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https://www.youtube.com/watch?v=Omx_iLtMjZA


 
ZER DIRA ADIMEN GAITASUN HANDIAK? 

Jatorrizko gaitasunak 

Herentzia  

Ingurunea 

 

 

 

 

 

Iraunkorra 

Unitarioa 

AK (CI) neurria 

Establea eta aldatu ezina 
  
 

Lehengo paradigmak              Gaur egungo paradigmak 

ADIMEN EREDUAREN 
ALDAKETA 

Dinamikoa 

Anizkoitza 

Balorazioa globala 

Aldakorra, potentziala  
 



MÖNKS-en eredu soziokultural 

MÖNKS-en eredu soziokulturala 
 



 
 

• Adimen gaitasun handiak. 

• Goiztiartasuna. 

• Supergaitasuna. 

• Talentua. 

 

TERMINOAK ARGITZEN  



• Garapen ebolutiboa 

• Disinkroniak 

• Eskolak erantzun egokia 

  eman behar du  

 

 

 

 

TERMINOAK ARGITZEN  GOIZTIARTASUNA 



GAINDOTAZIOA 

Adimen 
baliabide 
guztien 

konbinazioa 

Errendimendu 
ona 

Nortasun 
orekatua. 

Autorregulazioa. 
Sozializazioan 
trebetasuna 

Malgutasun 
kognitiboa 

TERMINOAK  ARGITZEN 



 

 

 ahozkoa 
 matematikoa 

 logikoa 
 sortzailea 

 soziala 
 motriza 

 musikala 

TERMINOAK ARGITZEN - TALENTUAK 



 

 

 

 

 

 

 
 

TALENTU KONPLEXUAK 

 

TALENTU 
AKADEMIKOA 

LOGIKOA MEMORIA AHOZKOA 

TALENTU 
ARTISTIKO-

FIGURATIBOA 

ESPAZIALA FIGURATIBOA 

TALENTU KONPLEXUAK 



 EZAUGARRI OROKORRAK 
 

 

 

Talde heterogeneoa osatzen dute. 

Talde bezala badute bereizgarri komuna 
adimen konfiguraziotik deribatua. 



•  Oroimena kudeatzeko baliabide 
oso eraginkorrak.  

•  Malgutasun kognitiboa. 
•  Hizkuntza oso modu aberats eta 

zehatzean erabili eta interpretatu. 

•  Gaitasun metakognitiboak 
garatzen dituzte. 

•  Informazioa oso azkar 
barneratzetu eta prozesatu. 

•  Pentsamendu sinbolikoa eta 

abstraktua. 
 

Ezaugarri kognitiboak 



EZAUGARRIAK 

 

o- Induktiboki ikasten dute. 

o- Eduki konplexuagoak ikas 
ditzakete. 

o- Kontzentratzeko eta 

behaketarako  gaitasun 
handia dute. 

o- Informazioa prozesatzeko 
gaitasuna. 

 
 

EZAUGARRIAK - Ikasteko estiloa 



EZAUGARRIAK 

• Ohi baino lehen kezka 
agertzen dute gizarte-
arazoekiko. 
 
• Motibazio handia dute. 
 
• Jakin-min handia eta 
ikasteko gogoa. 
 
• Arazo etikoez kezkatzen dira. 

Motibazioak eta interesak 



 

     
 

 

 

 

 

 

  

 

Disinkronia edo asinkroniak 

eremu sozial, kognitibo, 

psikomotor eta afektiboen 

artean dagoen garapen 

desorekatua esan nahi du. 

EZAUGARRIAK: DISINKRONIA 



•Indar emozionala. Sentiberatasun eta 

intentsitate emozional handia 

 

•Indar sentsoriala. 

  

•Perfekzionismoa. 
 

 
 

 

 

EZAUGARRI  SOZIAL ETA EMOZIONALAK 



EZAUGARRIAK 

•Ideia eta iritzi propioak ditu. 

•Moralaren eta justiziaren 

zentzuak oso garatuta dauzka. 

•Kritikaren zentzua oso 

garatuta dauka . 

•Autorregulazioa. 

 
 

EZAUGARRI  SOZIAL ETA EMOZIONALAK 



EZAUGARRIAK 

 

 

 

 

 

GENEROA ETA ADIMEN GAITASUN HANDIAK 

Adimen gaitasun handiko 

identifikatutako 10 ikasletik, 7 mutilak 

dira eta 3 besterik ez neskak. 

Estereotipo kulturalak, sexurolak eta 

mezu kontraesankorrak. 

