Identificar i avaluar les altes capacitats intel•lectuals
a partir d'un protocol.
Una necessitat i un repte en la Comunitat de les Illes Balears.
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Davant la realitat de la nostra Comunitat en el camp de la identificació i
intervenció amb l’alumnat d’altes capacitats intel•lectuals sorgeix la
necessitat d'establir un protocol que faci que la identificació d'aquests
estudiants sigui un procés el més unificat i homogeni possible que faciliti
la feina als educadors i els ajudi en la presa de decisions en la intervenció.
Amb aquest treball es presenta un protocol d’identificació on es
descriuen amb detall les etapes, les persones responsables de cada una
d’elles, com també els instruments necessaris. A més, es presenten els
qüestionaris DIAC-D (Detecció d’Indicadors d’Altes Capacitats,
qüestionari per a docents) i DIAC-F (Detecció d’Indicadors d’Altes
Capacitats, qüestionari per a famílies), elaborats per a la pre-identificació
dels estudiants d’Educació Primària i Educació Secundària amb altes
capacitats intel•lectuals.
La difusió i implantació d'aquest protocol en la nostra Comunitat
permetrà que en tan sols sis anys sigui possible la identificació de tota la
població escolaritzada d'ensenyament obligatori, al mateix temps que:






Cobreix les necessitats de formació dels docents;
Contribueix a potenciar al màxim les capacitats dels alumnes;
Rebutja l'excel•lència acadèmica com a única mesura
d'avaluació;
Incentiva l'ús de mètodes innovadors per atendre a la diversitat
de l'alumnat i
Aconsegueix d'aquesta manera, els objectius prevists a l'escola
inclusiva.
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intel•lectuals de l'I+DEL.
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UIB i Experta Universitaria en
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Treballa en el sector educatiu i
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