot i que també hi ha psicopedagogues, pedagogs i membres de les

associacions de famílies amb fills i filles amb AC: FANJAC, AFINS de Barcelona, Athena de

Tarragona i l’Associació Acacia per a adults amb AC.

L’objectiu del GTAC era i és el de visibilitzar les persones amb AC. Actualment, es tracta

d’un espai de trobada i col·laboració professional, divulgació, recerca i intervenció amb

aquest tipus de persones. Entre altres propòsits del grup estan l'organització de jornades i

conferències. Així van organitzar 4 jornades nacionals sobre les AC, l'última al 2018 i altres

conferències que estan obertes al públic i són normalment gratuïtes.

En la segona part de l’entrevista va explicar com el GTAC va editar una guia sobre AC l’any

2006. Posterioment, i en coordinació amb el COPEC, va realitzar una actualització de la

Guia del Departament d’Ensenyament (2013) que va ser publicada l’any 2018 tot tenint en
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compte la del 2006. L’actualització del 2018 es va proposar per estar desfasada l’anterior en

diferents aspectes, especialment pel que feia als models teòrics ja que aquests havien

evolucionat, en els darrers anys, a partir de diferents estudis científics i també perquè van

trobar que els instruments que s’utilitzaven, fins llavors, per a l’avaluació havien de

renovar-se o ampliar-se per tal de recollir més aspectes de les persones amb AC.

Els tres objectius principals d’aquesta actualització eren:

● Aportar informació basada en la recerca científica, i en els models teòrics actuals, i

sensibilitzar sobre la realitat i les necessitats de les persones amb AC.

● Situar la definició i regulació de les AC en el marc contextual educatiu de Catalunya.

● Unificar criteris professionals sobre identificació, diagnòstic i intervenció en AC.

La Mónica va afirmar que, en el moment de l'actualització, al 2018, es va comprovar que

aquests objectius eren prou importants i complexos i, per tal de desenvolupar-los d’una

forma més eficaç, era més convenient crear grups de treball per facilitar l’aprofundiment dels

diferents aspectes. Així, el GTAC es va organitzar en les següents comissions:

● Recerca bibliogràfica

● Revisió científica

● Grup d’estratègies de detecció

● Avaluació i intervenció

Després de molts mesos d'investigació, d’organització i de posada en comú, la guia

actualitzada va ser presentada a la seu del COPC, el maig del 2018.

Actualment, aquesta darrera actualització es troba en procés de revisió, per part del GTAC ja

que falten qüestions fonamentals com la doble excepcionalitat i la invisibilitat de les noies

amb AC. A més a més, el grup de treball es qüestiona el model psicomètric vigent per a

l’avaluació apostant per una perspectiva més global. Aquesta renovació de la guia del 2018

està prevista que es presenti al maig del 2022 a la seu del COPC i que es divulgui en format

online.

En relació al percentatge de docents que coneixen la Guia del 2013, un 40% dels

enquestats de les escoles públiques del Districte d’Horta-Guinardó, la Mónica opina que és

massa alt i ho argumenta amb el fet que a les formacions que realitza, envers el tema hi ha

molt pocs docents que coneixien la Guia prèviament.

Va seguir exposant que l’alumnat amb AC estava poc detectat i, encara menys, tractat.

Evidentment, la pandèmia i l’aplicació de les mesures a les escoles van empitjorar la situació

de tots els infants, però més el d’aquest tipus d’alumnat ja que ha vist reduït el nombre de

recursos de suport. Les famílies expressen el seu malestar ja que els seus fills i les seves

filles no estan sent atesos de la forma que els correspondria.
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Va indicar que els espais de detecció haurien de ser les escoles, els EAPs i que caldria

ampliar-los, també, al servei de salut de la Seguretat Social. Va afegir que una detecció

primerenca, a partir del 4 anys, és essencial per a poder oferir a aquests infants el suport i

l’acompanyament necessari per a una escolarització adequada.

En l’opinió de la Mónica, falta una formació específica als graus d’educació primària sobre

les AC. Alhora, caldria formar als docents en totes les mesures possibles des de les

universals i addicionals, fins les extraordinàries que provoquen més respecte entre el

professorat. També caldria dotar a les escoles amb més recursos personals per possibilitar

aules d’ampliació, així com informar-los sobre els mites i els estereotips per ajudar a la seva

desaparició. Finament, caldria sensibilitzar als claustres, en particular, i a la societat en

general, sobre les necessitats educatives i emocionals d’aquest alumnat, els grans oblidats

de l’Educació.

Finalment, va afegir que la darrera trobada amb el Departament d'Educació es va realitzar

l’any 2020, amb la intenció de treballar conjuntament i assessorar al grup d’EAPs en la

detecció i l’avaluació de l'alumnat amb AC. Des de llavors i fins el moment d’aquesta

investigació no ha hagut cap altre contacte en relació a aquest tema i segons el que ella sap,

el Departament no està realitzant cap revisió de la Guia actualment.

6.5. Criteris de validesa
6.5.1.  Anàlisi dels instruments

Els instruments utilitzats en aquesta investigació, són: la recopilació i anàlisi comparativa de

totes les guies de l’Estat, les entrevistes i les enquestes, permeten el criteri de triangulació

que Denzin (1995) i Cerdá (2002) han coincidit en assegurar que confirma el rigor d’una

investigació qualitativa. I és que aquestes tres propostes de recerca han permès diferents

mirades de diversos grups de persones d’una mateixa realitat.

A més, els autors Guba i Lincoln (2000) convenen que la qualitat científica d’una investigació

s’ha d’assolir des de la credibilitat, l’auditabilitat i la transferibilitat.

En primer lloc, pel que fa al criteri de credibilitat, la comparativa que s’ha desenvolupat de

les guies editades en les CA ha subministrat una recollida de dades que ha permés recollir

dades de forma analítica i sense cap interpretació objectiva. Aquesta acció ha permès una

aproximació a la situació del tractament que s’ofereix a l’alumnat amb AC arreu de l’Estat

d’una forma fiable.
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Referent al criteri d’auditabilitat, les enquestes, a les dues coordinadores dels grups de

recerca o treball de les AC, han possibilitat submergir-se en la realitat de les seves

respectives situacions i, mitjançant una observació participativa en forma de enquesta/

conversa, han facilitat una triangulació de la informació recopilada durant tot el procés de

recerca. Aquestes dues perspectives, tot i no haver-se transcrit de forma textual, s’han

presentat mitjançant els resums recollits anteriorment i els reculls de notes realitzats durant

les entrevistes (Annex 9).

Finalment, el criteri de transferibilitat, que ha de tractar que els resultats siguin vàlids per a

d’altres contextos, s’ha percebut en les enquestes dirigides a les persones tutores dels

centres escolars, ja que el grau de transferibilitat és tan alt com la similitud dels contextos,

per tant, i per tal de determinar la possibilitat d’aplicabilitat dels resultats, s’han hagut de

descriure el context i els participants. Finalment, s’ha deduït que els resultats derivats

d’aquesta investigació qualitativa no només són generalitzables sinó transferibles a altres

contextos.

