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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10686 - Gènere i Educació del Talent i la Sobredotació
Crèdits 0.8 presencials (20 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

10:30h 11:00h Dimecres 24/09/2012 22/01/2013 Aula B11 Edifici
Guillem Cifre
de Colonya

16:30h 17:00h Dimecres 24/09/2012 22/01/2013 Aula B03 Edifici
Guillem Cifre
de Colonya

09:00h 12:00h Dimecres 23/01/2013 24/01/2013 B-105
15:00h 18:00h Dimecres 23/01/2013 24/01/2013 B-105
15:00h 18:00h Dimecres 30/01/2013 31/01/2013 B-105
10:00h 12:00h Dimecres 30/01/2013 31/01/2013 B-105
10:00h 11:00h Dimarts 18/02/2013 05/03/2013 B-105 Edifici

Guillem Cifre
de Colonya

Rosa Isabel Rodríguez

Rodríguez
rosabel.rodriguez@uib.es

11:00h 12:00h Dimarts 12/03/2013 30/07/2013 B'105

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster U. de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de
Gènere

Postgrau Postgrau

Màster U. de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de
Gènere

Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura "Gènere i Educació del Talent i la Sobredotació" forma part del Màster en Polítiques d'Igualtat
i Prevenció de la Violència de Gènere. Aquest màster s'emmarca dintre de la necessitat, reconeguda pel
marc legislatiu actual, d'oferir una formació de postgrau complementària en matèria de polítiques d'igualtat
i prevenció de la violència contra les dones, particularment destinada a l'alumnat de certes titulacions en raó
del seu acompliment professional posterior.
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En aquesta assignatura es produïx la confluència de dos assumptes de màxima controvèrsia: gènere i
superdotació. En ella s'oferirà una visió de conjunt d'alguns temes, qüestions i problemes principals
relacionats amb les nenes i dones d'alt nivell d'intel·ligència. Es discutiran els estudis relacionats amb la
capacitat, l'èxit, la personalitat, les pressions socials i ambientals i el gènere. D'aquí sorgiran les formes més
adequades per a ajudar a les dones tant a reconèixer com a realitzar el seu potencial.

Requisits

No hi ha requisits.

Competències

Aquesta assignatura té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a
continuació.

Específiques
1. (A1) Desenvolupar la capacitat per a analitzar la realitat des d'una perspectiva crítica, incorporant

l'enfocament de gènere.
2. (A3) Conèixer i aplicar els conceptes clau relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i

homes.
3. (A5) Conèixer les metodologies, tècniques d'intervenció i avaluació aplicables en la consecució de la

igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
4. (A6) Identificar diferències, problemes i necessitats relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre

dones i homes en diversos contextos d'aplicació.
5. (B5) Desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar programes, projectes i

recursos (materials i humans) tendents a potenciar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Genèriques
1. (A15) Desenvolupar les estratègies de treball autònom i investigació i la motivació necessària per a

formar-se autònoma i permanent.
2. (B1) Desenvolupar la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica i d'adaptar-se a situacions i

contextos distints, transferint aprenentatges.
3. (B9) Capacitat per a manejar tècniques i instruments validats.

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Qui són els alumnes i alumnes amb talent i/o sobredotació intel·lectual'

· Antecedents històrics en l'estudi de la superdotació.
· Aproximació conceptual.
· Evolució del concepte: de la superdotació al desenvolupament del talent.

Tema 2. Característiques i necessitats de l'alumnat amb talent i/o sobredotació
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· Característiques específiques del alumnat amb talent i/o superdotació.
· Estereotips i falses creences.
· El fracàs escolar i el procés de socialització.

Tema 3. Gènere i identificació del talent i la sobredotació
· Intersecció del gènere amb la superdotació.
· Fases, estratègies i instruments d'identificació.
· Nines i dones amb talent i/o sobredotació: la desatenció i discriminació educativa i social.

Tema 4. Educació de les altes capacitats de nines i dones
· Criteris per a la intervenció educativa a favor de les nines i dones brillants.
· Disseny curricular i programes especials d'intervenció per les alumnes superdotades.
· Influència familiar en el desenvolupament de la superdotació.
· Orientació educativa i professional.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) La finalitat es la de oferir a l'alumnat una visió general i coherent dels
els elements bàsics de cada un del temes del programa. La metodologia
es basarà en la exposició oral per part del professor amb el suport de
presentacions power-point i vídeos. S'introduiran element d'interacció amb
l'alumnat.

