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INTRODUCCIÓ

Aquest llibre és el vuitè de la colꞏlecció Les altes capacitats a l’escola inclusiva. En aquesta aventura es narra un repte experimental i
molt ambiciós que unes joves científiques es proposen. Es divideix en
set capítols i desenvolupa una emocionant història amb un desenllaç
ben complicat d’assolir que, fins al final de les pàgines, mantindrà
l’emoció del lector.
En aquest volum, volem proporcionar als lectors la visió dels perfils amb altes capacitats de forma àmplia: una descripció molt completa
de la seva manera de ser i estar. També es tracten situacions controvertides, complexes i, a vegades, paradoxals que viuen i senten en
molts moments els perfils amb dotació intelꞏlectual.
En aquest llibre, com en tots els de la colꞏlecció, hi ha propostes
didàctiques molt centrades en les noves tecnologies, atès que és un
tema que motiva molt a l’alumnat, en general, i ben especialment al
colꞏlectiu d’altes capacitats. Com sempre, són propostes per treballar
en una aula inclusiva; es tracten temes del seu interès, a més de les
competències del currículum, però des d’una perspectiva creativa: element fonamental per a aquest tipus d’alumnat, però, a la vegada,
també motivador per a la resta del grup classe.
A més, aquest volum conté un nou apartat molt interessant: intervencions psicològiques centrades en diferents temes com la intolerància a la frustració, la creativitat, la hipersensibilitat, la disincronia… entre altres. L’enfocament d’aquestes propostes d’intervenció s’ha portat
a terme des de dos prismes: pautes per als docents i pautes per a les
famílies, amb la finalitat de poder abordar aquests aspectes que tant
atabalen a professors, mestres i pares. Aquestes intervencions han
estat desenvolupades i treballades per expertes professionals especialitzades en l’àrea de les altes capacitats.
Les persones amb altes capacitats viuen, pensen i senten diferent
i això és important poder explicar-ho i difondre-ho. Amb aquest llibre
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esperem ajudar a moltes famílies i professionals de l’educació que
conviuen en el seu dia a dia amb aquests perfils. També volem treballar l’autoconcepte d’aquests nens i nenes i la seva acceptació i normalització. Ningú és millor o pitjor, però tothom es mereix comprendre’s a si mateix per obtenir un benestar personal al llarg de la seva
vida. A més, com sempre, l’objectiu fonamental d’aquests textos és
proporcionar a aquests nois i noies una lectura adaptada a la seva
mida. Volem que tinguin a les seves mans una història que els enriqueixi, els diverteixi i que els faci vibrar. En definitiva, volem que sigui
una lectura de gaudi i emoció on els lectors puguin empatitzar amb uns
personatges que viuen, pensen i senten com ells. Tenir altes capacitats és un aspecte genètic. Es neix així. No es passa amb el temps,
com si fos un virus que va i ve. Cal saber-ho i cal comprendre’s per
poder ser i per deixar-los ser. Amb aquest manual això és possible.
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HÈCTOR I CARLA
Hèctor té 10 anys. És un nen no massa alt i una mica prim, però
no escanyolit. Ja no se li marquen les costelletes! És ros i porta un tall
de cabell molt modern. No el porta rapat, sinó que llueix uns bonics
rínxols quasi daurats, que gairebé enlluernen amb els raigs de sol. Té
els ulls d’un to blau cel, astuts i sagaços, i porta ulleres de pasta de
color blau marí. La seva pell és força pàlꞏlida i molt pigada i el nas és
tan petit, que les ulleres li cauen constantment tàbic avall, i acaba sempre mirant per sobre d’elles. Els seus pares i els seus mestres sempre
li diuen: «Puja’t les ulleres!» «Posa-te-les bé!».
