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Algunes pistes per detectar altes capacitats 
Ei nen o nena (de 0 a 4 anys ) manifest a 
una atenci ó preco c cap ais pares al 
voltan t d'un mes i mig o dos mesos . 

Acostume n a necessita r poque s hores de 
son . 

Alt a sensibilitat . La reacci ó davan t deis 
soroll s és mol t intensa . Aix í matei x teñen 
una gran sensibilitat , un senti t del tact e 
mol t desenvolupa t que, per exemple , els 
fa impossibl e suporta r etiquete s de roba . 
Acostume n a defugi r les multituds . 

Manifest a un alt nivel l de coordinaci ó 
psicomotriu , agilita t i energía vital . Pot 
mantindr e l'atenci ó duran t una llarg a 
eston a en coses que l'interessen , per 
contra , en aquelle s que no li agrade n no 
acostum a a parar-s'h i gens . Manifest a 
tamb é un interé s preco c peí temps , el 
rellotge , les hores , els dies , les dates (quan 
ja teñen llenguatge ) i teñen mol t bon a 
memoria . Son perfeccioniste s i teñen 
baixa toleranci a a la frustraci ó i les 
critiques . 

Senti t de l'humo r sofistica t per la seva 
edat . Quan son mes grans , és una de les 
raons per les quals es trobe n millo r entr e 
gent adult a que amb nens de la seva edat . 

Interé s preco c per puzles , laberints , 

enigmes , etc . Teñen un alt nivel l 
d'imaginació , creativita t i fantasía . 

Mes madures a del que toca . Utilitze n 
un vocabular i avanca t per la seva edat . Els 
seus pensament s i expression s demostre n 
mes madures a del que tocarí a a la seva 
edat . Teñen molt a empati a i solidaritat , 
aíxí com intuido . 

Raonament s profunds . Des de mol t 
petit s pregunte n per temes abstracte s 
com Déu o la mor t i l'áníma . Solen 
mostrar-se poruc s i preocupáis , deis tres 
anys endavant . Son mes obstinái s que la 
resta de nens i no es deixe n convence r si 
no és amb un raonamen t profund . D'aqu í 
que el seu comportamen t sigu i difíci l i es 
mostri n sovin t rabiüts . 

A leseóla . Presente n facilita t per 
conceptualitzar , utilitze n un vocabular i 
ampl i i comprene n les explicacion s amb 
rapidesa . Fan múltiple s pregunte s i 
adquireixe n coneixement s sense 
ensenyamen t directe . Donen solucion s 
alternative s ais exercici s proposat s pels 
mestres . 

Comportament . A I escol a s'avorreixe n 
amb facilita t i pode n distreur e la resta de 
la classe . A casa es pode n mostra r 
agressius . 

potser a classe, que fa que, tot i que vegin que 
és un nen capac, porta cada cop pitjors notes. 
"En definitiva, les famílies no venen directa-
ment a la consulta per comprovar si els seus 
filis son d'altes capacitats, sino per solucionar 
problemes que dona el fet que ho siguin i no 
haver estat detectáis com a tal. Venen, sense 
saber-ho, a buscar una solució a una conducta 
que no és mes que un senyal de la frustració 
d'un nen al qui no se li dona el que necessita." 

El Martí i la Maria son els pares del Guillem, 
un nen amb altes capacitats que, fins que lés-
cola no li va proporcionar un pía individua-
litzat d'ensenyament, era un auténtic poltre 
per domar, dins i fora de casa. "Quan el Gui
llem va comencar leseóla, la professora ens va 
citar un dia per dir-nos que havia observat que 
el nen llegia mes rápid i millor que la resta. Co-
mencava a sospitar de les altes capacitats del 
Guillem, pero nosaltres no vam fer molt cas al 
comentan. Pero quan va passar a primer de 