Classes pràctiques Discussions Grup mitjà (M) La finalitat es la de que l'alumnat pugui aprofundir en la dimensió més
pràctica de cada un dels temes del programa. La metodologia es basa
en presentar i debatre les respostes a preguntes concretes formulades a
partir del material de treball previament presentat per la professora utlitzant
l'anàlisi d'un text, o la resolució de problemes o l'estudi de casos.

Tutories ECTS Tutories grupals Grup petit (P) Permetrà tant la presa de contacte com la planificació de les tasques i,
si escau, l'anàlisi de les dificultats que puguin sorgir en l'esdevenir de
l'assignatura.

Avaluació Exposició treball
final

Grup gran (G) La finalitat es la d'avaluar les adquisicions de l'alumnat en funció del
objectius de la assignatura. La metodologia consistirà en un treball a definir
amb la professora i la seva exposició al grup.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i preparació de
l'assignatura

L'objectiu es la consolidació per part de l'alumnat del coneixements pràctics i teòrics.
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectures complementàries Després de l'exposició per part del professorat en les classes magistrals, l'alumnat haurà
de realitzar les lectures complementàries que es vagin indicant a fi d'aprofundir en la
matèria.

Estudi i treball
autònom individual

Preparació del treball finalD'acord amb les indicacions de la professora cada alumne/a prepararà un treball final
que aportarà a la sessió de pràctiques grupal.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

En la taula següent es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i
de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 Crèdit
ECTS = 25 hores de treball de l'alumnat).

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 20 0.8 16
Classes teòriques Classe magistral 9 0.36 7.2
Classes pràctiques Discussions 2 0.08 1.6
Tutories ECTS Tutories grupals 1 0.04 0.8
Avaluació Exposició treball final 8 0.32 6.4

Activitats de treball no presencial 105 4.2 84
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació de l'assignatura 15 0.6 12
Estudi i treball autònom individual Lectures complementàries 30 1.2 24
Estudi i treball autònom individual Preparació del treball final 60 2.4 48

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes en l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació inclosos en un únic itinerari a seguir per a la superació de l'assignatura.

Itinerari A: Modalitat presencial
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* Durant les sessions de classes pràctiques l'alumnat haurà de realitzar les activitats previstes per a cada
tema. La realització d'aquestes activitats donarà lloc a una puntuació màxima de 10 punts per cada exercici
o lectura obligatòria (d'acord amb la ponderació que pot veure's en la taula següent). Per a superar
l'assignatura l'alumnat haurà d'obtenir almenys una puntuació de 5 punts en cada una de les activitats.

* A la finalització de l'assignatura l'alumnat realitzarà un treball final i la seva exposició davant el grup.
Aquest treball donarà lloc a una puntuació màxima de 10 punts que faran mitjana amb la puntuació
obtinguda de les pràctiques. Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà d'obtenir almenys una puntuació
de 5 punts en aquest treball.

* L'alumnat ha de ser conscient que, segons el Reglament Acadèmic de la UIB (Article 40), es penalitzaran les
activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura, en particular la inclusió en els treballs
de fragments d'obres alienes presentades com a pròpies de l'alumnat. Concórrer en un frau d'aquest tipus
suposarà l'automàtica qualificació de "suspens" (0,0) en la convocatòria anual.

Normes generals:

* Per poder superar aquesta assignatura serà prerequisit haver assistit a un 60% de les sessions de classes
teòriques i pràctiques programades. No s'admetran justificants per compensar les absències (entenent que
qualsevol possible falta queda dins del 40% restant).

* Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final
de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació. Així per exemple, durant les sessions
acadèmiques (aula i tutoria) no està permès l'ús de mòbils, tampoc es permet l'ús inadequat de l'ordinador,
ni el consum d'aliments, o les accions de sortir i entrar en diferents moments de l'aula durant les sessions
de classe, la impuntualitat, etc.

;

Discussions

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció La finalitat es la de que l'alumnat pugui aprofundir en la dimensió més pràctica de cada un dels temes del

programa. La metodologia es basa en presentar i debatre les respostes a preguntes concretes formulades a
partir del material de treball previament presentat per la professora utlitzant l'anàlisi d'un text, o la resolució
de problemes o l'estudi de casos.