Badirudi nesken artean feminitatearen 

eta talentuaren arteko gatazka bat 

dagoela 
 

 



 

 

 

 

• Jakin-mina 
• Originaltasuna 

 
  

 

EZAUGARRIAK 

• Irudimen aberatsa 

• Pentsamendu arina 

EZAUGARRIAK 

SORMENA ETA IRUDIMENA 



Sormena lantzeko estrategiak: 

•Galdera suspergarriak egitea eta haiei erantzuten saiatzea. 

•Arazoei hainbat irtenbide bilatzea 

•Gatazka jakin batzuen aurrean, ezohikoak diren irtenbideak 

bilatzea. 

•Adierazteko eta komunikatzeko hainbat modu bultzatzea: 

musikala, ikonikoa, ikusmenezkoa, gorputzaren bidezkoa… 

•Ekintza batek izango dituen ondorioak aurreikustea 

• Ikuspegi desberdinak aztertzea 

•Gertakariak zalantzan jartzen ikastea. 

 

 

SORMENA ETA PENTSAMENDU DIBERGENTEA  



 

 ADIMEN-GAITASUN HANDIKO NESKA-MUTILEN PROFILAK. 
(BETTS eta NEIHART, 2004) 

ERRENDIMENDU 
AKADEMIKO 

ONEKOAK 

ANTZEMAN 

BIKOIZTUA 

SORTZAILEAK  GIZARTE-

INGURUNE 

AHULETIK 

DATOZENAK 

ESKOLA-
ERRENDIMENDU 

BAXUKO HAURRAK 

“UNDERGROUND” 

AUTONOMOAK 



BEHARRAK 

✧ Emozionalak 

✧ Sozialak 

✧ Intelektualak 

 

 
 

HEZKUNTZA-PREMIAK 
 



• Gaitasun handiko ikasleek arrakasta dute ikasketetan, eta arlo guztietan gainera. 

Ikasle batzuk jakintzaren arloren batean nabarmendu daitezke, baina ez nahitaez 

guztietan; gainera, ikasketetan porrot egitera irits daitezke. 

 

• Adimen‐gaitasun handiko ikasleek beren kabuz egiten dute aurrera, eta 

laguntzarik gabe lor dezakete arrakasta akademikoa. Pertsona hauek azkar eta erraz 

ikasteko gai diren arren, norbaiten orientabidea, laguntza eta bultzada behar dute beren 

gaitasunak garatu ahal izateko. Gainera, bere ezaugarri eta premiei erantzun egokirik 

ematen ez bazaie, baliteke ikasleak erreakzio eta portaera desegokiak izatea. 

 

• Haur hauek arreta espezifikoa behar dute, baita arreta terapeutikoa ere. Argi utzi 

behar da adimen‐gaitasun handiko haur guztiek ez dutela laguntza berezirik behar. 

Horietako asko ongi egokituta daude beren ingurunera, eta ez dute tratamendu 

espezifikorik behar. 

 

• Ikasle hauek ez dute estimulaziorik behar; are gehiago, estimulazioak kalte egin 

diezaieke. Estimulazioa funtsezkoa da gizakiaren garapenarentzat. Ikasle hauek beren 

gaitasunetara egokitutako arreta eta estimulazioa behar dute; bestela, ezingo dituzte 

beren potentzialtasunak garatu. 

 

 

MITOAK     ETA   ERREALITATEA 



MITOAK     ETA   ERREALITATEA 

• Ikasle hauek arazoak dituzte beren adineko beste ikasleekin harremanak 

edukitzeko. Gainerako ikasleek bezala, baliteke gaitasun handiko ikasle batzuek 

gizarte‐harremanetarako estrategiak landu behar izatea. Horrelako arazoak ez dira soilik 

adimen handiko haurren artean antzematen. Hala ere, egia da beren interesak 

partekatzen dituzten pertsonak behar dituztela, eta horregatik batzuetan haur 

zaharragoengana jotzen dutela. 

 

• Pertsona ezegonkorrak, ahulak eta gaixotiak dira, arlo akademiko edo 

profesionalean arrakasta lortzen dutenak, baina gizarte‐arloan porrot egiten 

dutenak; edo guztiz kontrakoa: liderrak dira eta osasun emozional ezin hobea dute . 

Gaitasun handiko ikasleak, oro har, ongi egokitzen dira beren ingurunera. Hala ere, talde 

honetan aniztasun handia dago. Ikasle hauek arreta egokia jaso behar dute beren 

ezaugarri bereziengatik (kognitiboak eta emozionalak, disinkronia….). 

 

• Normalean, gaitasun handiko ikasleak aspertu egiten dira eskolan. Hori gerta 

daiteke, eskolak ikasle hauen gaitasunei eta ikasketa‐erritmoari behar bezala erantzuten 

ez badie. Alegia, ohiko metodo errepikakorrak erabiltzen baditu, eta sormena bultzatzen 

ez baldin badu. 