6.5.2. Criteris de rigor científic

Per dotar de valor científic el procés d’investigació, s’han mantingut els criteris de rigor de la

metodologia qualitativa que havien assenyalat Guba i Lincoln, per tal de demostrar que els

mètodes utilitzats han estat pertinents i escrupolosament aplicats. Per assolir aquest objectiu

s’han fet servir diferents tècniques, la primera d’elles és la de la triangulació ja que s’ha

recopilat informació des de diferents realitats i perspectives, aquest enfocament ha permès

contrastar les dades obtingudes.

Una altra tècnica aplicada, per confirmar el criteris de rigor, ha estat la recollida de material

referencial que, en aquest cas, s’ha realitzat mitjançant l’instrument de les enquestes

realitzades a membres del professorat. El disseny semiobert, d’algunes de les preguntes, ha

possibilitat la recollida d’interpretacions de les particulars realitats escolars de cadascuna de

les persones participants.

6.5.3.  Aspectes ètics de la investigació

Durant el procés de recerca s’han tingut en compte els principis ètics plasmats en el “Codi

d’Integritat en la Recerca de la Universitat de Barcelona” (2018) dels quals destaquem els

principis d’honestedat i rigor, pel que fa al disseny metodològic, a la recollida de les dades i

a una anàlisi imparcial de les mateixes, així com a les conclusions que se n’extreuen de la

recerca.

La integritat i el respecte han orientat els diferents processos d’aquesta investigació. Així, en

relació als qüestionaris enviats als centres escolars del Districte, s’ha respectat l’anonimat
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dels membres del professorat participants, ja que la única dada orientativa ha estat el nom

de l’escola on exercien. Aquestes persones han estat voluntàries i han participat en els

qüestionaris en el grau i implicació que han considerat apropiat, sense cap tipus de risc per

a la seva privacitat i amb el consentiment dels respectius equips directius.

A més, per tal de promoure un “diàleg autèntic” s’ha dissenyat un tipus de qüestionari

semiobert on també s’han inclòs preguntes obertes per tal de recollir les opinions,

necessitats i sensacions personals.

Pel que fa a les dues persones entrevistades s’havia d’informar del procés de recerca i

confirmar la seva lliure participació, així, prèviament se’ls va enviat un guió de l’entrevista i la

finalitat de la mateixa (Annex 5 i 7) i, posteriorment, un consentiment informat (Annex 6 i 8).

Tanmateix, durant les entrevistes s’ha promogut que, a més de respondre les preguntes

pactades, es poguessin expressar opinions i vivències particulars que, apart de promoure el

diàleg, han estat molt valuoses per a les conclusions finals d’aquest treball de recerca.
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Tercera part - MARC CONCLUSIU

7.                          Conclusions
Una vegada recollides totes les dades necessàries per a la realització de la investigació

s’exposen les conclusions extretes de la recerca. Aquestes conclusions han sorgit de la

reflexió personal i de la connexió que molta de la informació recollida té entre ella encara

que provingui d'àmbits i nivells del sector educatiu.

7.1. En relació a la fonamentació teòrica

Es conclouen una sèrie d’aspectes relacionats amb el món de les altes capacitats:

- El concepte d’altes capacitats, que s’utilitza des de fa unes dècades, està construït

sobre la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner (1984). Ja fa temps que

s’ha fugit de la concepció monolítica i única de la intel·ligència, i que només fos

avaluable amb proves que recollissin el QI de la persona. Destaquem, per tant, la

importància i la necessitat de realitzar d’una manera més ajustada i heterogènia

l’avaluació d’una persona amb AC.

- Tot i que han passat molts anys des que Binet, al 1916, establís que el valor de tall

del quocient intel·lectual (QI) havia d’obtenir resultats a partir de 130, per a la

identificació d’una persona amb AC, actualment, encara es manté aquest valor. Així,

una de les proves per a avaluar les seves aptituds intel·lectuals és la del WISC-V,

que encara recull aquesta dada.

- Des que el psicòleg nord-americà Renzulli desenvolupés, l’any 1978, el “Model dels

tres anells” on descriu la importància, no només de la capacitat intel·lectual d’una

persona sinó també de la seva creativitat, han estat molts els professionals que han

desenvolupat la seva proposta. Així, per exemple, actualment es realitzen les proves

de creativitat de Torrance.

- A partir del model dels 3 anells de Renzulli, el psicòleg Franz Mönks, al 1992, va

afegir com era d’important la influència dels factors externs amb els quals conviu la

persona: la família, els amics i l’escola.

Si segons les estadístiques dels estudis desenvolupats per les diferents

administracions educatives, i confirmades per les dades recollides en aquesta

recerca, molts dels infants amb AC no han estat detectats i a l‘escola no se’ls ha

pogut enriquir o bé oferir una resposta adequada; aquesta influència a la que es va

referir Mönks, queda minvada o és inexistent en el seu desenvolupament personal.

Així mateix, si el sistema escolar d’un país no estimula el desenvolupament del
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pensament crític de les persones, tampoc està promovent que els seus infants

escolaritzats esdevinguin futurs ciutadans crítics i millorin les seves capacitats.

- En aquesta darrera dècada, l’evolució de la tecnologia en els estudis neurobiològics

ha permès definir implicacions pedagògiques que s’estan aplicant en algunes

escoles amb l’alumnat amb AC, com la reducció de tasques repetitives, o la proposta

de tasques amb alta demanda de memòria de treball, entre altres.

- L’ús de la classificació dels tipus d’AC que Sánchez, al 2000 i també Castelló, al

2001 van proposar, es realitza actualment i queda recollida a la Guia d’AC de

Catalunya i a les guies d’AC de l’Estat espanyol que han estat editades amb

posterioritat a l’any 2012.

- La importància que continua tenint el fet de visibilitzar les AC en l'àmbit educatiu,

com queda constància en les investigacions i altres que s’han elaborat en aquests

darrers dos anys, afortunadament, aquestes recerques segueixen endavant, malgrat

el fenomen de pandèmia global.

7.2. En relació als objectius de la investigació

a) Fer una anàlisi de les guies per a docents publicades pels Governs de les diferents

Comunitats Autònomes

Una primera mesura que es promou, a partir de la recerca realitzada, seria la possibilitat que

el Govern Espanyol marqués una línia bàsica comuna que fos la base en la creació de guies

per a docents i que, posteriorment, cada CA pogués desplegar-la dins el marc legal de les

seves competències educatives. Inicialment, es podria crear un grup d’experts a nivell

nacional on s’hi representessin les Comunitats i desenvolupessin una xarxa de coneixement

i enriquiment mutu.

En l’apartat de Detecció no hi ha cap indicador comú en totes les guies, ja que s’han

detectat graelles amb diversitat numèrica i altres amb adverbis temporals, el que podria

provocar cert desajust en la detecció entre les diferents CA.