Criteris d'avaluació La finalitat es la que l'alumnat pugui aprofundir en la dimensió més pràctica de cada un dels temes del
programa. La metodologia es basa en presentar i debatre a preguntes concretes formulades a partir del material
de treball previament presentat per la professora utilitzant l'anàlisi d'un test, o la resolució de problemes o
l'estudi de casos.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Exposició treball final

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció La finalitat es la d'avaluar les adquisicions de l'alumnat en funció del objectius de la assignatura. La

metodologia consistirà en un treball a definir amb la professora i la seva exposició al grup.
Criteris d'avaluació A la finalització de l'assignatura l'alumnat realitzarà un treball final i la seva exposició davant el grup. Aquest

treball estarà donarà lloc a una puntuació màxima de 10 punts. Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà
d'obtenir almenys una puntuació de 5 punts en aquest treball.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
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Lectures complementàries

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Després de l'exposició per part del professorat en les classes magistrals, l'alumnat haurà de realitzar les

lectures complementàries que es vagin indicant a fi d'aprofundir en la matèria.
Criteris d'avaluació Realitzar i lliurar un informe escrit dins els terminis marcats per a cada lectura i obtenir una qualificació

mínima de 5 en cadascuna d'elles. Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà d'obtenir almenys una puntuació
de 5 punts en aquestes lectures.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

ADDA, A. i CATROUX, H. (2005). Niños superdotados. Barcelona: Paidós.
DOMÍNGUEZ, P.; PÉREZ, L.; ALFARO, L. i REYZABAL, V. (2003). Mujer y sobredotación: intervención
escolar. Vol. 1. Madrid: Comunidad de Madrid.
ELLIS, J. i WILLINSKY, J. (ed.) (1999). Niñas, mujeres y superdotación. Madrid: Narcea.
HELLER, K. A.; MÖNKS, F. J. i PASSOW, A. H. (1993) (eds.). International Handbook of Research and
Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon.
KERR, B. (1997, ed. revisada). Smart Girls. A New Psychology of Girls, Women, and Giftedness. Scottsdale,
AZ: Gifted psychology Press.
PÉREZ, L. (coord) (2006). Alumnos con capacidad superior. Experiencias de intervención educativa.
Madrid: Síntesis.
RODRIGUEZ, R.I. (2001). Mujeres y sobredotación: una visión histórica. I Seminario Internacional
'Situación de las mujeres superdotadas en la sociedad'.Actas. Madrid. 7-10 de mayo.

Bibliografia complementària

ACEREDA, A. (2000). Niños superdotados. Madrid: Pirámide.
ÁLVAREZ, B. (2000). Alumnos de altas capacidades. Identificación e intervención educativa. Madrid:
Bruño.
FREEMAN, J. (dir.). (1988). Los niños superdotados. Aspectos psicológicos y pedagógicos. Madrid: Aula
XXI.
FOX, L.H. I ZIMMERMAN, W. (1985). Las mujeres superdotadas. En J. Freeman, (ed.). Los niños
superdotados. Aspectos psicológicos y pedagógicos. Madrid: Santillana.
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, C. (2004). Educación, alta capacidad y género: Diversidad y equidad. En
C. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ (coord.). Pedagogía diferencial. Diversidad y equidad. Madrid: Pearson
Educación.
KUO, C.C;: LIN, M.H. i HU, P.Y. (2003). Sexual Role Perception, Career Barriers and Self-evaluation of
Potential Development of Young Gifted and Talented Women. Journal of Gifted Education, Vol. 3(2), 1-36.
MARTÍNEZ, I. (1998). El sexo como variable sujeto: aportaciones desde la psicología diferencial. En J.
Fernández (coord.). Género y Sociedad. Madrid: Pirámide.
PÉREZ, L.; DOMÍNGUEZ, P.; LÓPEZ, C. i ALFARO, E. (2000). Educar hijos inteligentes. Superdotación,
familia y escuela. Madrid: CCS.
PRIETO, M. D. i CASTEJÓN, J. L. (eds.). (2000). Los superdotados: esos alumnos excepcionales. Màlaga:
Aljibe.
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RODRÍGUEZ, R.I. (2000). Evaluación de la situación de los alumnos con altas capacidades en las Islas
Baleares: la opinión de los padres. En E. Sánchez Manzano (dir.). Alumnos superdotados: experiencias
educativas en España. Madrid: Universidad Complutense.
RODRÍGUEZ, R.I. (2001). Mitos y realidades sobre la superdotación y el talento. Enginy. Revista del
Col.legi Oficial de Psicòlegs a Balears, 11, p. 95-109.
RODRÍGUEZ, R.I. (2011). Alumnado con altas capacidades: intervención educativa. Enginy, Revista del
Col.legi Oficial de Psicòlegs a Balears. 18, p. 117-126.

Altres recursos

Els diferents materials i documents que es vagin generant al llarg del curs, alguns d'ells localitzables a la
plataforma virtual moodle.