 

• Gaitasun handiko pertsona gehiago daude maila soziokultural altuetan gizarte ‐eta 

kultura‐maila baxuagoetan baino. Arrazak, kulturak eta gizarte‐mailak ez dute inolako 

zerikusirik gaitasun handiak edukitzearekin. Hala ere, inguruneak funtsezko eginkizuna 

betetzen du, eta eragin positiboa edo negatiboa izan dezake gaitasun horien garapenean. 



ANTZEMATEA 



• Zergatik da garrantzitsua antzematea?   

• Zein da antzematearen helburua? 

• Prozesua.  

• Eragileak. 

• Ebaluazio psikopedagogikoa. 

• Tresnak eta adierazleak. 

 

 

 

ANTZEMATEA 
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  Ikasleen bilakaera naturala bultzatzeko, gizartean 
zoriontsuagoa izan dadin eta jokabide etikoa eta arduratsua 

izan dezan. 

Ikasteko eta parte hartzeko dituzten oztopoak identifikatzeko. 

Beren garapen emozionala bultzatzeko. 

Haien gaitasunak eta ahalmenak garatzeko. 

Beren premiei ahalik eta egokien eta azkarren erantzuteko. 

Haien profila ezagutzeko 



• Alderdi askotakoa 

• Lankidetza ekintzetan oinarrituta  

• Prozesu normalizatua 
 

BALORAZIO PSIKOPEDAGOGIKOA  



  

•  Behaketa.  

•  Ikasleen ekoizpenen azterketa. 

•  Ikasleak egiten dituen galdera eta  

iruzkinen azterketa.   

•  Ikaslearen ezagutza orokorrak eta  

espezifikoak. 

•  Jarduera konplexuago edo berriekiko  

zaletasuna. 

•  kideekiko harremanen azterketa. 

IKASGELAN IDENTIFIKATZEKO ESTRATEGIAK 



Haur Hezkuntza 

Lehen Hezkuntza 

Bigarren Hezkuntza 

IDENTIFIKAZIOA -  ADIERAZLEAK  



IDENTIFIKAZIOA -  ADIERAZLEAK  

Haur Hezkuntza 

Sormena eta irudimenarekin loturiko adierazleak. 

• Ezohiko galderak egiten ditu, beren aniztasun, originaltasun, 

sakontasun edo abstrakzio‐mailagatik nabarmentzen direnak. 

• Originaltasuna erakusten du ideia, metodo eta adierazpen 

artistikoak uztartzerakoan. 

• Jolasak, musika, hitzak, hitzaldiak eta abar hasten, sortzen eta 

egokitzen ditu, familiaren edo irakasleen eraginik gabe. 

• Oso trebea da buru‐hausgarriak eta puzzleak egiten. 

• Sormena eta originaltasuna erakusten du, bai bere ekoizpen 

artistikoetan eta bai beste lan‐eremu batzuetan. 

• Hazten doan heinean, bere ekoizpen artistikoak ugaritzen doaz. 



Eremu kognitiboarekin loturiko adierazleak 

 

• Erraz ulertzen du ematen dioten informazioa, eta gogoratu egiten du. 

• Arlo jakin batean jasotako ezagutzak beste arlo batzuetan erabiltzen 

ditu. 

• Bere baliabide linguistiko eta matematikoak bere adineko gainerako 

haurrenak baino hobeak dira. 

• Hainbat motatako informazioa erlazionatzeko gai da, eta kontzeptu 

berriak eta ideia berritzaileak sortzen ditu. 

• Interesatzen zaizkion gaiei buruz ezagutza handiak izan ditzake, nahiz 

eta gai horiek Ikastetxean ez landu. 

• Problemak hainbat estrategien bidez ebazten ditu, eta gainera, 

eragiketarik egin gabe ebatz ditzake. 

• Erraz eta azkar ikasten du, eta ez du gauzak errepikatzerik behar. 

… 
 

IDENTIFIKAZIOA -  ADIERAZLEAK  



IDENTIFIKAZIOA -  ADIERAZLEAK  

Eremu sozial eta emozionalarekin loturiko adierazleak 

• Batzuetan, jarrera hezigaitza erakuts dezake ezarritako agintearekiko, 

eta arauak eta gizarte‐ohiturak zalantzan jartzen ditu. 

• Jarrera kritikoa du bere buruarekiko eta besteekiko. 

• Kezka eta sentikortasun berezia erakusten du gizarte‐arazoekiko, arazo 

moral edo etikoekiko, etab. 