El seu caràcter és molt afable; és un nen divertit, alegre, rialler,
simpàtic, agradable, amb un gran sentit de l’humor i de conversa molt
entretinguda. Es passa el dia bromejant, encara que, a vegades, els
seus companys no comprenen els seus acudits; però els seus pares i
mestres sí que l’entenen.
La seva gran afició és llegir còmics de superherois i crear noves
aventures amb els seus personatges de ficció favorits. Fins i tot crea
els seus propis dolents i herois amb diferents poders i habilitats. La
seva altra passió és l’arròs amb llamàntol. Li encanten les paelles de
marisc socarradetes i… si porten llamàntol… deixa a tota la família
sense menjar!
Té un bon paladar, no es pot negar. Hèctor viu a Tarragona; adora
i admira la seva ciutat on, per tot arreu, s’hi troben restes romanes de
l’antiga Tarraco. El seu lloc preferit és el teatre romà.
Els seus pares saben que, si un dia està trist o nerviós, li treuen
les cabòries si visiten aquesta construcció romana. S’asseu a les graderies, tanca els ulls i escolta el soroll de les ones del mar trencant a
la sorra i la brisa marina. Quan obre els ulls, un bonic somriure reneix
en el seu rostre. Els seus problemes s’han esvaït i li torna la alegria.
Ara bé, hi ha una cosa que no és capaç de fer: lligar-se els cordons
de les sabates, però ningú ho sap, és el seu secret i el dels seus pares.
Per aquest motiu, sempre porta calçat que no s’hagi de lligar els cordons. Però hi ha un problema: cada vegada és més complicat per als
seus pares trobar sabatilles esportives del seu número de peu sense
cordons. N’ha d’aprendre i esforçar-se per aconseguir-ho.
El seu conflicte és que mai li costa res: ni aprendre a l’escola, ni
fer les tasques del colꞏlegi, ni jugar a bàsquet. Res és difícil per a ell.
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El seu entrenador li diu que hauria de portar unes sabatilles de bàsquet
amb cordons perquè encara jugaria millor; però ell li va donant llargues
i excuses. No hi ha botes esportives sense cordons.
Quan era petit, no passava res, però cada vegada és més gran i
sap que ha d’aprendre a fer-ho. Cal que s’hi posi de valent i ho aconsegueixi.
Carla és una nena de 8 anyets. És molt alta, de cabell ros clar i
rinxoladíssim. Sembla estrangera de tan daurats com són els seus petits tirabuixons. Fa pocs dies va anar a la perruqueria a tallar-se el cabell; tants rinxols, pobreta, se li enreden molt i li fa mal quan la pentinen. No és pas massa moreneta de pell, i els seus ulls són de color
blau turquesa, gairebé verds. Depèn de com li toqui el sol són d’un to
o un altre.
Carla és vergonyosa, tímida i poc xerraire; però quan se sent en
confiança i còmoda amb algú, és més parladora que una emissora de
ràdio durant 24 hores. Parla amb un to de veu molt fluix i sempre que
es posa nerviosa, la seva cara envermelleix de repent. Li costa moltíssim quan ha de parlar davant d’altres persones.
Ella, com moltes, però no totes, les nenes de la seva edat, de gran
vol ser princesa. Així que es passa el dia llegint llibres per a aprendre
què ha de fer i com ha de comportar-se una nena de la reialesa: normes en el menjar, com vestir-se per a cada ocasió, com es fan les
reverències, de quins temes parlar i normes de protocol –llistat d’indicacions sobre com comportar-se correctament en diferents ocasions
i llocs–, i… així passa les tardes tancada a la seva habitació entre els
seus llibres. Ocupa les hores i estones lliures aprenent i prenent notes
per a convertir-se en una princesa perfecta.
El seu menjar preferit és l’arròs. Com sigui, mentre sigui arròs:
bullit, negre, paella, a la cubana, tres delícies, a banda, al forn… És
la princesa de l’arròs, com li diu la seva mare.