Un altre aspecte on s’han observat algunes diferències organitzatives és en les Pautes

d'actuació; cal dir que aquestes són bastant similars però hi ha algunes guies que les han

classificat en diferent grau d’importància. Així la majoria de CA, inclosa Catalunya, classifica

les mesures d’intervenció en: Mesures de caràcter ordinari i Mesures de caràcter específic,

encara que algunes s’han afegit com a caràcter extraordinari. En aquest apartat, cal dir que

s’han trobat algunes guies que ofereixen tot un ventall de propostes molt interessants ja que

impliquen l’actuació de tots els contextos on els infants viuen, es desenvolupen i aprenen:
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escola, extraescolars, esport, família… Aquest recull de propostes és un altre aspecte que

valdria la pena compartir, o analitzar, per part dels diferents grups de treball encarregats

d’actualitzar les guies.

Una sensació que transmet aquesta anàlisi comparativa és l’escàs grau de rellevància que

algunes CA dediquen a aquest alumnat. Així, s’ha comprovat que algunes guies són bastant

antigues, com la de Castella-La Manxa, amb una guia editada fa 16 anys, alhora, s’ha

detectat que quatre CA, més les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, no disposen de cap

tipus de guia, el que indicaria l’escassa consideració que ha rebut aquest alumnat en els

darrers anys.

En relació al format utilitzat per a l’edició de les guies, la majoria es poden trobar de forma

digital, tot i haver estat publicades en primera instància com a llibre o quadern en paper.

Aquest fet també promou que les guies puguin organitzar-se per temàtiques o per a la

població a qui va adreçada, i que no tingui massa importància el format de la publicació.

D’aquesta manera, per exemple, un docent pot consultar com realitzar la detecció i com

atendre alumnat amb AC i alhora, també pot obtenir informació rellevant per a les famílies

d’aquests infants o tanmateix, pot trobar les proves d’avaluació que passaria un professional

de l’EAP davant d’un cas amb indicis d’AC. En un procés totalment informatitzat i sense la

necessitat de cap document físic, aquesta informatització permetria, també, la consulta per

part de tots els professionals interessats d’arreu.

Després de l’observació dels continguts sobre els estereotips i els mites envers les persones

amb AC, i que apareixen en la majoria de guies, es considera que caldria investigar les

causes de la creació d’aquests estereotips, sobretot, entre el personal docent ja que, com

concloïa una de les professionals entrevistades (Entrevista núm. 1), són un dels col·lectius

que haurien de conèixer més la realitat d’aquest alumnat, trencar amb aquest clixé, ajudar a

evitar la seva divulgació i poder començar a proporcionar-los una educació més adaptada a

les seves necessitats.

Una altra conclusió que s’extreu de la recerca sobre les guies mostra que, només, en

algunes de les guies editades més recentment hi apareixen aspectes tan importants com la

invisibilitat en la detecció de les nenes i noies amb AC a les escoles, en un percentatge molt

inferior a l'alumnat de sexe masculí, o bé no inclou la casuística amb doble excepcionalitat.

En la recerca s’ha constatat que es poden trobar articles sobre aquest darrer aspecte a partir

dels anys 2010-2012, i no sempre en territori espanyol, motiu pel qual era difícil trobar

recollida informació sobre la temàtica en guies editades anteriors a aquestes dates.
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En aquesta investigació també es pot concloure que les guies editades poden incloure

programes o projectes que es duen a terme tant fora com dins de l’horari lectiu, però en cap

comunitat s’especifica que existeixin escoles que atenguin només aquest tipus d’alumnat.

Totes les guies estan, per tant, dins del marc legal vigent de l’escola inclusiva. Aquest

aspecte és fonamental per a la socialització d’aquest alumnat, un grup que sovint ja se sent

“diferent” de la resta, i que una escolarització separada dels centres ordinaris podria

provocar certes dificultats. Cert és que hi ha països, com Dinamarca o Alemanya, que han

creat centres específics per a aquest alumnat i que prioritzen l’excel·lència acadèmica per

davant del procés de socialització. Aquest és un punt de debat intens i que caldria tractar

entre tots els organismes i persones implicades, inclòs l’alumnat.

I per a finalitzar, en la comparativa de les diferents guies de l’Estat, ha estat necessari

contactar amb diferents persones coordinadores, o referents d’equips de treball o d’altres

estaments, a qui s’han fet consultes sobre les guies de les seves CA. Totes elles han

contestat les demandes d’informació i/o confirmació de dades i m’han permès, a part de

recollir la informació sol·licitada, sentir, tot i que sigui de forma parcial i/o subjectiva, el

moment en què es troba la recerca sobre les AC a diferents indrets de l’Estat i, com

d’importants són els grups de recerca que permeten anar actualitzant dades sobre aquest

alumnat. Totes elles, a més, es van interessar en la realització d’aquest treball i de les

conclusions que se n’extreurien.

b) Donar a conèixer la realitat en relació a la informació i utilització de la Guia per part

d’una mostra de docents d’un districte de Barcelona

La forma com s’han recollit aquestes dades ha estat mitjançant qüestionaris, una forma

senzilla i accessible per a aconseguir informació. Les conclusions que a continuació

s’exposen provenen majoritàriament de les respostes d’aquests qüestionaris rebuts i volen

aportar informació en relació a la tasca docent i l’alumnat amb AC:

- El percentatge més elevat de participació en relació als centres previstos correspon a

l’escola del barri on vaig desenvolupar la meva tasca docent en cursos anteriors i on,

per tant, soc coneguda per part del professorat. Imagino que aquest coneixement

mutu ha afavorit la seva participació i el desig de col.laborar en l’estudi (Taula 7).

- Una altra conclusió és una relació causa-efecte entre la mitjana d’edat i la falta

d’informació relativa a les AC. Els percentatges més representatius de participació en

els qüestionaris corresponen a docents que tenen més de 15 anys d'experiència

(Gràfic 1) pel que afectarien els resultats de l'enquesta. Així, la majoria del personal

de les escoles de Barcelona està format per mestres de certa edat i que, per tant,

tindrien un grau més destacat de desconeixença d’aquest alumnat degut a la manca
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de formació relacionada. En canvi, el professorat més jove ha rebut, probablement,

certa formació relacionada amb les AC durant la seva formació acadèmica inicial. Tot

i que aquesta dada no coincidiria amb l’opinió de les dues professionals enquestades

que opinaven que els Graus de Mestre no inclouen massa en el seu currículum les

AC, ni amb l’estudi que Barrera-Algarín ha realitzat enguany, comentat anteriorment .

- Al Gràfic 3, on es recull el resultat de coneixement d’algun alumne amb altes

capacitats, un 68,3% de les respostes és afirmatiu, un percentatge que, segons les

persones entrevistades, no es correspondria a la percepció subjectiva de la realitat

escolar. En aquest mateix quadre resalten, també, les altres dues dades; el 23,3%

que expressen que no coneixen cap alumne/a amb AC i el 8,3% que no ho sap.