• Irakasleei aurre egin diezaieke. 

• Bizitzaren alde ludikoa bilatzen du. 

• Umore‐sen zorrotza eta landua du. 

• Kaskarkeria ezin du jasan, eta lanak ezin hobeto egin nahi ditu. 

• Lagun minak egin nahi ditu, haiekin identifikatu eta bat egin ahal izateko. 



 
 

 

•Irakasleentzako galdesortak eta 

behaketa-eskalak. 

•Ikaskideentzako galdesorta. 

•Etapen araberako 

autoezagutza-galdesorta eta 

autobiografia. 

•Gurasoentzako galdesorta. 

TRESNAK 



 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFANTIL: EL ENTORNO 

EDUCATIVO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 

 



2 URTEKO NESKA-MUTIKOAK 

NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS 

 
Zure ustez, ume hau aurrez garatzen ari al da, edo bere adinaren arabera dagokiona 

baino garapen handiagoa al du?                                                                    ¿Diría que 

este alumno/a  presenta señales de un desarrollo precoz o claramente por encima de lo 

esperado en función de su edad? 

I Esaldi eta joskera aberatsak erabiltzen ditu bere adinerako.                                                   

Presenta construcciones gramaticales ricas y complejas para su edad. 

II Hitzen dikzioa oso egokia du eta baita  ahoskera ere.                                                                     

La dicción de las palabras es muy correcta y  tienen muy buena pronunciación.  

III Motrizitate fin ona adierazten du ( arkatza hartzea, puntzoia, kutxak zabaltzea, artaziak 

erabiltzea …).                                                                                                                                      

Muestra una buena motricidad fina (coger un lápiz, punzón, abrir cajas, cortar con las 

tijeras, etc.).  

IV Ingurua arakatzeko interes eta jakin mina handia erakusten du.                                              

Muestra gran  interés y curiosidad  por la exploración  del entorno.  

V Ahalmen sentsorial handia: usaiak, zaporeak, soinuak …                                                                  

Gran capacidad sensorial: olores, sabores, texturas, sonidos… 

VI Ikasteko ahalmen handia du (koloreak ezagutzen ditu, 10 zenbakiraino kontatzen du.          

Tiene una capacidad de aprendizaje elevada (identifica colores y/o cuenta hasta diez.  

VII Trebetasun berriak bere kabuz garatzen ditu.                                                                            

Aprende nuevas habilidades por sí solo  

VII Asko galdetzen du.                                                                                                                           

Pregunta por todo. 



 

SEGUNDA FASE:  DETECCIÓN ESPECÍFICA 
 



 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES 

(3 - 4 AÑOS) 
Fuente: Luz Pérez y Carmen López (2007) 

“Hijos inteligentes ¿educación diferente? Editorial S. Pablo 
 

 

 

  

Retiene y adquiere la información de forma rápida. 1 2 3 4 

Presenta facilidad para conceptualizar (adquisición de conceptos elevados para su 

edad) 
1 2 3 4 

Utiliza un vocabulario amplio. 1 2 3 4 

Posee gran información de temas complejos para su edad. 1 2 3 4 

Comprende las explicaciones con rapidez. 1 2 3 4 

Muestra una actitud activa ante el aprendizaje. 1 2 3 4 

Demuestra curiosidad por lo que le rodea haciendo múltiples preguntas. 1 2 3 4 

Se observa creatividad e imaginación en sus producciones. 1 2 3 4 

Tiende a trabajar y jugar solo. 1 2 3 4 

Tiene tendencia a organizar al grupo. 1 2 3 4 

Demuestra sentido del humor. 1 2 3 4 

Tiene periodos de concentración largos. 1 2 3 4 

Es constante y persistente en las tareas que le interesan hasta que termina. 1 2 3 4 

Se muestra perfeccionista. 1 2 3 4 

Se opone y aburre ante las actividades rutinarias. 1 2 3 4 

Por la riqueza y precisión de su lenguaje se le puede etiquetar como “sabelo-todo”. 1 2 3 4 

Da soluciones inusuales a los problemas planteados. 1 2 3 4 

No es muy aceptado por su grupo de edad. 1 2 3 4 

Utiliza su capacidad sólo en las actividades que le interesan, con bajo rendimiento en 

otras. 
1 2 3 4 

Prefiere jugar con amigos de más edad. 1 2 3 4 

Prefiere realizar actividades adultas. 1 2 3 4 



     Ikaslea(k)… Inoiz 

ere ez 

Oso 

gutxitan 

Gutxitan Noizean 

behin 

Maiz Beti 

1. hiztegi aurreratua du bere adinerako edo 

ikasmailarako. 

