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OBJECTIUS

Conèixer els diferents models explicatius
sobre la superdotació intel.lectual.
Analitzar les diferents terminologies
associades a la superdotació.
Identificar possibles característiques dels
xiquets superdotats.



ElsEls alumnesalumnes superdotatssuperdotats ssóónn alumnesalumnes ambamb 
NEE NEE ambamb relacirelacióó a a l'ofertal'oferta educativaeducativa queque 
plantejaplanteja el centre el centre escolarescolar.

No hi ha No hi ha unauna teoriateoria úúnicanica queque expliqueexplique la la 
superdotacisuperdotacióó sinsinóó MODELS MODELS queque 
descriurandescriuran i i explicarexplicar la la superdotacisuperdotacióó. . 

EstosEstos models models tenentenen diferentsdiferents visonsvisons en en 
l'explicacil'explicacióó de la de la superdotacisuperdotacióó::



1. SUPERDOTACIÓ VISTA DES DELS 
MODELS BASATS EN LES CAPACITATS

Com Com unauna capacitatcapacitat úúnicanica, , estableestable i de i de 
carcarààctercter innatinnat..

La La intelintel··ligligèènciancia eses descriudescriu de forma de forma 
quantitativaquantitativa.

SSóónn elsels models models TeòricsTeòrics monolmonolííticstics i i 
clclààssicsssics queque atorguenatorguen a la a la intelintel··ligligèènciancia 

i al i al quocientquocient intelintel··lectuallectual unauna 
importimportàànciancia fonamentalfonamental..

ElsEls instruments instruments utilitzatsutilitzats ssóónn::



elsels d'Edatd'Edat mental  Stanfordmental  Stanford--BinetBinet
elsels del del quocientquocient intelintel··lectuallectual de Stern i de Stern i 
TermanTerman..
Un Un quocientquocient intelintel··lectuallectual major de 140 en major de 140 en 
StanfordStanford--BinetBinet i un alt i un alt rendimentrendiment
acadacadèèmicmic i professional i professional definixendefinixen elsels
superdotatssuperdotats des des d'estad'esta perspectivaperspectiva..
ElsEls models models queque representenrepresenten estaesta
perspectivaperspectiva ssóónn::



1.1. El MODEL DE TERMAN1.1. El MODEL DE TERMAN (1921)(1921)
El El critericriteri fonamentalfonamental en en esteeste model model ééss el el rendimentrendiment 

queque eses determinadetermina perper:
AltesAltes habilitatshabilitats cognitivescognitives
FlexibilitatFlexibilitat del del pensamentpensament
CuriositatCuriositat intelintel··lectuallectual
PersistPersistèènciancia en la en la tascatasca o o treballtreball
AmplisAmplis i i profundsprofunds interessosinteressos
HabilitatsHabilitats per a per a respondrerespondre a a estestíímulsmuls emocionalsemocionals
i i estestééticstics
SentitSentit de de responsabilitatresponsabilitat
IntegritatIntegritat personal.personal.



11.2. EL MODEL DE LES INTEL.2. EL MODEL DE LES INTEL··LIGLIGÈÈNCIES MNCIES MÚÚLTIPLES DE LTIPLES DE 
GARDNERGARDNER (1983)(1983)

La La intelintel··ligligèènciancia ééss la la capacitatcapacitat per a per a resoldreresoldre problemesproblemes. . 
Determinant 7 Determinant 7 tipustipus d'inteld'intel··ligligèènciesncies::
LINGLINGÜÍÜÍSTICASTICA
LÒGICALÒGICA--MATEMMATEMÀÀTICATICA
MUSICALMUSICAL
VISOVISO----ESPACIALESPACIAL
CORPORAL/KINESTCORPORAL/KINESTÉÉSICASICA
INTRAPERSONALINTRAPERSONAL
INTERPERSONALINTERPERSONAL

CadaCada unauna d'estosd'estos tipustipus d'inteld'intel··ligligèènciancia ééss producteproducte de:  de:  
--l'herl'herèènciancia gengenèèticatica
--les les caractercaracteríístiquesstiques psicològiquespsicològiques
de la personade la persona



2. MODELS BASATS EN EL RENDIMENT2. MODELS BASATS EN EL RENDIMENT

Afexigen altres factors a la superdotació: 
la creativitat i la motivació
El model més representatiu és el MODEL 
DE RENZULLI (1978) conegut com el 
model dels tres anells.