Ella viu a Barcelona i adora la seva ciutat. El carrer que li agrada
més és el Passeig de Gràcia, perquè admira l’art Modernista de Gaudí
i tots els arquitectes d’aquesta època. En aquest enorme i ampli passeig no queda racó sense elements d’aquest moviment artístic: cases,
fanals, rajoles, balcons, finestrals, bancs; és el seu lloc preferit, més que
el parc! Bé, a part del Parc Güell, és clar, que és el seu segon lloc predilecte, el paradís del Modernisme: animals, plantes i tot allò que pretén
mostrar la natura a través de l’art mitjançant els trossets de rajola de
colors, la tècnica del trencadís que Antoni Gaudí va popularitzar.
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CARACTERÍSTIQUES I PERFILS AACC:
INTOLERÀNCIA A LA FRUSTRACIÓ
Dins de la diversitat de perfils de nens i nenes amb altes capacitats, podem trobar-ne alguns amb un intens desig per aconseguir reptes extremadament complicats, com a resultat del seu perfil de personalitat i la seva ajustada autoestima. Uns altres, especialment quan es
tracta d’alumnat amb una altra necessitat educativa concomitant, poden passar desapercebuts, i tapar les seves capacitats pels efectes
que genera la seva dificultat, fet que els porta una gran frustració.
Totes les situacions que els provoquen ansietat (canvis en la dinàmica familiar, problemes interpersonals amb els iguals…), també
poden desencadenar-la. No obstant això, Carla i Hèctor són un reflex
d’aquells que –disposant d’una potencialitat latent– cauen en les xarxes dels temors, por al fracàs i inseguretats entre altres, i eviten aquelles activitats que consideren que no són capaços d’aconseguir, tant
en habilitats manifestes en la vida quotidiana com, probablement, acadèmiques. Aleshores, si detectem aquest tipus de casuístiques, tant la
família com els docents, han d’indagar les causes que desencadenen
aquest comportament, entre les quals probablement les conductes i
verbalitzacions dels adults hi tenen una considerable rellevància, així
com la nostra pròpia actitud davant la comissió d’errors. Tendim a penalitzar l’error (per exemple, a través de negatius que treuen punts en
la nota final d’un examen) en lloc de mostrar als nens i nenes com
buscar una altra possible via de solució i la utilitat que ha tingut cometre aquest error. Si aprenem a gestionar les errades adequadament,
podrem mostrar-nos molt més eficaços com a models d’actitud davant
aquestes situacions.
Millorar la visió sobre ells mateixos, ser un model per a ells considerant que l’error forma part del nostre procés d’aprenentatge, proporcionar-los confiança, encoratjar-los i motivar el canvi i la millora, com
Carla i Hèctor han fet, així com plantejar-los reptes ajustats a les seves
capacitats –ni inassolibles ni massa fàcils– són algunes de les claus
per tal de millorar la seva capacitat a fi de tolerar el fracàs i concebre
l’error com un aprenentatge, i no com un problema.
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CAPÍTOL 2
ELLES

CLAN ADA GERMAIN GAPOSCHKIN
Fa un any, es va fundar un grup integrat per tres noies joves sàvies.
Es van conèixer virtualment mentre debatien i analitzaven qüestions
importants sobre ciència. Els seus nicks o sobrenoms eren Ada Byron
(coneguda com Ada Lovelace), Marie Germain i Cecilia Payne-Gaposchkin. Les tres pertanyien al fòrum Hedy Lamarr, que rebia aquest
nom en honor a la inventora del wifi. Aquesta gran actriu va amagar
les seves recerques científiques i les seves teories i només va mostrar
al món la seva faceta de dona preciosa i gran artista cinematogràfica.
Qui s’amaga darrere d’aquestes tres científiques?
Marie Germain va ser una matemàtica francesa que va crear la
Teoria dels Nombres primers. Sota aquest pseudònim s’amagava una
estudiant de 3er curs del Grau de Matemàtiques a la Universitat. Es
deia Maria i era de Barcelona.
