
 

              

 

ALTES CAPACITATS AL·LOTES I DONES VISIBLES 

Aquest projecte és un estudi d’investigació preliminar a un projecte més 

ambiciós que té una durada de quatre anys, el qual vol visualitzar a les dones 

que no estan identificades d'Altes Capacitats i evitar així, la desigualtat de 

gènere en l'àmbit escolar, en les famílies i en la societat. A més, es vol 

demostrar que en els centres educatius només identifica una part petita del 

percentatge real d’al·lotes d'Altes Capacitats, ja que solament  detecten a 

al·lots, oblidant a les al·lotes i passant desapercebudes davant els seus 

companys, professorat i família. Aquest fenomen es repeteix tant a les escoles 

com en les famílies: mentre els nens són identificats d'Altes Capacitats, les 

seves germanes no.  

Aquest estudi vol aconseguir: 

 Activar protocols davant la identificació d’un membre de la família 

 Aconseguir incorporar al protocol de detecció mides específiques per 

identificació de les nines i joves tant per l’associació com pels centres 

escolars, ja que els patrons que mostren les nines per a ser identificades 

és diferent als al·lots 

Població, objecte del projecte d’investigació, estudi o treball tècnic  

 

Aquest projecte es posarà en marxa amb 10 famílies associades, si 

aquestes proves donen indicadors vàlids, el pròxim any implementarem un 

protocol d'actuació per a la detecció de nines, al·lotes i dones dins de l'àmbit 

de l'associació en la qual actualment hi ha 235 famílies per a després 

presentar-lo davant l'administració educativa i que modifiquin els indicadors 

si és necessari per identificar a les nines primerencament tal com passa 

amb els nens podent-se veure afectat en aquest moment un 7% dels 

alumnes. 

 

 



L’objectiu general de tot el Projecte es aconseguir arribar a la ratio 

de  detecció del 50% nens i 50% noies d’altes capacitats. 

En aquest apartat descrivim els objectius generals i específics de la fase 

preliminar del projecte que es desenvolupa al llarg del 2021. 

Aquesta fase inicial partim de la hipòtesi : A una família amb un fill home 

identificat d’altes capacitats, pot haver una germana NO  identificada d’altes 

capacitats 

 

Objectiu general: 

 Descobrir les germanes amb altes capacitats en el si d’una família 

d’ACTEF  amb un membre home detectat d’altes capacitats 

 

Objectius específics: 

 Conèixer si la germana “descoberta” és més gran que el noi ja identificat 

 Conèixer si la germana “descoberta” hauria estat identificada amb 

l’aplicació del protocol d’identificació  des de 2015 

 Calcular el percentatge de mares d’altes capacitats amb fills  ja 

identificats 

 Conèixer les mares “descobertes” per donar referents a les seves filles 

 Crear un protocol d’identificació d’altes capacitats en el si familiar 

 Descobrir les “noies invisibles” que hi ha a ACTEF 

 Validar el protocol d’identificació 

 Sensibilitzar a l’entorn familiar, educatiu i social de la importància de la 

detecció de les nenes amb altes capacitat per poder ser ateses, ja que 

tenen les mateixes probabilitats de tenir altes capacitats. 

FASE DE SELECCIÓ I  VALORACIÓ 

F2.1 Selecció de els participants: es marcaran uns criteris de selecció de les 

famílies amb les quals es farà l'estudi i es convidaran a les 230 famílies a 

participar els criteris seran segons l'ordre: 

 Tenir un fill valorat d'Alta Capacitat amb germanes majors no valorades 

 Tenir filles detectades d'alta capacitat amb germanes majors no 

valorades 

 Tenir fills d'Alta Capacitat amb germanes petites no valorades 

Aquests criteris de contestessin mitjançant un formulari que registrarà l'ordre 

d'entrada, on es preguntessin els anteriors criteris i l'any de naixement de les 

germanes 

Tindran prioritat: 



 L'any de naixement i l'ordre d'entrada, prioritzen les joves de 18 Entre 15 

i 17 anys i en descendent en edat davant el cas d'empat, per ordre 

d'entrada. 

 Després d'aquesta primera selecció es faran entrevistes individuals amb 

els pares on signaran documents de protecció de dades, es prendran 

dades d'antecedents i se'ls explicarà el procés de la valoració. 
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