MODELO DE LOS TRES ANILLOS 
DE RENZULLI

SUPERDOTACIÓNSUPERDOTACIÓN

ALTA HABILITAT        ALTA ALTA HABILITAT        ALTA 
MOMOTIVACIÓTIVACIÓ

GENERAL                GENERAL                
ALTAALTA
CREATIVITATCREATIVITAT



ElsEls tretstrets queque definixendefinixen el SUPERDOTAT el SUPERDOTAT ééss 

l'existl'existèènciancia de les de les segsegüüentsents

TRES CARACTERÍSTIQUES 
DEFINEIXEN AQUEST ALUMNAT

CAPACITAT CAPACITAT INTEL.LECTUALINTEL.LECTUAL PER DALT PER DALT 
DE LA MITJANA.DE LA MITJANA.

ALT NIVELL DE CREATIVITAT.ALT NIVELL DE CREATIVITAT.
ALT GRAU DE DEDICACIÓALT GRAU DE DEDICACIÓ
A LES TASQUES.A LES TASQUES.



CAPACITAT INTEL.LECTUALCAPACITAT INTEL.LECTUAL PER DAMUNT DE 
LA MITJANA: 116 DE CI. No extremadament
intel.ligents. alt rendiment en el col.legi
capacitat acadèmica.
CREATIVITAT ELEVADACREATIVITAT ELEVADA: Són originals, 
ingeniosos, poc corrents, flexibles i amb una
gran fluidesa verbal.
ALT GRAU DE COMPROMISALT GRAU DE COMPROMIS I  DEDICACIÓ A 
LES TASQUES I MOTIVACIÓ: disposició activa a 
les  las tasques i afan de logro.
TALENT  ESPECTALENT  ESPECÍÍFICFIC O APTITUD.



SUPERDOTATSUPERDOTAT Es la 
existència d’altes 
capacitat més una 
sèrie de condicions 
adicionals a la 
persona:

Una elevada Una elevada capacitatcapacitat
intel.lectualintel.lectual generalgeneral
AutoconcepteAutoconcepte positiupositiu
MotivacióMotivació perper a rendir a rendir 
TalentTalent específicespecífic o aptitudo aptitud



33. MODELS COGNITIUS. MODELS COGNITIUS
Se centren en explicar els processos cognitius
necessaris per a elaborar la informació i per a 
realitzar les tasques complexes.

El MODEL DE STERNBERGEl MODEL DE STERNBERG (1991) 
Este autor tracta d'explicar la intel·ligència
excepcional dels xiquets superdotats a través de 
la seua Teoria Triárquica del Talent.
Es basa en l'insight:
la capacitat per a trobar solucions noves davant 
d'un problema.



Utilitza tres subteories diferents per a 
explicar la superdotació:
subt. COMPONENCIALCOMPONENCIAL. Referida als
mecanismes mentals en el procés de la 
informació.
subt. EXPERIENCIALEXPERIENCIAL. Referida a la 
capacitat per a enfrontar-se a situacions
noves. La capacitat per a interioritzar el 
que aprén i automatitzar la informació.
subt. CONTEXTUALCONTEXTUAL. Referida a les 
conductes considerades intel·ligents.



Identifica trestres tipustipus de de superdotatssuperdotats:
ANALANALÍÍTICSTICS
CI alt, bons resultats acadèmics i gran
capacitat per a planificar estratègies.
CREATIUSCREATIUS
Gran capacitat per a generar noves idees, 
reformular problemes i sintetitzar la 
informació.
PRPRÀÀCTICSCTICS
Capacitat per a aplicar les seues habilitats
al món pràctic.



4.4. MODELS SOCIOCULTURALSMODELS SOCIOCULTURALS 
QQüüestionenestionen l'estabilitatl'estabilitat de la de la intelintel··ligligèènciancia sense sense 
tindretindre en en comptecompte factors socials.factors socials.