Realment, són indicadors que explicarien per què aquest alumnat té una mitjana de

detecció tan baixa.

- Una dada, relacionada amb la utilització d’algun recurs o estrategia per atendre a

aquest alumnat (Gràfic 4), és la que comenta “no necessitar cap recurs” (11,7%); el

que podria representar un grup de docents que considera innecessari cap tipus de

mesura específica per atendre a aquest grup d’infants i joves. Una consideració

totalment discrepant amb les recomanacions dels experts i, fins i tot, a les

legislacions vigents. També, es podria tractar d’un grup de docents que

desenvolupen la tasca diària utilitzant mesures universals i que ja estarien oferint

resposta a cadascun dels i de les alumnes de la classe.

- Així mateix, i segons l’opinió de les dues persones entrevistades, el percentatge del

60%, que indica el grau de desconeixement de la Guia (Gràfic 7), no es

correspondria amb la percepció diària de la realitat que encara seria més alt. Aquest

resultat potser és degut a certa por a reconèixer aquesta mancança, tot i ser un

qüestionari anònim. Tot i això, esdevé una mostra de la falta d’interès, per part de les

administracions educatives, en la seva divulgació.

- Al Gràfic 6, gairebé la meitat de les persones enquestades responen que tenen

informació adequada per a tractar a aquests infants. A partir d’aquest indicador

sorgeixen dues opcions: o són professionals que es consideren suficientment

formats per atendre aquests infants o, malauradament, són un grup de docents que

no creuen necessari formar-se en relació a aquest col·lectiu perquè consideren que

no és necessari, ja que els “infants tiren sols”.

- Els valors relacionats en la forma de conèixer la Guia, estan molt distribuïts entre les

diferents opcions. A través de “per formació” (Gràfic 11), per exemple, és d’un 7,9%,

un percentatge que seria convenient que fos molt més elevat, ja que, de totes les

propostes, la de formació rebuda per part d’una persona experta és la que implicaria

un valor pedagògic més alt i afavoriria la incidència en la detecció i, posterior,

actuació sobre aquest alumnat.
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- Semblaria que hi ha certa incoherència entre les respostes que diuen conèixer la

guia, un 40% (Gràfic 7), i les que comenten que necessita d’una actualització, un

52,1% del total (Gràfic 12). Aquests 12 punts de diferència representen a persones

que proposen modificar un recurs que no coneixen.

- En el recull de les respostes a sobre la necessitat d’actualització de la guia, la

majoria de respostes afirmatives han estat pels anys que fa de la seva edició. És

sorprenent que pocs retorns estiguin relacionats amb la neurociència i altres estudis

socials com la invisibilitat de les noies.

- En relació amb la formació que caldria per al professorat, i també es recull en l'opinió

de les dues persones entrevistades, seria aclarir i mostrar les mesures universals

que proposa el Decret 150/2017. D’aquesta manera es reduiria en esforços per part

de l’adult referent a l’aula i aquest prendria un paper d’acompanyant, l’infant passaria

a ser el protagonista del seu aprenentatge i milloraria l’atenció a la diversitat de

l’aula, no només la de l’alumnat amb AC.

c) Aportar elements per a l’actualització de la Guia “Les altes capacitats: detecció i

actuació en l’àmbit educatiu”, editada pel Departament d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya l’any 2013

En relació a l’objectiu general del Treball, s’han arribat a les següents conclusions:

L’estudi comparatiu entre les diferents guies de les CA m’ha proporcionat informació molt

significativa de la situació actual de les AC a l’Estat en general.

Un primer aspecte mostra que no hi ha establert un criteri comú per a la identificació

d’aquest alumnat, pel que pot succeir, per exemple, que un infant sigui detectat com a AC en

una comunitat i en altres comunitats no.

En aquest sentit, vull afegir que la identificació d’aquests infants en la majoria de CA, inclosa

Catalunya, aglutina un percentatge molt deficient. Tot i que hi ha un cert augment en la

detecció, la proporció d’alumnes sense detecció i suport és encara alt i, per tant, els

problemes d’adaptació continuen sent molt greus i una de les possibles causes de les altes

taxes de fracàs escolar en tot l’Estat.

Un altre element destacable és l’ampli ventall de pautes d’intervenció que proposen algunes

guies, algunes d’elles són propostes molt interessants i que, penso, seria profitós valorar la

seva extrapolació a la Guia de Catalunya, prèvia adaptació a la nostra realitat escolar i

social. Entre aquestes propostes es troben actuacions en els centres escolars, d’altres, que

pel seu disseny, tenen repercussió en el context familiar i en la societat en general i,

finalment, d’altres que s'apliquen en activitats extraescolars.

60



Un altre element determinant, per a l'actualització de la Guia, és el conjunt de les darreres

investigacions en el marc de la neurociència i les noves conclusions per al tractament i

ajustament a persones amb AC. Aquests estudis científics estan desenvolupant noves

denominacions com la doble excepcionalitat, la revisió del DCIM-V i d’altres aspectes que

considero indispensables que estiguin inclosos en les guies per a docents.

També s’han de tenir en compte les nenes i les noies amb AC, les grans oblidades.

Aquestes necessiten tenir visibilitat i presència. I és que, segons unes estadístiques del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curs 2013-14, el percentatge d'alumnes

masculins detectats és molt més alt que el de alumnes femenines. Sembla ser que les

nenes i noies presenten una conducta menys disruptiva a les escoles, i fins i tot,

encobreixen la seva capacitat per, així, ser més acceptades pel grup. Cal dir que aquesta

“doble discriminació” ve provocada, sovint, pels estereotips de gènere i els prejudicis socials

i que malauradament encara subsisteixen en la nostra societat.

Finalment, i després de confirmar el grau de desconeixement entre el personal docent

d’aquesta Guia, la seva actualització podria ser molt profitosa per poder augmentar la seva

visibilitat, ja que durant aquests darrers cursos ha tingut poca visibilitat en les diferents

escoles on he exercit la meva tasca i, també, és una dada contrastada amb moltes

companyes mestres, tal i com també mostren els resultats de les enquestes i les opinions de

les persones entrevistades.

Les dues coordinadores entrevistades, algunes caps d’estudi, membres dels diferents

claustres, famílies… la majoria de persones consultades coincideixen en què les AC,

malgrat, estar molt temps en el “buit”, estan començant a mostrar cert augment en el grau

d’atenció per part dels estaments educatius i la societat. Penso que seria una negligència

educativa no proporcionar el suport necessari a aquest alumnat. I és que, des d’un vessant

individual, el suport afavoreix el seu desenvolupament integral; i des d’una mirada

col·lectiva, incorporar-los a la societat possibilitaria enriquir-nos i poder compartir tot el seu

potencial.

Les persones a qui vaig poder realitzar les entrevistes, la Sra. Mónica Fernàndez i la Sra.