2. gertakari, pertsona eta gauzei buruzko iritzi 

orokorrak emateko trebea da. 

3. gai jakin bati buruzko informazio asko daki. 

4. azpiko printzipioak ulertzeko gai da. 

 

5. kausa/efektu erlazioak egiteko bizkorra da. 

6. eduki zailak ulertzen ditu, arrazoibide 

analitikoak egiteko gai baita. 

7. gai askori buruzko informazio asko daki. 

8. abstrakzioak egiteko gauza da. 

 

9. egiazko informazioa bildu nahi du. 

10. behaketa zorrotz eta sakonak egiten ditu. 

11. ikasketak egoera batetik bestera 

transferitzeko gai da. 

 

IKASKETA-EZAUGARRIAK (Renzulli) 
 



APARTEKO ADIMENA IDENTIFIKATZEKO PROTOKOLOA.LEHEN HEZKUNTZA.IRAKASLEENTZAKO GALDERA-SORTA 

IDENTIFIKATZEKO PROTOKOLOA 

ITEMAK 

IKASLEAK 

 

GIZARTE-KONPETENTZIA 

1.Besteen beharrak antzemateko intuizioa adierazten du. Egoera 

arazotsuetan horiek askotan bere laguntza bilatzen dute 

2. Harreman sozialekin disf rutatzen du. 

3. Berarengandik espero dena baino erantzukizun handiagoa hartzen du. 

4. Erabakiak hartzeko gai da. 

5. Partaidea den jarduerak antolatzeko eta zuzentzeko joera du. 

6. Ikaskideek onartutako eta baloratutako ikaslea da. 

7. Irakasleekin eta gelako  ikaskideekin kooperatzen du; egoera 

gatazkatsuak ekiditeko joera du. 

8. Egoera berrietara erraz egokitzen da. Pentsamenduan eta ekintzan 

malgua da. 

9. Jarduerak antolatzen eta taldean parte hartzen duenean lehentasunak 

ezartzen ditu.  

10. Egoera batzuetan: jokoak, atsedenaldiak…, bera baino zaharragoak 

diren ikasleen edo nagusien konpainia nahiago du.  

11. Umore ona du. 

12. Gizarte-harremanetarako trebea da. 

Gizarte-konpetentziaren puntuazio orokorra 

Aranzazu Moya Gutiérrez-Ana Miguel López 

 



APARTEKO ADIMENA IDENTIFIKATZEKO PROTOKOLOA.LEHEN HEZKUNTZA.IRAKASLEENTZAKO GALDERA-SORTA 

IDENTIFIKATZEKO PROTOKOLOA 

ITEMAK 

IKASLEAK 

 

KOMUNIKAZIO-ARLOA 

1. Bere ideiak garbi eta zehatz adierazteko gai da. 

2. Ideiak adierazteko bide ezberdinak aurki ditzake. 

3. Hitz gutxi eta egokiak erabiliz deskribapenak egin ditzake 

4. Sinonimo-errekurtso handia erabiliz, esanahi-ñabardura finak 

adierazteko gai da. 

5. Narrazioetan hitz-jokoak eta analogiak erabiltzen ditu.  

6. Funtsezko ideiak nabarmenduz, argi idazteko eta zehatz 

erredaktatzeko gai da. 

7. ideiak modu alternatibo ezberdinez adierazteko gai da. 

8. Antzerkia, dramatizazioak, antzezpenak eta horrelako 

jardueretan nabarmentzen da. 

9. Status ezberdinetako pertsonekin komunikazio-prozesuak 

egoki erabiltzen ditu: ikaskideei, irakasleei, gurasoei, gainontzeko 
nagusiei… zuzentzen bada,  ezberdin eta egoerari egokituz 

egiten du 

10. Irakaslearekin ikaskideek baino maila altuagoko elkarrizketa 

izaten badaki. 

Komunikazio-arloaren puntuazio orokorra 

Aranzazu Moya Gutiérrez-Ana Miguel López 

Aranzazu Moya Gutiérrez-Ana Miguel López 

 



 

Haur eta Lehen Hezkuntza 

Zure ikasgelan, zein ikaslek… 
 

 izaten ditu ideia sortzaileak arazoak konpontzeko? 
 egiten ditu galdera zailak? 
 ulertzen ditu erraz helduen azalpenak?  
 ikasten ditu gauzak erraz eta ez ditu ahazten? 
 nahi ditu gauzak ahalik ondoen egin eta ondo burutu?  

 du umore-sena eta ulertzen ditu txisteak erraz? 

 ditu lagun asko ikasgelan? 
      …..   
 