El més representatiu és el MODEL DEMODEL DE
TANNENBAUMN TANNENBAUMN (1986)

Es consider en este model que el 
rendiment del superdotat està
condicionat per 5 factors:



CapacitatCapacitat general general 
CapacitatsCapacitats específiquesespecífiques ((habilitatshabilitats
mentalsmentals primàriesprimàries))
FactorsFactors no no intel.lectualsintel.lectuals ((motivaciómotivació i i 
autoconcepteautoconcepte))
InfluènciesInfluències ambientalsambientals, , familiarsfamiliars i i 
escolarsescolars
Factor Factor sortsort..

La La creativitatcreativitat ésés la la conseqüènciaconseqüència de de tottot
l’anterior.l’anterior.



DelimitaciDelimitacióó ConceptualConceptual: : AclaracionsAclaracions de de 
conceptesconceptes utilitzatsutilitzats comcom a a sinonimssinonims

SUPERDOTACISUPERDOTACIÓÓ.. TenenTenen elevatselevats 
recursos en totes les recursos en totes les aptitudsaptituds 
intelel.lectualsintelel.lectuals. . La principal La principal 
caractercaracteríística stica ééss la generalitat.la generalitat.

La La configuraciconfiguracióó intelel.lectualintelel.lectual se se 
corresponcorrespon ambamb un percentil de 75 o un percentil de 75 o 
mmééss en totes les en totes les aptitudsaptituds intel.lectualsintel.lectuals..



TALENT.TALENT. Aptitud molt destacada en Aptitud molt destacada en 
alguna alguna matmatèèriaria o o ààmbitmbit ((artartíísticstic, , 
acadacadèèmicmic, psicomotor, psicomotor……))

La principal caracterLa principal caracteríística stica ééss 
ll’’especificitatespecificitat..

SuperdotaciSuperdotacióó= varios = varios talentstalents..
La La prespresèènciancia dd’’un dun d’’ells no significa ells no significa 

sobredotacisobredotacióó intel.lectual.intel.lectual.



PRECOCITATPRECOCITAT.. DesenvolupamentDesenvolupament 
inusual inusual perper a  la seua a  la seua edatedat en en 
habilitatshabilitats i i coneixementsconeixements en un en un 
determinatdeterminat ààmbitmbit..

ElsEls superdotatssuperdotats solensolen ser ser precoprecoççosos 
pero no pero no totstots elsels precoprecoççosos ssóónn 
superdotatssuperdotats..



ALTA CAPACITATALTA CAPACITAT. . Mesura a travMesura a travéés s 
de de probesprobes psicompsicomèètriquestriques..

BRILLANTSBRILLANTS. . SubjectesSubjectes que que 
destaquen en alguna destaquen en alguna capacitatcapacitat en en 
una una situacisituacióó concreta.concreta.

EXCEPCIONALSEXCEPCIONALS.. SubjectesSubjectes que se que se 
desviendesvien de la de la mitjamitja..



PRODIGIPRODIGI forma extrema del forma extrema del talenttalent 
en el en el seuseu campcamp..

GENI GENI individuo individuo creatiucreatiu que que ééss capacapaçç 
dd¡¡aconseguiraconseguir perspectivesperspectives que que 
ssóónn novedosesnovedoses i que a i que a mmééss 
incideixenincideixen en totes les cultures.en totes les cultures.

EXPERTEXPERT persona que persona que aconsegueixaconsegueix 
un nivel un nivel altalt de de competcompetèènciancia dinsdins 
dd’’una especialitat.una especialitat.



CARACTERCARACTERÍÍSTIQUES GENERALS STIQUES GENERALS 
DELS SUPERDOTATSDELS SUPERDOTATS



COMPRCOMPRÉÉN AMB FACILITAT I RECORDA EL QUE N AMB FACILITAT I RECORDA EL QUE 
APRAPRÉÉNN

RECORDA DETALLS: GRAN FACILITAT PER A RECORDA DETALLS: GRAN FACILITAT PER A 
MEMORITZAR TOT TIPUS DE DADES.MEMORITZAR TOT TIPUS DE DADES.

