Formentera acollirà les Primeres Jornades Familiars d'Altes Capacitats 'Ment i Cor'
dimarts, 16 d'octubre de 2018 14:03

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Educació, informa que aquest proper cap de
setmana es celebraran a l’illa les Primeres Jornades Familiars d'Altes Capacitats, organitzades
per l’Associació d’altes capacitats i talents d’Eivissa i Formentera, ACTEF, i la Federació balear
d’altes capacitats intel·lectuals, MENT I COR, amb el suport del Consell.

Per a la consellera d’Educació, Susana Labrador, aquestes jornades són importants per donar
visibilitat a un col·lectiu que es calcula que podria arribar a representar un 7% de l’alumnat.
“Normalment es fa seguiment dels nens que tenen retard en l’aprenentatge, però no es té tant
en compte els alumnes d’altes capacitats, que també tenen necessitats educatives especials”.

Maribel Calafat, vicepresidenta d’ACTEF, ha incidit en els problemes que tenen aquests joves,
que sovint no se senten entesos ni adaptats dins del grup. “L’alta capacitat no vol dir alt
rendiment, és una manera diferent de sentir, de pensar i de viure la vida, i aquests nens i
nenes, si no estan atesos, a la llarga poden donar problemes d’adaptació. Per això hem pensat
en unes jornades enfocades a famílies i professorat per donar a conèixer el que és l’alta
capacitat”.

Ponències i activitats lúdiques
Aquestes jornades, en les quals s’han inscrit 130 adults entre mares, pares i professorat, així
com 45 menors, estaran enfocades a resoldre els dubtes que es plantegen les famílies amb fills
amb altes capacitats intel·lectuals.

D’una banda, la Sala de Cultura Cinema acollirà un programa amb diverses ponències i taules
rodones adreçades a aportar tècniques d’ajuda als fills, descobrir la seva manera diferent de
sentir les emocions i les seves frustracions, i a afrontar el repte que suposen les altes
capacitats.

Així mateix, i de manera paral·lela a les jornades, al Poliesportiu Antoni Blanc s’han organitzat
diverses activitats lúdiques i educatives per als nens i nenes, un espai de trobada i
aprenentatge ideal per conèixer-se i compartir inquietuds i il·lusions.
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