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IDEA INICIAL 
Ser superdotat és una avantatge 
que t’assegura quasi bé l’èxit a la 
vida  

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 

 
En aquest treball no només he 
definit que és la superdotació, sinó 
que he anat més enllà. He investigat 
sobre tot allò que té a veure amb 
aquest món, ja que, l’objectiu 
principal d’aquesta recerca és poder 
arribar a entendre com viu i com és 
un nen/a superdotat. 
 
En la primera part del meu treball 
(part teòrica) he utilitzat fonts com 
internet que m’ha aportat les bases i 
els coneixements necessaris per 
iniciar la meva recerca dins el món 
dels superdotats. 
 
En la segona part del meu treball 
(part pràctica) he fet diverses 
entrevistes amb professionals que 
treballen a diari amb nens 
superdotats (psicòlegs,  
psicopedagogs i mestres), he visitat 
centres on s’apliquen diferents 
tècniques per tal d’aprofitar al màxim 
les grans capacitats que 
posseeixen, vaig parlar amb la mare 
d’en Biel, un nen extraordinari 
diagnosticat com a superdotat i per 
últim vaig passar uns test 
d’intel·ligència a les classes de 2n  
 

de batxillerat de la meva escola per 
veure si es podia detectar algun cas 
d’altes capacitats o superdotació. 

 
Tots aquests mètodes m’han ajudat a 
entendre més de prop, com és la vida 
d’un nen/a amb superdotació, però no 
només des de la seva perspectiva, 
sinó també des de la dels seus pares, 
professors i companys  

 

 

 

CONCLUSIONS 

 
Aquest treball m’ha fet veure que ser 
superdotat no hauria de ser una cosa 
tan estranya, sinó que hauria de ser un 
concepte que tothom entengués i que 
s’ajudés igual que es fa amb totes 
aquelles persones que nosaltres 
entenem per “diferents”. 
 
He pogut evidenciar, que part del 
problema de que aquests nens no 
arribin a desenvolupar plenament les 
seves capacitats (en el nostre país) 
deriva d'un model educatiu que no 
prioritza les altes capacitats, que no 
compta amb recursos per a la detecció 
ni d'adaptacions curriculars adequades 
per aquets nens. 
 
Una de les conclusions a les que ho 
pogut arribar és que per aconseguir 
l’èxit en la vida, fixant-me en l’àmbit 
professional, ser superdotat no és la 
clau, ja que, per arribar a ser una 
persona amb èxit reconegut, el que es 
necessita bàsicament és esforç, 
treball, constància i també sort. Tots 
aquests factors, si van acompanyats 
per una intel·ligència superior, faran 
que pugui haver més possibilitats 
d’èxit, però no l’asseguren de ninguna 
de les maneres. És per això que 
desprès de la recerca de tots aquests 
mesos, puc refutar la meva hipòtesis 
principal que era: “Ser superdotat és 
una avantatge que t’assegura quasi bé 
l’èxit a la vida”. 