Ada Lovelace, matemàtica anglesa, va ser la primera programadora de la història. La primera persona que va crear un programa informàtic. Darrere del sobrenom hi havia una estudiant d’últim curs del
Grau d’Enginyeria Informàtica. Es deia Sònia i era de Gijón.
Cecilia Payne-Gaposchkin, astrònoma i astrofísica anglesa, va ser
la primera persona que va descobrir que les estrelles estaven fetes
d’hidrogen. Darrere d’aquest àlies hi havia Tània, una estudiant del
màster d’Astrofísica. Era d’un poblet d’Astúries.
Les tres tenien una cosa en comú: eren noies que de petites
havien tingut interessos i pensaments diferents als seus companys de
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l’escola, però que van amagar els seus interessos perquè no les miressin malament o perquè no les consideressin estranyes.
Quan es van trobar, es van adonar que eren tres inconformistes
silenciades i que juntes podien ser elles i expressar i compartir les seves inquietuds i pors reals, sense amagar-se de ser unes frikis. Juntes
eren lliures i invencibles. Havien estat identificades com a ments brillants i amb capacitats superiors a les de la majoria de la gent de la
seva edat.
Això també les unia. Per aquesta raó, comprenien la seva sensibilitat, no feblesa, per afrontar les notícies bones o no tan bones. Podien
plorar, sense sentir les burles, perquè les tres comprenien aquesta
falta de control a l’hora de retenir les llàgrimes dels seus ulls.
El millor de tot era que elles, en les seves respectives vides personals, tenien greus problemes per arribar a un acord amb els companys de classe en els treballs en equip, però, en canvi, entre elles hi
havia màgia i resolien els temes sense confrontacions. Els satèlꞏlits
sempre orbitaven cap a una mateixa direcció. Era espectacular i poc
habitual en el seu dia a dia. Així eren elles.

Així va ser com des del fòrum Hedy Lamarr va néixer el clan Ada
Germain Gaposchkin. Van decidir fer trobades reals al febrer, després
dels exàmens de la Universitat, i a l’estiu. Llogaven un apartament en
algun lloc i passaven uns dies juntes. Tenien una tradició que no fallava
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en cap de les seves trobades: una tarda de debat sobre algun tema
científic que amenitzaven amb un berenar de pastissos de pasta fondant que elles elaboraven creant formes similars als temes que anaven
a treballar. Així desenvolupaven el seu sentit creatiu.
La tarda d’estadística i probabilitat van fer uns pastissos amb gràfics d’Excel i uns daus…

Precisament, el dia que van decidir tractar aquest tema estaven
a València. Després de preparar aquests pastissos tan estadístics, van
anar a cruspir-se una excelꞏlent paella a la platja de la Malva. Satisfetes i després d’un llarg passeig per la platja llevantina, es van disposar
a debatre teories sobre aquest gran tema: l’estadística i la probabilitat.
Però… atenció, que va ser una tarda molt i molt productiva: una idea
sensacional va néixer de les seves ments inquietes i talentoses. Potser
van ser els garrofons de l’exquisit, suculent i deliciós arròs que van
prendre… Qui sap com les seves neurones van emulsionar per fusionar-se en una sublim i superba idea. Per cert, un garrofó és una mongeta o mongeta blanca, gran i plana, ingredient principal de la genuïna
paella valenciana.
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PROPOSTA DIDÀCTICA
Receptari d’arrossos
Imagina’t que existeix un restaurant que vol crear un menú d’arrossos per a nens i nenes adequat als gustos dels infants. El responsable de màrqueting solꞏlicita a les escoles de la zona que els seus
alumnes generin un llistat de com els agrada l’arròs. Series capaç
d’elaborar un receptari d’arrossos? Pensa que ha de portar ingredients
comestibles i fàcils de comprar. Si vols, pots utilitzar receptes de tipus
d’arròs que t’agradin: paella de carn, paella mixta, paella de marisc,
arròs negre, arròs al forn, arròs a banda, arròs senyoret...