Mònica Cortés, són dues peces molt significatives en l’actualització permanent de guies

sobre les AC i alhora en el procés de visibilitzar les AC a la nostra societat. Em van aportar

la seva experiència i les seves vivències personals, dos aspectes que han estat molt

valuosos per a l’elaboració d’aquest estudi:
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La Sra. Mònica Fernández, del COPEC, es va mostrar molt propera, oberta i que va facilitar

molt l’entrevista. Va transmetre la passió que sent per la seva feina i el compromís que ha

assolit amb aquest tipus d’alumnat. És conscient de les dificultats de revertir l’actual situació:

la falta de formació, els estereotips i mites, la desconeixença de les famílies i la seva por, la

falta de propostes pedagògiques actualitzades, etc. però sap, també, que els primers passos

els han de donar les entitats educatives i els professionals compromesos.

La Sra. Mònica Cortés, del COPC, es podria definir com una persona emprenedora i amb

moltes ganes de transformar situacions. És molt conscient de les mancances del sistema

educatiu en la detecció i la posterior intervenció amb l'alumnat amb AC, com així va explicar

a partir de les seves experiències amb els seus fills, i altres situacions que ha anat recollint

al llarg dels anys als seus gabinets psicològics. Per tots aquests motius, és conscient de la

necessitat de seguir treballant, de seguir lluitant per tal d’oferir l’ajut que necessiten les

persones amb AC i visibilitzar-les en la nostra societat.

De les dues entrevistes realitzades per separat se'n desprenen una sèrie de conclusions

coincidents que enriqueixen aquest Treball:

● Durant o després del procés d’actualització de la guia al 2018 es va produir algun

incident entre els dos grups de treball d’AC on elles hi treballaven que va repercutir

en el treball cooperatiu que s’havia dut a terme durant molts anys.

● Totes dues coincideixen en expressar que ha hagut una manca de recursos en la

divulgació de la Guia per part del Departament, com així comproven en el seu dia a

dia com a formadores de docents que, majoritàriament, la desconeixen.

● Totes dues divulguen i promouen l’ús de la guies, tant la del 2013 com la seva versió

actualitzada al 2018, en els seus respectius grups de treball i en les diferents

formacions.

● Existeix poca relació entre el Departament d’Educació i el Col·legi de Psicòlegs des

del 2018. Una hipòtesi seria que, a partir del trencament en les relacions entre els

dos grups de treball, el COPEC entrés a formar part del grup d’actualització del

Departament, del qual, la Mònica Cortés no en té coneixença.

● Hi ha poca o cap coordinació en les actualitzacions i altres estudis sobre AC que

s’han realitzat des del 2018 entre els dos grups de treball.

● Preval l’interès per part dels dos col·legis professionals de revisió i tots dos grups

estan, a hores d’ara, actualitzant la guia del 2018, tot i que, maluradament, de forma

totalment independent un grup de l’altre. També, coincideixen en la necessitat que

participi en aquests processos una representació del professorat.

● També estan d’acord en els temes que s’estan revisant i que volen incorporar en les

properes guies d’AC: els instruments d’avaluació, el concepte de precocitat (en la

classificació), l’ampliació amb el talent conglomerat i el suport a les famílies, així com

62



la doble excepcionalitat, la dona amb AC i la importància d’incorporar les mesures

universals a l’aula per a tot l’alumnat

● Totes dues creuen que es realitza poca detecció d’infants amb AC per part dels

professionals de les escoles i que els docents s’han format poc en relació a l’atenció

d’aquest tipus d’alumnat, informació que volíem recollir per a donar resposta al

nostre objectiu del Treball.

● Ambdues confirmen que fa uns anys hi havia dificultats per trobar centres

especialitzats en la formació de professorat sobre AC. Actualment, existeixen més

professionals formades i, també, més sensibilització per part del Departament en

relació a la formació sobre les AC.

7.3.  Valoració de la recerca

Com ja he comentat a la justificació, a l’inici d'aquest Treball, les altes capacitats sempre

m’han interessat. Segons la meva experiència són un grup d’infants i joves que resten força

oblidats dins del sistema educatiu, com així he viscut amb els meus propis fills. Aquesta

sensació personal s’ha vist confirmada durant aquest procés d’investigació i que he explicat

en les meves conclusions.

Els motius d’aquesta certa invisibilitat de l’alumnat amb AC són diversos i competeixen a

diferents sectors del sistema educatiu, i per això, he dissenyat la meva recerca des de tres

línies d’investigació: la comparativa entre guies, l’enquesta dirigida als docents i les

entrevistes personals a les coordinadores dels grups de treball que han elaborat les guies

catalanes, anteriors i posteriors i que van col·laborar en la revisió de la Guia del

Departament, del 2013. Aquest disseny ha resultat inestimable ja que m’ha permès detectar,

i en alguns casos confirmar, diferents aspectes de la necessitat d’actualitzar la Guia per a les

escoles de Catalunya.

Així, en la comparativa entre guies la recerca ha estat molt interessant, de fet ha estat tota

una investigació, ja que algunes d'aquestes guies no tenien un accés fàcil o era necessària

alguna autorització prèvia. Val a dir que en aquest procés de recerca he contactat amb

algunes persones molt interessades en aquesta comparativa i que, afortunadament, han

compartit amb mi l’interès i, també, el neguit per la situació de les AC. Aquesta comparativa,

també m’ha permès accedir a tot un conjunt de mesures, estratègies i actuacions possibles

de ser aplicables en la meva acció tutorial com a mestra i en la possible intervenció a les

escoles com a psicopedagoga de l’EAP.

La recollida de les respostes de les enquestes als docents ha estat força difícil d’aconseguir,

per tant, la baixa quantitat de qüestionaris rebuts ha estat per a mi una mica decebedor.
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M’hagués agradat haver pogut recollir la màxima quantitat de dades per a poder mostrar-les

a l’EAP del Districte i al mateix Departament d’Educació, ja que probablement serien dades

de gran interès. En canvi, ara, ho podré comentar però no tindrà el pes i el valor que m’havia

imaginat a l’inici de la recollida de dades.

El baix nombre de respostes d’aquests qüestionaris pot ser degut a diversos motius: la

majoria d’informació que s’ha rebut aquest darrer curs ha estat mitjançant correus

electrònics o Whatsapp i molts dels i les mestres, saturats pel volum de correus electrònics,

han prioritzat les seves respostes. Potser, el tema és poc conegut o els docents no es volen

plantejar haver d’ampliar esforços en la detecció i atenció d’aquest alumnat. També és

decebedor que a només 12 de les 20 escoles del Districte algú hagi donat resposta al

qüestionari, i fins i tot que hi hagi escoles on només 1 docent hagi respost. La meva

valoració en aquest aspecte no ha estat gaire positiva; en primer lloc haig de destacar el

baix índex de participació, malgrat les reiterades demandes i recordatoris de col.laboració,

per part dels equips directius, la tècnica del CRP i la meva pròpia. En segon lloc, que les

dades recollides confirmen les sensacions anteriors a la seva realització: l’alt grau de

desconeixença de la Guia del Departament (2013) i de les AC, en general.