EZAUGARRI HORIEKIN ONDOEN BAT DATOZEN NESKA ETA MUTILA HAUEK DIRA   

  
  
 
  

NESKA MUTILA 

 

BERDINEN ARTEKO IZENDAPENETARAKO GALDEKETA 
 



 

 

Bigarren Hezkuntza 

Zure ikasgelan… 

• Nork egiten dizkie galdera gehien irakasleei, gehiago jakiteko? 
• Nork daki istorioak, abestiak eta abar asmatzen? 
• Nork ulertzen du dena erraz eta azkar? 
• Nork du umore‐sen handia? 
• Nor da oso perfekzionista eta arduratzen da xehetasunez? 
• Nor da oso arduratsua bere lanarekin? 
• Nori gustatzen zaio besteei laguntzea, edo norengana jotzen dute besteek zalantzaren edo 

arazoren bat dutenean? 
• Nori gustatzen zaio dakiena azaldu eta irakurri duenaz hitz egitea, ikasgelan landutako 

gaiak ez badira ere? 
• Nor aukeratuko zenuke, etxeko lanak egiten zuri laguntzeko? 
• Nor aukeratuko zenuke talde‐lan bat egiteko? 
• Nork izaten ditu ideia burutsuak eta originalak arazoak edo egoerak konpontzeko? 
• Nor da kirolari ona? 
• Nor da oso ona marrazten, margotzen…? 
• Nor da oso trebea musikarekin (musika‐tresnak jotzen ditu, musika konposatzen du…)?un 

asko ikasgelan? 
      …..   
EZAUGARRI HORIEKIN ONDOEN BAT DATOZEN NESKA ETA MUTILA HAUEK DIRA   
  
  
 

NESKA MUTILA 

 

BERDINEN ARTEKO IZENDAPENETARAKO GALDEKETA 
 



 

FAMILIARENTZAT    GALDEKETA 
 

• Beren seme-alaben 
garapena eta ezaugarriak. 
 

• Dituen interesak. 
 

• Bere  adinerako ezohizkoak 
diren gaiekiko jakin-mina. 
 

• Ea galdera konplexuak 
egiten dituen. 
 

• Zein motako jarrera duen 
arazoen aurrean. 

… 
 



  

Valorar al hijo/a poniendo una cruz en 

la casilla elegida 
(“1” =Muy poco y 

 “5” =Mucho) 

1 2 3 4 5 

1 Aprende con rapidez 
2 Se expresa con un vocabulario amplio y bien estructurado para su edad 
3 Comprende bien y participa en conversaciones con cierta profundidad 
4 Aprendió a leer en edad temprana (antes de ir al colegio) 
5 Es un ávido lector y está interesado en la lectura 
6 Recuerda con mucha facilidad poesías, canciones, números, nombres.. 
7 Posee conocimientos amplios sobre algunos temas 
8 Le gusta trabajar con números y realiza con agilidad actividades de cálculo 
9 Posee buen razonamiento lógico - matemático 

10 Obtiene buenos resultados académicos 
11 Sus dibujos son imaginativos y originales 
12 Es muy curioso y  pregunta constantemente cosas 
13 Le gusta inventar cuentos, historias...  
14 Es imaginativo 
15 Es ágil en sus movimientos 
16 Es buen deportista 
17 Le gustan los retos  intelectuales 
18 Mantiene una concentración adecuada ante todo tipo de actividades 
19 Le gusta ir al colegio 
20 Manifiesta intereses acentuados hacia algún campo del conocimiento 
21 Es líder entre sus amigos 
22 Prefiere jugar con niños mayores o con adultos 
23 Desea siempre o casi siempre destacar sobre los demás 
24 Es un niño alegre y con sentido del humor 
25 Tiene habilidad para resolver conflictos entre amigos y compañeros 
26 Sintoniza sus sentimientos con los demás 
27 Consigue fácilmente amigos 
28 Cumple las normas establecidas en la familia 
29 Mantiene buenas relaciones con los distintos miembros de la familia 
30 Colabora en las tareas de casa 

VANEPA - Valoración de las necesidades 

educativas por los padres  
(Elices, Palazuelo y Del Caño 2013) 

VALORACIÓN POR LA MADRE 

(Valorar de 1 a 5 de tal modo que  

“1” = Muy poco y  “5” = Mucho) 



ADIMEN OROKORRA. 

 

TREBETASUN OROKORRAK ETA ESPEZIFIKOAK. 

 

SORMENA. 

 

NORTASUNA ETA EGOKITZAPENA. 

 

APRENDIZAIAREN AHALMENA. 

 

MALGUTASUNA. 