Elabora una estadística entre els companys de la teva classe i un
gràfic amb els arrossos més populars en el teu grup. La mostra estadística haurà de ser digital i doble: un diagrama de barres i un cercle
amb porcions.
Va d’arròs
Explica la història de l’arròs a través d’una auca. L’auca són vinyetes amb dibuixos, acompanyades d’un breu text explicatiu que, a l’origen, eren versos apariats. T’atreveixes? Hauràs de presentar-ho en
format digital, en Pdf.
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CAPÍTOL 3
CALENT! CALENT!
JON, ÀLEX I DANIEL
IKER I MÒNICA
Daniel i Mònica van anar a passar uns dies amb els seus amics
asturians amb els que s’ho passaven tan bé. Els asturians no estaven
de vacances, però Daniel i Mònica tenien pont; a la seva ciutat hi havia
tres dies de festa local. Els germans asturians estaven celebrant la
setmana cultural de la seva escola i, aquells dies, feien excursions i jocs.
Jon i Àlex tenien una visita al parc de Cabárceno, els tocava
excursió. Daniel era un gran coneixedor i apassionat pels animals i
sabia que en aquell parc hi havia l’ase de Somàlia. Li agradava perquè
era com un okapi, però en ase… Grans definicions, les dels nens! Encara que, ben… bé un okapi no acabava de ser, tot i que tenia les
cames ratllades i el cos llis. Ell sempre l’havia anomenat l’okapi ase;
des de molt petit.
Com que en Daniel tenia moltes ganes de visitar el parc i poder
veure a l’ase okapi, la mare dels nens va parlar amb la seva mestra i
en Daniel va poder apuntar-se amb ells a l’excursió. Jon, Àlex i Daniel
van anar plegats a passar el dia a Cabárceno. Quina sorpresa i quina
alegria per als tres.
Iker, el petit, també tenia una excursió prevista. Ell anava al Parc
de la prehistòria, perquè havien treballat un projecte dels primers homínids en el colꞏlegi. Mònica era una apassionada d’aquest tema. Coneixia Lucy, els Neandertals i els Australopithecus afarenses, com
Lucy. Ella també es volia unir a l’aventura prehistòrica amb el seu
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amiguet Iker. Així va ser com els dos germans, s’ho van passar pipa
d’excursió amb els seus amiguets asturians. Quina sort, la seva!
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PROPOSTA DIDÀCTICA
Repte animalístic
Ets un gran zoòleg. Un expertíssim coneixedor de gran part de les
espècies d’animals i plantes que existeixen en el nostre planeta. Et
plantegen muntar un parc on es puguin trobar els éssers vius més peculiars i desconeguts; o sigui, poc comuns.
Hauràs de posar-li un nom al zoològic i dissenyar un logotip. A
més, crear un mapa amb les zones i espècies de cada àrea, tenint en
compte l’hàbitat i la localització geogràfica dels animals. A més d’incloure els serveis de l’espai.
Una altra cosa que caldrà fer es elaborar un petit llibret amb la
informació de cada espècie que hagis triat, indicant la màxima quantitat de dades possibles: nom, nom científic, de quina espècie han evolucionat, quants anys fa que habiten en el planeta terra, espècie i
subespècie, família, alimentació, hàbitat, localització i ilꞏlustració. Hauràs de fer-ho en català, castellà i anglès, per si venen els turistes.
Modelem homínids
Has de crear una maqueta sobre un mapamundi i introduir-hi figuretes modelades –amb el material que triïs– de les espècies més rellevants d’homínids de l’evolució humana. Al costat de cada espècie,
hauràs d’incloure un codi QR, que donarà accés a un blog que expliqui
la informació més rellevant sobre cadascun d’ells.
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