En canvi, les persones entrevistades han estat una font d’inspiració i de revitalització

d’ànims. No eren les persones que havia previst entrevistar. En un principi, vaig contactar

amb dues professionals de l’EAP del Districte que podrien aportar la seva opinió des dels

seus càrrecs i que podrien complementar la informació recollida dels docents com a

psicopedagogues. Veient les dificultats, vaig contactar amb una de les persones que havia

col·laborat en l’edició de la Guia de Catalunya del 2013 i que podria aportar informació sobre

la seva realització i la seva utilitat en aquest vuit anys, des de la seva publicació. Tampoc va

ser possible. Però les circumstàncies, en aquest cas favorables, van posar en el camí de la

meva recerca dues persones expertes en les AC i que estan treballant actualment en el

tema. Elles m’han transmès el seu interès i han compartit amb mi la necessitat d’actualitzar

la Guia. Fins i tot, ha hagut la proposta d’una possible trobada amb els membres del GTAC

per a realitzar l’exposició dels resultats d’aquest Treball, la qual cosa em satisfà

personalment.

Ha estat un privilegi poder apropar-me a les seves realitats professionals i personals.

Finalment, m’ha fet valorar, encara més, la nostra tasca docent, i adonar-me de com és de

fonamental i necessària una bona gestió de la tasca dels mestres per tal de detectar a

aquest grup d’alumnes. I, també, com és d’important el paper de les psicopedagogues als

centres escolars en relació a les AC.

Com a valoració final, haig de confesar que durant el desenvolupament d’aquest treball de

recerca, he tingut moments de desencís, d’esgotament mental i emocional, sobretot quan
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coincidia, en el temps, amb les setmanes d’avaluació escolar. Soc una persona que intenta

implicar-se al máxim i “fer la feina ben feta” i, sobretot, oferir al meu alumnat el suport que

necessiten en el seu procés d'aprenentatge.

L’elaboració del Treball que teniu a les mans ha estat tot un repte personal. Penso que la

previsió, la tenacitat i la il·lusió m’han ajudat a poder desenvolupar aquesta investigació amb

l’obtenció d’uns resultats i conclusions dels quals em sento orgullosa. El cronograma del

procés de la realització ha quedat recollit al final del document i es pot consultar a l’Annex

número 10.

7.4.  Prospectiva

Pel que fa a l’aplicabilitat de l’estudi, penso que he detectat molts aspectes que promouen

l'actualització de la Guia vigent a Catalunya. Un dels més essencials és la inclusió dels

darrers estudis en neurociència i que impliquen una nova mirada en els processos

d’ensenyament i aprenentatge i un reconeixement de la doble excepcionalitat de l'alumnat

amb AC. Tanmateix, és fonamental reconduir l’actual situació pel que fa a la detecció de les

nenes i les joves d’aquest grup.

Evidentment, per a la seva aplicabilitat és imprescindible el suport i compromís dels diferents

agents de la Comunitat Educativa i dels professionals experts. Només amb aquest concert

es podria reconduir l’actual situació “d’invisibilitat” d’aquest alumnat i afavorir-ne el seu

desenvolupament integral.

Algunes de les possibles propostes de futur podrien ser:

● Proposar al Departament d’Educació la creació d’una nova Guia sobre les AC amb la

informació recollida en aquest Treball.

● Recollir informació dels docents que no han donat resposta encara de les escoles del

Districte per a poder compartir-les amb la cap de l’EAP d’Horta-Guinardó amb la

intenció de poder replantejar-se aspectes com l’augment de les formacions

relacionades amb les AC, l’assessorament puntual a claustres per a sensibilitzar als

seus membres i poder començar a detectar-los a les aules, etc.

● Realitzar aquest estudi en tots els districtes de la ciutat de Barcelona. Les dades

recollides podrien servir per prendre mesures i proposar millores davant la detecció i

atenció d’aquest alumnat. Com sembla que el Departament d’Educació està

actualitzant la Guia del 2013, aquestes dades podrien aportar informació real de les

aules i animar als docents consultats a fer-ne ús de la nova versió, un cop publicada.
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● Portar a terme un estudi comparatiu entre les escoles públiques i les escoles

concertades i, fins i tot, de les privades a Barcelona.

● Poder compartir amb altres CA la informació, com enriquiment mutu.

Totes aquestes propostes donarien visibilitat a l’alumnat amb AC.

7.5.  Reflexió personal

A nivell particular, aquesta recerca m’ha permès conèixer propostes d’actuació factibles de

ser aplicades, a la meva aula, i que em facilitaran la manera d’optimitzar la meva acció

tutorial i antedre d’una forma més ajustada a aquest grup d’estudiants.

Pel que fa a l’execució del Màster de Psicopedagogia, la seva realització m’ha proporcionat

eines de suport per a la meva orientació tutorial i que ja m’han estat útils per a les reunions

amb la persona d’enllaç de l’EAP, i és que aquestes reunions s’han desenvolupat amb un

nivell de coneixement comú que ha resultat molt positiu.

De la formació rebuda en aquest Màster, s’ha d’afegir que m’ha ajudat a desenvolupar una

nova “mirada educativa” ja que, per una banda, m’ha servit per a la realització del Treball de

Recerca i, per una altra banda, conèixer les meves funcions com a futura psicopedagoga,

possibles àmbits de treball i  la importància de les xarxes de treball, a més a més de:

● La coneixença i l’aprenentatge d’ús d’instruments d’avaluació com a possible

futura psicopedagoga.

● L’ampliació en la informació de la que disposava anteriorment sobre les

Mesures Universals com per exemple les relacionades amb el Pla d’Acció

Tutorial.

● La recollida d’estratègies i recursos per a la possible intervenció com a

psicopedagoga d’una escola en casos de dislèxia, TDA(H), TEA, trastorns de

conducta, etc. davant d’una possible doble excepcionalitat.

Penso que he reflectit en tot el Treball una mirada de psicopedagoga i que he estat capaç de

“posar-me a l’altre costat de la taula” i deixar de ser mestra, en molts moments.

M’ha faltat poder atendre infants amb AC al centre privat on he realitzat les pràctiques, però

crec haver pogut millorar en la detecció i atenció com a mestra dels meus alumnes del grup

de 5è, aquest curs 20-21, amb l’ús de les mesures universals del Decret 150/2017. També
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m’ha sabut molt greu no poder realitzar el monogràfic sobre AC previst pel 29 d’abril i que no

es va poder dur a terme per malaltia de la Sra. Maite Torres, que era qui anava a impartir-lo.

Em veig més preparada per poder ser psicopedagoga o bé, integrant d’algun grup de treball

sobre les AC i poder aportar informació sobre l’estudi que he realitzat en aquest Treball i

també per la meva experiència docent, sensibilització personal i atenció que he mostrat en

els més de 30 anys que porto com a mestra.