 

 

 

TESTAK ETA PROBA ESTANDARIZATUAK 
 



 

SORMENA  

 

 

Malgutasuna 

Originaltasuna 

Jariotasuna 

Elaborazioa 

 

SORMENA 

 



Orientaciones para la evaluación psicopedagógica del  

alumnado con AA CC – GENERALITAT VALENCIANA 

 

TORRANCE  Testa – Irudi osatugabeak(I) 
 



Orientaciones para la evaluación psicopedagógica del  

alumnado con AA CC – GENERALITAT VALENCIANA 

 

TORRANCE  Testa – Zirkulu zeregina (II) 
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Antzematea/AACC VALENCIA.pdf


Antzematea/Andalucia libro_el_alumnado_con_sobredotacion.pdf


HEZKUNTZA-ERANTZUNA 



• Haur hauen gaitasunen garapena bultzatzea, bikaintasuna bilatuz. 

 

• Beren motibazioa handitzea, aspertu ez daitezen. 

 

•Beren interesetara egokituta dauden ikasketa‐esperientzia 
aberasgarriak bermatzea. 

 

• Giro positibo bat sortzea, garapen emozionala ahalbidetuko duena 

eta geletan eta ikastetxean prozesu sozializatzaileak indartuko 

dituena. 
 
 

HEZKUNTZA-ERANTZUNAREN HELBURUAK 



 

•  Ikasgelan giro atsegina eta umore ona sortzea, haurrek ongi pasa 

dezaten. 

 

• Hezkuntza‐arloko ekintza batzuk ezartzea, ikasle guztiei 
zuzendutako neurrien continuum baten bidez (antolamenduzkoak, 

metodologikoak eta curriculumaren arlokoak). 

 

• Ikasketa sakonagoak, handiagoak eta diziplina artekoak 

bultzatzea, ikuspegi praktiko, etiko eta kritiko batetik abiatuta. 
 

• Familiari bere seme‐alaben hazkunde eta garapen osoaren 

prozesuan aktiboki parte hartzen laguntzea. 

HEZKUNTZA-ERANTZUNAREN HELBURUAK 



HEZKUNTZA-NEURRI  OROKORRAK 

  Ikastetxearen Heziketa Proiektua 

  Ikastetxearen Curriculum Proiektua 

  Aniztasunari Erantzuteko Plana 

  Ikasgelako Programazioa 

  Hobekuntza Planak 

  Plan pertsonalizatuak 

 

HEZKUNTZA-ERANTZUNA 



 

 
 

ESKOLA EREMU ARRUNTATIK JARDUTEA 
 

 
 

 

•  Eskola-sistemaren elementu garrantzitsuetatik esku-

hartzea:  alderdi curricularrak, metodologia, antolaketa 
...  

 

•  Goi mailako gaitasuneko ikasleentzat diren estrategia 
eta metodologia eraginkorrak garatzea. Egokitzapen 
pertsonalizatuak, zabaltze curricularrak, flexibilizazioa… 
 

 
 



GAITASUN HANDIKO IKASLEEI HOBETO 

ERANTZUTEKO ORIENTABIDEAK 

• Irakaskuntza ikasteko erritmora egokitzea 

• Ikerketa eta azterketa bultzatzea 

• Sormena eta pentsamendu dibergentea indartzea. 

• Garapen emozionalera zuzendutako helburuak eta jarduerak 

programatzea. 

• Garapen sozialera zuzendutako helburuak eta jarduerak 

programatzea. 

• Gehiegizko perfekzionismoa edo perfekzionismo disfuntzionala 

gara dezaten saihestea. 

 

 

 



 

• Goi‐mailako gaitasun kognitiboen erabilera ahalbidetzea: 

pentsamendu abstraktua, arrazoibide sinbolikoa, sintesia, 

pentsamendu sortzailea 

 

• Errepikapen mekanikoa saihestea 

 

• Estrategiak irakastea informazioa modu praktiko eta 

eraginkorrean lortu eta antolatu ahal izateko. 

 

• Ikaskuntza autonomoa bultzatzea.  

 

• Ikasteko prozesuan IKT erabiltzea. 
 

GAITASUN HANDIKO IKASLEEI HOBETO ERANTZUTEKO 
ORIENTABIDEAK (II) 



ORIENTABIDE METODOLOGIKOAK 



ORIENTABIDE METODOLOGIKOAK 



EKINTZA OSAGARRIAK 



 

 
NEURRI ESPEZIFIKOAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculuma 
aberastea 

Eskolatze 
aldia 

malgutzea 
edo 

bizkortzea 

ESKOLA ERANTZUNA 



 
 

 

• Derrigorrezko eskolatze-aldiaren hasiera 

aurreratzea. 