APRENEN RAPRENEN RÀÀPIDAMENT CONCEPTES PIDAMENT CONCEPTES 
ABSTRACTES, SENT CAPAABSTRACTES, SENT CAPAÇÇOS OS D'APLICARD'APLICAR--
LOS DE FORMA PRLOS DE FORMA PRÀÀCTICA.CTICA.

ELEVADA CAPACITAT PER A PROCESSAR LA ELEVADA CAPACITAT PER A PROCESSAR LA 
INFORMACIINFORMACIÓÓ..



POSSEÏX UN VOCABULARI AMPLI, 
AVANÇAT I COMPLET.
COMPRÉN AMB RAPIDESA LES 
RELACIONS I LES IDEES ABSTRACTES.
TENDIX A SER ABSTRACTE: MAJOR 
CAPACITAT D'ABSTRACCIÓ, 
RAONAMENT I GENERALITZACIÓ QUE 
CORRESPON A LA SEUA EDAT.



LI AGRADA RESOLDRE PROBLEMESLI AGRADA RESOLDRE PROBLEMES

PREFERPREFERÈÈNCIA PER TASQUES NCIA PER TASQUES 
COMPLEXES QUE IMPLIQUEN UNA COMPLEXES QUE IMPLIQUEN UNA 
GRAN CONCENTRACIGRAN CONCENTRACIÓÓ..

ALTA CAPACITAT ALTA CAPACITAT D'OBSERVACID'OBSERVACIÓÓ I I 
RELACIRELACIÓÓ ENTRE ELEMENTSENTRE ELEMENTS.



PRODUPRODUÏÏX DE FORMA INDEPENDENTX DE FORMA INDEPENDENT
LLIG MOLTLLIG MOLT
S'AVORRIXS'AVORRIX AMB FACILITAT PER LA AMB FACILITAT PER LA 
REPETICIREPETICIÓÓ O LA RUTINAO LA RUTINA
ÉÉS EMPRENEDORS EMPRENEDOR
S'ARRISCAS'ARRISCA
TTÉÉ UN BON SENTIT DE UN BON SENTIT DE L'HUMORL'HUMOR
TTÉÉ GRANS ESPECTATIVES PER A SI GRANS ESPECTATIVES PER A SI 
MATEIX I PER ALS ALTRESMATEIX I PER ALS ALTRES



SOBREDOTACIÓ TALENT PRECOCITAT

Majors Majors aptitudsaptituds en tots en tots elsels 
recursosrecursos intel.lectualsintel.lectuals..

EspecificitatEspecificitat major en major en unauna 
aptitudaptitud, , destacantdestacant en un sol en un sol 
ààmbitmbit..

DiferDiferèènciessnciess notables de notables de 
ritmeritme dd’’aprenentatgeaprenentatge..

ProcesosProcesos cognitiuscognitius establesestables.. ProcesosProcesos cognitiuscognitius establesestables.. ProcessosProcessos cognitiusscognitiuss 
evolutiusevolutius..

PodenPoden presentarpresentar o no o no 
precocitatprecocitat..

PodennPodenn presentarpresentar o no o no 
precocitatprecocitat..

No No tenentenen per per ququèè ser ser 
superdotatssuperdotats..

Bones Bones aptitudsaptituds generals.generals.
GrauGrau de de generalitatgeneralitat..
ConfiguraciConfiguracióó intel.lectualintel.lectual 
global global mmééss extensaextensa..

EspecificitatdeEspecificitatde aptitudsaptituds..
GrauGrau dd’’especificitatespecificitat..
ConfiguraciConfiguracióó intel.lectualintel.lectual 
especespecííficafica mmééss extensaextensa..

EspecificitatEspecificitat evolutivaevolutiva de de 
aptitudsaptituds..
GrauGrau de de especificitatespecificitat..

PersonalitatPersonalitat mmééss equilibradaequilibrada i i 
graugrau elevatelevat dd’’utoestimautoestima..

ElsEls talents talents acadacadèèmicsmics 
manifiestenmanifiesten menysmenys habilitatshabilitats 
socials socials queque elsels talents talents 
artartíísticsstics i en general i en general 
autoestimaautoestima mitjamitja--baixabaixa..

SolenSolen presentarpresentar 
momentmomentààniamentniament conflictesconflictes 
de de relacionsrelacions socials.socials.