Les famílies i els mateixos 
nens sovint amaguen la seva 
condició de superdotats 

primaria, van comencar els problemes. Llavors 
les tutories básicament eren per tractar el mal 
comportament del Guillem a classe, a qui con-
tínuament castigaven", expliquen el Martí i la 
Maria. Els pares del Guillem van buscar un camí 
per trabar el perqué. El Guillem havia sigut un 
nen que, amb cinc anys, feia sudokus i llegia 
com un golafre engoliria xocolate a la casa del 
conté d'en Hansel i Gretel. Qué estava passant? 
Per qué a leseóla tot anava tan malament? Psi-
cólegs privats van fer veure el Martí i la Maria 
la realitat, els qui, paral-lelament, van iniciar lla
vors una lluita de dos i tres anys perqué els ser-
veis de l'EAP (equips d'assessorament i ori
entado psicopedagógic del departament), del 
departament d'Educació, fessin les proves i 
emetessin el dictamen pertinent per tal que 
leseóla pogués prendre mesures per fer un pía 
individualitzat d'estudis per al Guillem. "Estem 
molt agraíts a leseóla, perqué mentre no han 
tingut el dictamen de l'EAP ells li donaven mes 
exercicis o aprofundien ens els establerts apu-
jant-ne la dificultat, cosa que feia que el Gui
llem deixés de dir que s'avorria a classe", diu 
el Martí. 

Mentre els pares del Guillem ens expliquen 
que ells van rebre la noticia que el seu fill tenia 
altes capacitats amb incredulitat (el Martí) i 
estupefacció (la Maria), el Guillem entra per la 
porta menjant un sandvitx, saluda i demana 
anar a jugar al ping-pong al garatge (rep classes 
de ping-pong, tenis, escacs, francés, guitarra i 
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ha fet romanes, tot i que no li va acabar d'in-
teressar). "Ha d'estar sempre entretingut i fent 
mes duna cosa alhora!", diu la Maria. "Entendre 
com funciona un nen amb altes capacitats 
és important. Perqué abans, si jo li deia que 
tanques la tele perqué havia d'anar a dormir i 
ell s'hi negava, tot dient-me que per qué jo 
podía estar mirant la tele fins tard i ell no, dones 
jo l'escridassava i li deia que no i punt, i ja te-
níem el conflicte a casa. Has de negociar amb 
ell. No accepta una ordre directa." 

Solament algunes persones de l'entorn mes 
directe del Guillem saben que té altes capa
citats. "No és que ho amaguem, pero no en 
fem publicitat, perqué la gent té molts clixés 
fets del que és un nen superdotat, per exemple, 
i no voldríem que el tractessin diferent", diu la 
Maria. El Guillem, que s'ha assegut amb nos-
altres a fer petar la xerrada, després de jugar al 
ping-pong i a pilota al jardí, afegeix que sola
ment l'hi ha dit a un amic. "I qué li has dit?", li 
fa la Maria. "Dones que em sentó diferent a 
classe i que si tens altes capacitats aprens mes 
rápid." El Guillem es relaciona sense problemes 
amb els companys de classe, de fet per aixó ell 
es va oposar que el passessin un curs i va pre
ferir quedar-se al seu nivell amb un pía indivi-
dualitzat. Tot i que reconeix que se sent mes 
cómode parlant amb els nens i nenes de la fun
dado Fanjac (Fundació d'Ajuda a Nens i Joves 
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d'Altes Capacitats), aixó sí, per jugar, li és igual 
uns que d'altres. "No hem d'oblidar que son 
nens, i se'ls ha de tractar com a tais", explica 
Rosa Jové, "encara que peí que fa a la seva ló
gica i el seu raonament son mes avancats". 
Els nens i nenes amb altes capacitats acostumen 
a tindre problemes per relacionar-se, mes les 
nenes que els nens. La Nuria té 10 anys i aquest 
curs ha comencat a fer sisé de primaria, és a dir, 
que li han aplicat l'acceleració de curs perqué 
la seva maduresa emocional no suposava un 
risc per relacionar-se amb gent mes gran. "No 
tinc gaires amigues, i al pati acostumo a jugar 
a fútbol amb els nois, m'accepten millor" con-
fessa la Nuria mentre de fons sona, a la seva 
habitació, la seva caneó favorita, jueves, de La 
Oreja de Van Gogh (un tema dedicat a les vic
times de l'11-M). 