Ara, se m’aplien les possibilitats professionals relacionades amb l’atenció a la diversitat.

Intentaré aprofitar-les.
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Annex 1: Formació personal sobre altes capacitats.
- Al curs 2004-05: detecció i atenció a l’aula d’un infant amb AC a l’escola Ausiàs

March de Barcelona.

- A l’octubre de 2006: contacte telefònic amb el sr. Josep Mirandés, director de

“l’Institut català de Superdotació”.

- Al març del 2007 es realitza l’exploració i psicodiagnòstic del meu fill gran per sospita

d’AC al Gabinet Psicopedagògic Mentor (Sr. Leopold Carreras)

- Al curs 2010-11: Curs telemàtic “Inclusió educativa i altes capacitats intel·lectuals”

impartit per la Sra. Rosa Vela i la Sra. Gemma Vilaseca

- Al curs 2011-12: Curs “Altes capacitats en el marc inclusiu” també impartit per la Sra.

Rosa Vela i la Sra. Gemma Vilaseca.

Assistència a l’activitat familiar “Els dissabtes de la Fundació Oms” el 10-3-12.

- Al curs 2012-13: contacte amb les associacions per a famílies d’infants amb AC de

Barcelona: FANJAC i AFINS.

També, contacte amb el Centre Kepler de Barcelona que ofertava activitats

extraescolars per a infants amb AC.

Seguiment i passi proves per part de l’EAP de l’escola del meu fill gran pel pas a

l’ESO.

- Al curs 2014-15: Participació a l’article del Diari Ara - Criatures del dissabte dia

22/11/14 sobre les AC.

- Al curs 2015-16: Curs “L’atenció als alumnes amb altes capacitats” per la Sra. Nati

Ruiz (cap de l’EAP d’Horta-Guinardó).

Assistència a la I Jornada Intel.limotium d’AC de Badalona: “Respostes i solucions a

les altes capacitats”.

- Al curs 16-17: participació com a assistent a les “II Jornades d’intervenció educativa

en AC. Mirades de futur” impartit per la Sra. Rosa Vela.

- Al curs 17-18: Curs de “Creativitat i innovació a l’aula” a l’ICE de Sant Pau i

assistència a la presentació de la Guia Actualitzada dels grups de treball en AC del

COPC i COPEC.

- Al curs 20-21: Assistència a la presentació en format virtual de l’estudi sobre AC i

altres trastorns: la doble excepcionalitat (1-3-21) coordinat per la Sra. Mònica

Fernández, membre del Grup de Recerca GRAC del COPEC.
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Annex 2: Guies sobre les AC editades per les CA d’Espanya.

CA
Nom del document

Any d’edició
Enllaç

Galícia PROTOCOLO PARA A ATENCIÓN EDUCATIVA
AO ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES

INTELECTUAIS.
2019
www.edu.xunta.gal/centros/cpimanuelsuarez/system
/files/protocolo_altas_capacidades.pdf

Astúries LAS ALTAS CAPACIDADES EN EL CONTEXTO
ESCOLAR.

2019
https://www.educastur.es/documents/10531/579219/
Gu%C3%ADa+Altas+Capacidades+.pdf/6524978a-

1f54-4263-b8e5-dd319040533e

Cantàbria GUÍA DEL PROFESORADO PARA LA
DETECCIÓN Y RESPUESTA EDUCATIVA DEL

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES.
2018
https://www.educantabria.es/docs/Atencion_diversid
ad/guia_profesorado_altas_capacidades.pdf

Euskadi ORIENTACIONES EDUCATIVAS. ALUMNADO
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.

2019
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/i
nn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclu
siva/1002019004c_Pub_EJ_altas_capacidades_20-

22_c.pdf

Castella i Lleó PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
SUPERDOTACIÓN INTELECTUAL

2005
www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/pla
nes-atencion-diversidad.ficheros/9996-Plan%20Alu
mnado%20Superdotacion-Web.pdf

Andalucia ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
2008
http://psicopediahoy.s3.amazonaws.com/altascapaci

dadesintelectuales.pdf

Canàries GUIA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE
DISCAPACIDADES, TRASTORNOS,

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES

2011
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/
sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos
/documento/guia_deteccion_tempranab.pdf
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Madrid RESPUESTAS EDUCATIVAS AL ALUMNADO
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

2007

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/pri
ncipal/files/330bbfa9-ef20-4abe-a381-07d345b3de5
5/Libro%20Respuestas%20educativas.pdf?t=13945
26823018

Comunitat
Valenciana

ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS: UNA
GUIA PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA

2018
http://www.ceice.gva.es/documents/169149987/1696
74754/Guia_altes_capacitats.pdf

La Rioja PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y
RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO QUE

PRESENTA ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES

2019
https://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/protoc
olos/altas-capacidades.ficheros/1159376-Protocolo
%20Altas%20Capacidades.pdf

Navarra ALTAS CAPACIDADES
2021
https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidade
s-educativas-especificas/equipo-altas-capacidades/i
nformacion-general-altas-capacidades/

Illes Balears PROTOCOL ALTES CAPACITATS (online)
2015
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/protocol_altes_
capacitats

Catalunya ALTES CAPACITATS: DETECCIÓ i ACTUACIÓ EN
L’ÀMBIT EDUCATIU

2013
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacio
ns/colleccions/inclusio/altes-capacitats/
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Annex 3: Carta enviada als equips directius de les escoles públiques del Districte
d’Horta-Guinardó.

Benvolgut equip directiu,

Us demano la vostra col·laboració en el marc d’una recerca sobre Altes Capacitats

Intel·lectuals que estic portant a terme per al meu Treball de Final del Màster de

Psicopedagogia.

La seva finalitat consisteix en conèixer la informació que sobre aquest tema tenen les i els

mestres d’Educació Primària.

Com a mestra que sóc, encara en actiu, m’he trobat amb una minsa preparació formativa

sobre aquest tema, i la informació que he obtingut ha estat perquè l’he anada a cercar pel

meu compte. Quan et trobes a l’aula amb la presència d’un alumne o una alumna que et

sembla que podria ser d’altes capacitats, et sents neguitós pel fet de no disposar de

coneixements, ni saber del cert quins són els recursos o bé les estratègies més idonis.

Per aquest motiu, m’he animat a realitzar el Màster de Psicopedagogia a la Universitat de

Barcelona, i he seleccionat el complex i alhora delicat tema de les Altes Capacitats

Intel·lectuals.

Per una banda, estic recopilant i analitzant recursos documentals de les diferents

Comunitats Autònomes, incidint de manera específica en els que disposem a les escoles

des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per l’altra, i és aquí on voldria demanar-vos la vostra col·laboració, m’interessa de manera

especial disposar de la informació objectiva i totalment anònima del professorat que dia a dia

està al davant d’una aula.

I precisament per això sol·licitaria la possibilitat de poder passar un breu qüestionari als

mestres i a les mestres tutors de primària de la vostra escola, i del qual adjunto una còpia.