ManifiestenManifiesten un un menormenor 
desfasamentdesfasament entre el entre el 
desenvolupamentdesenvolupament intel.lectualintel.lectual 
i el  i el  desenvolupamentdesenvolupament 
emocionalemocional i de la i de la personalitatpersonalitat..
MenorMenor disincroniadisincronia..

ManifiestenManifiesten un major un major 
desfasamentdesfasament entre el entre el 
desenvolupamentdesenvolupament intel.lectualintel.lectual 
i el  i el  desenvolupamentdesenvolupament 
emocionalemocional i de la i de la personalitatpersonalitat
UnaUna major major disincroniadisincronia..

ManifiestenManifiesten un major un major 
desfasamentdesfasament entre el entre el 
desenvolupamentdesenvolupament intel.lectualintel.lectual 
i el  i el  desenvolupamentdesenvolupament 
emocionalemocional i de la i de la personalitatpersonalitat
UnaUna major major disincroniadisincronia..



1.- Comprén amb molta facilitat la informació que se li facilita A B C D E

2.- S'expressa amb estructura lingüístiques complexes i utilitzant un vocabulari avançat 
per a la seua edat.

A B C D E

3.- Quan esta interessat/da aprén amb facilitat i rapidesa. A B C D E

4.- Memoritza, fàcilment, poesies i cançons amb gran contingut de paraules. A B C D E

5.- És capaç de recordar amb facilitat, punts de referència especial i camins per a tornar 
a llocs familiars.

A B C D E

6.- Li resulta fàcil de recordar, amb molts detalls i precisió allò que se li explica o ha 
sentit.

A B C D E

7.- És molt perfeccionista. A B C D E

8.- Tendix a exigir-se massa. Li agrada tindre èxit i sinó pot aconseguir els seus propis 
objectius, sol frustrar-se.

A B C D E

9.- Sorprén per la quantitat de fets que coneix, a pesar de la seua edat. A B C D E

10.- S'avorrix fàcilment amb les tasques rutinàries i repetitives. A B C D E

11.- Es divertix ordenand, catalogant i classificant coses. A B C D E

12.- Entén idees abstractes i conceptes complicats per a la seua edat. A B C D E

13.- És observador/a, agut/a i despert/a. Percep amb facilitat xicotets canvis en les 
persones o en la posició de les coses.

A B C D E

14.- En el seu temps lliure, li agrada realitzar tasques seleccionades per si mateix/a. A B C D E

15.- És constant en la realització d'activitats que li interessen i rarament la deixa 
inacabada.

A B C D E

16.- És innovador/a i original en les seues respostes a preguntes obertes. A B C D E



17.- Mostra un rendiment especialment bo, en una o mes àrees acadèmiques. A B C D E

18.- Posseïx una gran sensibilitat emocional. Es preocupa per tot allò relacionat amb la 
moralitat i la justícia.

A B C D E

19.- És capaç de plantejar problemes i solucionar-los amb enginy, sobretot si no estan 
relacionats amb les matèries acadèmiques.

A B C D E

20.- És molt més eficaç quan realitza una tasca de forma individual i es marca les seues 
pròpies pautes.

A B C D E

21.- Esta especialment ben dotat de “martingales” i formes inusuals de resoldre problemes. A B C D E

22.- Té una gran curiositat i desenvolupa conductes manipulatives en la seua contínua 
exploració de l'entorn.

A B C D E

23.- Manté un alt grau de cooperació quan treballa amb el professor/a o amb altres adults. A B C D E

24.- A vegades, desenvolupa actituds negatives cap al centre educatiu i/o cap a alguns 
professors/es.

A B C D E

25.- Ben sovint es queda absort/a en els seus pensaments. A B C D E

26.-Es mostra amigable amb els alumnes majors. Busca, deliberadament, la seua companyia 
i sol ser acceptat/da per ells.

A B C D E

27.- Busca i preferix la companyia dels adults. A B C D E

28.- Pot influir en els altres perquè adopten un determinat punt de vista o realitzen activitats 
concretes.

A B C D E

29.- Suporta bé les responsabilitats. A B C D E

30.- La família manifesta que presenta o ha presentat comportaments i actituds molt 
avançats per a la seua edat.