 

• Eskolatze-denbora laburtzea. 

ESKOLATZE-ALDIA MALGUTZEA EDO 

BIZKORTZEA 



 
 
 

 

 Ikasle ezaugarrien arabera egokitu behar da. 

 

Beste neurri batzuekin batera gauzatu daiteke 

 

 Ikasle hauek goragoko mailetako taldeetan sar 

daitezke 

CURRICULUMA ZABALTZEKO 

EGOKITZAPENAK 



 Irakaskuntza pertsonalizatzean datza, programa 

ikasle bakoitzaren ezaugarrietara moldatuz. 

 

 Ikasleak nabarmentzen den arloekin loturiko edukiak 

handitzen, sakontzen edo ikertzen ditu. 

 

 Ikasleak bere ikasgelan jarraitzen du, bere 

hezkuntza premietara egokituta dagoen curriculum bat 

garatuz. 

 

CURRICULUMA ABERASTEA 



 

 Potenciar un ambiente 

creativo 

Puertas abiertas al saber 

Proporcionar retos 

Expectativas altas 

Confianza, pertenencia 

Trabajo individual y en equipo 

Cuidado de las relaciones 

personales 

Sensibilidad, emoción 

Humor, disfrute, ilusión 

 
 
 



 

 
  

 



 
 
 
 

 

Originalidad 

Fluidez de pensamiento 

 

Elaboración, 

 

Integración  

de conocimientos 

Investigación 
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Curriculuma aberastearen 
kontzeptua 

 



Hezkuntza-aberastea gauzatzeko 
estrategiak 

1 Hezkuntza-aberastea gauzatzeko gako 
orokorrak: 

 

✧ Sormena    

✧ Interakzioa 

✧ Curriculuma zabaltzea 

✧ Norberak zuzendutako irakaskuntza 
 

 



2. Irakaslearen rola, curriculuma aberastean 

 

✧ Orotariko produktuak egiteko aukerak eskaini 

✧ Lanari eskaintzeko denborak eta pertseberatzeko 

aukerak eskaini  

✧Ezohiko ideia eta galderak errespetatu eta erronka gisa 

ez interpretatu 

✧ Askotariko estimulazio-aukerak eskaini 

✧ Abiarazitako jardueren eraginkortasuna ebaluatu 

 

 
 

Hezkuntza-aberastea gauzatzeko 
estrategiak 

 



Ba tz  

 



ÁREA DE CREATIVIDAD LINGÜÍSTICA    

(PACI-CANARIAS) 

 

• NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: IMAGÍNATE 

QUE SUCEDERÍA SI… 

• OBJETIVO: flexibilidad, originalidad y fluidez. 

• DESCRIPCIÓN: se comenta con los alumnos 

que a veces damos por sentado las cosas y que 

deberíamos pensar que pasaría si el mundo no 

fuera como es. Una vez que hagan sus 
comentarios se les pide que imaginen un mundo 

alternativo donde las cosas (personas, animales, 

objetos) fueran diferentes. Se les puede 

preguntar por ejemplo, que pasaría si los 

humanos tuviéramos seis brazos. Deben 
plantear sus respuestas por escrito y luego las 

expondrán. Finalmente, se elegirá entre todos 

las respuestas más originales y divertidas. Otro 

ejemplo podría ser: “Imagínate que sucedería si, 

de repente los gatos se convirtieran en tigres”. 



• Otra variante consistiría en que el profesor  indique que escriban sus respuestas 

de manera individual en el papel. Luego, las pondrán en común con un 

compañero para tratar de llegar a un acuerdo sobre las cuatro consecuencias 

más graves y las cuatro más divertidas. Posteriormente se hace una puesta en 

común de todo el grupo escribiendo en la pizarra las respuestas de los 
escolares, debatiendo y consensuando entre todos la consecuencia más 

divertida y la más grave para la sociedad. 

• MATERIALES Y RECURSOS:  

hoja estímulo y hoja de escritura. 

 

• TIEMPO: 30 minutos. 

• TIPO DE AGRUPAMIENTO: individual  

y por parejas. 

• OBSERVACIONES: el docente puede  

introducir otros supuestos como:  

“Imagínate que sucedería si, de repente  

pudiéramos volar, respirar bajo el agua,  

si dejáramos de crecer…”. 

 



http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100012c_Pub_EJ_altas_capacidades_c.pdf


 
 

-Carpetas de ampliación 

-Cajas mágicas 

-Rincones de 

enriquecimiento 

 



 

 
 
 

https://sites.google.com/site/curriculumaaberastea/ 
  

https://sites.google.com/site/curriculumaaberastea/


Eskerrik asko 