Em comprometo a retornar els resultats de la recerca, un bon punt l’hagi realitzada i

presentada a la Facultat, per tal que també en sigueu coneixedors de la vostra realitat en el

marc del districte d’Horta-Guinardó, població en la qual realitzaré aquesta recerca perquè li

tinc una especial estima i me’n sento responsable ja que jo també he format part del cos

docent d’escoles del Districte durant més de 10 cursos, exercint com a mestra i com a part

de dos equips directius.

Espero que aproveu aquesta sol·licitud i agraeixo sincerament la vostra col·laboració.

Cordialment
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Annex 4: Qüestionari en línia enviat als docents de les escoles públiques
d’Horta-Guinardó.

Mitjançant aquest enllaç es pot consultar el qüestionari enviat:

https://forms.gle/qdfFatgbdMFHZzfC8

Annex 5: Document previ a la realització de l’entrevista 1.

ESTRUCTURA DE L’ENTREVISTA (COPEC)

1. Benvinguda i agraïment de l’acceptació de l’entrevista.

2. Breu presentació personal en relació al TFM i a les AC.

3. Demanda de breu presentació de la Mónica Fernández en relació a les AC.

4. Preguntes

5. Acomiadament i agraïment.

PREGUNTES
Sobre el GRAC:

1. Què és el GRAC? Quan va sorgir i amb quina finalitat? Per qui està format? Quin/s

són els seus objectius? Des de quan pertanys a aquest grup?

2. Quines recerques destacables han sorgit d’aquest grup de treball?

Sobre l’actualització del 2018
3. Quina va ser la participació del GRAC en el disseny de la Guia del Departament de

2013 ?

4. Per què va sorgir la necessitat d’actualitzar la Guia del Departament (2013) que vau

realitzar al 2018?

5. Com es va organitzar l’actualització al grup de treball?

6. Quins aspectes de la Guia del Departament es van modificar?

7. I quins aspectes es van proposar nous?

8. Es van realitzar algunes propostes que finalment es van rebutjar des del

Departament ?

9. Un cop elaborat el document, quin va ser el procés per fer-ho públic? Es va informar

al Departament d’Educació de la proposta? En cas afirmatiu, quina va ser la seva

resposta?
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10. Quina és la situació d’aquesta Guia d’actualització a data d'avui?

11. Al març del 2021 vau presentar un estudi sobre la doble excepcionalitat en persones

amb AC. Creieu que caldria afegir aquesta informació al document d’actualització

que vau elaborar? Per què?

12. I algun altre?

Sobre la Guia d’AC del Departament i les AC als centres
13. Quin grau d’aplicació creus que té la guia del Departament entre el professorat? I

concretament del professorat de l’etapa d’Educació Primària ? Per aquest treball

TFM hem desenvolupat una enquesta per saber el grau de coneixement d’aquesta

guia; els resultats a nivell del barri Horta-Guinardó és baix: d’un 40% (sobre unes 60

respostes). Consideres que el grau de coneixement d’aquest guia hauria de ser més

alt? Per què creus que no acaba de treballar-hi l’equip docent en general?

14. Com creus que es troba actualment l’alumnat amb AC als centres del territori?

15. Consideres que als graus de Mestre s’hauria d’incloure formació específica sobre les

AC?

16. Creus que els docents estan formats per atendre de manera inclusiva a aquest

alumnat? quines metodologies consideres més apropiades per fomentar la seva

integració escolar?

17. Quines accions consideraries més apropiades per ajudar al professorat en aquest

sentit?

18. Algun altre aspecte que hi vulguis afegir?
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Annex 6: Consentiment informat entrevista 1.
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Annex 7: Document previ a l’entrevista 2.

ESTRUCTURA DE L’ENTREVISTA (COPC)
1. Benvinguda i agraïment de l’acceptació de l’entrevista.

2. Breu presentació personal en relació al TFM i a les AC.

3. Demanda de breu presentació de la Mònica Cortés en relació a les AC.

4. Preguntes.

5. Acomiadament i agraïment.

PREGUNTES
Sobre el GTAC

1. Què és el GTAC? Quan va sorgir i amb quina finalitat? Per qui està format? Des de

quan pertanys a aquest grup?

2. Quines recerques destacables han sorgit d’aquest grup de treball?

Sobre l’actualització del 2018
3. Quina va ser la participació del GTAC en el disseny de la Guia del 2013 del

Departament?

4. Com va sorgir la idea d’actualitzar aquesta Guia que vau realitzar al 2018?

5. Com es va organitzar l’actualització al grup de treball?

6. Quins aspectes de la Guia del Departament es van modificar?

7. I quins aspectes es van incorporar?

8. Es van realitzar algunes propostes que finalment es van rebutjar des del

Departament?

9. Un cop elaborat el document, quin va ser el procés per fer pública, la vostra

actualització? Es va informar al Departament d’Educació de la proposta? En cas

afirmatiu, quina va ser la seva resposta?

10. Quina és la situació d’aquesta actualització de la Guia a data d’avui?

Sobre la Guia d’AC  del Departament i les AC als centres
11. Quin grau d’aplicació creus que té la Guia del 2013 entre el professorat? Per aquest

treball TFM hem desenvolupat una enquesta per saber el grau de coneixement

d’aquesta guia; els resultats a nivell del barri Horta-Guinardó és baix: d’un 40%

(sobre unes 60 respostes). Consideres que el grau de coneixement d’aquest guia

hauria de ser més elevat?

12. Com creus que es troba actualment l’alumnat amb AC als centres del territori? sobre

el grau de detecció? haurien de ser les escoles els únics espais de detecció?
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13. Quines són les entitats que haurien d’estar implicades en la detecció d’un infant amb

AC?

14. Fins a quin punt creus que és important pel procés d’escolarització d’un infant una

detecció primerenca?

15. Creus que els docents estan formats per atendre de manera inclusiva a aquest

alumnat? quines metodologies consideres més apropiades per fomentar la seva

integració escolar?

16. Quines accions consideraries més apropiades per ajudar al professorat en aquest

sentit?

17. Algun altre aspecte que hi vulguis afegir?
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Annex 8: Consentiment informat entrevista 2.
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Annex 9: Esborranys de les anotacions de les entrevistes 1 i 2.

Entrevista 1: Sra. Mónica Fernández
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Entrevista 2: Sra. Mònica Cortés
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Annex 10: Cronograma del procés d’investigació.

CRONOGRAMA Treball Final de Màster

PROCÉS
D’INVESTIGACIÓ DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

Proposta
d’idees

temàtica TFM

Recerca
bibliogràfica

sobre
temàtiques

Decisió sobre el
títol

del TFM

Recerca sobre
guies per a

docents de les
CCAA

Contacte amb
professionals a

entrevistar

Elaboració i
enviament del
qüestionari als

centres

Recollida del
qüestionari

Elaboració
d’entrevistes

Realització de
les entrevistes

Anàlisi i
interpretació
dels resultats

Conclusions
TFM.
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