A B C D E

A- SEMPRE.    B-FRECUENTMENT.  C- A VEGADES.  D-EN ALGUNA OCASIÓ. E-MAI



1.- Comprende con mucha facilidad la información que se le facilita A B C D E

2.- Se expresa con estructura lingüísticas complejas y utilizando un vocabulario avanzado 
para su edad.

A B C D E

3.- Cuando esta interesado/a aprende con facilidad y rapidez. A B C D E

4.- Memoriza, fácilmente, poesías y canciones con gran contenido de palabras. A B C D E

5.- Es capaz de recordar con facilidad, puntos de referencia especial y caminos para regresar 
a lugares familiares.

A B C D E

6.- Le resulta fácil de recordar, con muchos detalles y precisión aquello que se le explica o ha 
oído.

A B C D E

7.- Es muy perfeccionista. A B C D E

8.- Tiende a exigirse demasiado. Le gusta tener éxito y sino puede alcanzar sus propios 
objetivos, suele frustrarse.

A B C D E

9.- Sorprende por la cantidad de hechos que conoce, a pesar de su edad. A B C D E

10.- Se aburre fácilmente con las tareas rutinarias y repetitivas. A B C D E

11.- Se divierte ordenando, catalogando y clasificando cosas. A B C D E

12.- Entiende ideas abstractas y conceptos complicados para su edad. A B C D E

13.- Es observador/a, agudo/a y despierto/a. Percibe con facilidad pequeños cambios en las 
personas o en la posición de las cosas.

A B C D E

14.- En su tiempo libre, le gusta realizar tareas seleccionadas por si mismo/a. A B C D E

15.- Es constante en la realización de actividades que le interesan y raramente las deja 
inacabadas.

A B C D E



16.- Es innovador/a y original en sus respuestas a preguntas abiertas. A B C D E

17.- Muestra un rendimiento especialmente bueno, en una o más áreas académicas. A B C D E

18.- Posee una gran sensibilidad emocional. Se preocupa por todo aquello relacionado con la 
moralidad y la justicia.

A B C D E

19.- Es capaz de plantear problemas y solucionarlos con ingenio, sobre todo si no están 
relacionados con las materias académicas.

A B C D E

20.- Es mucho más eficaz cuando realiza una tarea de forma individual y se marca sus propias 
pautas.

A B C D E

21.- Esta especialmente bien dotado de “triquiñuelas” y formas inusuales de resolver 
problemas.

A B C D E

22.- Tiene una gran curiosidad y desarrolla conductas manipulativas en su continua 
exploración del entorno.

A B C D E

23.- Mantiene un alto grado de cooperación cuando trabaja con el profesor/a o con otros 
adultos.

A B C D E

24.- En ocasiones, desarrolla actitudes negativas hacia el centro educativo y/o hacia algunos 
profesores/as.

A B C D E

25.- Con frecuencia se queda absorto/a en sus pensamientos. A B C D E

26.-Se muestra amigable con los alumnos/as mayores. Busca, deliberadamente, su compañía y 
suele ser aceptado/a por ellos/as.

A B C D E

27.- Busca y prefiere la compañía de los adultos. A B C D E

28.- Puede influir en los demás para que adopten un determinado punto de vista o realicen 
actividades concretas.

A B C D E

29.- Soporta bien las responsabilidades. A B C D E

30.- La familia manifiesta que presenta o ha presentado comportamientos y actitudes muy 
avanzados para su edad.

A B C D E

A-SIEMPRE. B-FRECUENTEMENTE. C-A VECES. D-EN ALGUNA OCASIÓN. E-NUNCA


	Asignatura Bases Pedagógicas de la Educación Especial�código:7704 Troncal�Título Maestro todas las especialidades 
	Número de diapositiva 2
	OBJECTIUS
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Els trets que definixen el SUPERDOTAT és l'existència de les següents 
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	4. MODELS SOCIOCULTURALS�Qüestionen l'estabilitat de la intel·ligència sense tindre en compte factors socials.
	Número de diapositiva 18
	�Delimitació Conceptual: Aclaracions de conceptes utilitzats com a sinonims
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33