El cas de la Nuria no té gaire a veure amb 
el del Guillem, quant a la manera en qué es va 

Els problemes surten 
a primaria: baix 
rendiment, mal 
comportamenti 
falta d'interés 

LAURENT SANSEN 
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SAPOSTA PER UN PLAINDIVIDUALITZAT" 
Quine s eines té el sistem a educati u per 
dona r cabud a a un alumn e superdotat ? 
Nosaltres no utilitzem el terme superdotació, 
com tampoc diem infradotació. La persona-
litat está formada per mes coses que la inteli
gencia, per aixó quan trobem un nen d'altes 
capacitats hem de considerar el seu rendi-
ment académic, el seu comportament i la so-
ciabilització. Tots aquests aspectes son im-
portants. El tutor, en aquests casos, hi té un 
paper fonamental. És qui está el dia a dia amb 
l'alumne i és ell qui ha de valorar-ho. Si ho con
sideres, passaria nota ais equips d'assessora-
ment i orientado psicopedagógic (EAP). 
Qui n seri a el següen t pas? 
S'aprofundeix en la feina i s'está alerta a la seua 
evolució. Si requereix una ampliació curricular, 
es fa. En principi, els nostres equips son molt 
reacis a fer proves perqué ens dona mes in
formado l'evolució de l'alumne a l'estudi diari 
i el seu comportament a classe, que qualsevol 
prova d'intel-ligéncia. 

Posem per cas que una famili a parl a amb 
el tuto r perqu é el seu fil l s'avorrei x a 
classe . El professo r hauri a d'actua r sense 
necessita t de tindr e el dictame n de l'EAP? 
Cada alumne és diferent. Per nosaltres, un 
alumne amb altes capacitats és un alumne 
amb necessitats educatives especiáis i el que 
li oferim és una educado individualizada. 
Normalment no h¡ ha cap alumne que tingui 
altes capacitats en tot. Per exempre, si té mes 
facilitat per a les matemátiques, el professor 
ha déstimular-lo mes en aquesta materia, pero 
potser en la resta de matéries está al mateix 
nivell que la resta deis companys. Una de les 
coses que mes es valoren en les oposicions 
a mestre és la capacitat de la persona per plan-
tejar activitats a classe amb diferents nivells 
de dificultat, aixó és ser professor. Les classes 
no son mai homogénies. Tot tutor té l'obli-
gació d'adaptar-se a l'alumne i no necessita 
una autorització especial per fer-ho. 
Educaci ó apost a per amplia r curriculum . 

Sí. S'ha d'anar amb prudencia, no podem 
passar-lo de curs (l'opció de l'acceleració) po-
sant-lo en un entorn d'aprenentatge que no 
correspon al del seu entom de sociabilització. 
Quan a un alumne se'l posa amb d'altres de 
mes grans, normalment se li está fent un mal, 
perqué els nens no s'han de saltar cap etapa 
de maduració. A les escoles hi ha recursos su-
ficients per donar a l'alumne amb altes capa
citats el que necessita amb un pía individua-
litzat, mantenint-se amb els seus companys. 
Hi ha famílie s que se sente n descuidade s 
peí sistem a educatiu . Qué els diría ? 
Que no están sois, que hi ha les eines sufici-
ents per assegurar una bona educació al seu 
fill. Ens trobem amb pressions de gabinets de 
psicólegs privats que detecten molts talen
tosos i inquieten els pares. En principi, tindre 
altes capacitats és una bona noticia, és mes 
fácil, per al sistema, donar el que necessita a 
un alumne que té facilitat per aprendre que 
a un alumne poc dotat. 
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