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1. INTRODUCCIÓ 

El meu treball de recerca es titula “Els infants altament sensibles” i amb ell pretenc 

demostrar que existeix un tret de la personalitat relacionat amb la sensibilitat que 

es dóna en una minoria dels infants. Per realitzar el treball m’he basat en les idees 

de l’Elaine Aron, la doctora que va descobrir el tret i li va donar nom. A més, vull 

saber si dins d’aquest col·lectiu hi ha més introvertits o extravertits.  

Ja que es tracta d’un tret de la personalitat, és molt complicat demostrar la seva 

existència. Com la psicoanàlisis o la fatiga crònica, l’alta sensibilitat no és res més 

que una teoria (no comprovable 100%) que es pot utilitzar per ajudar a molta gent 

a millorar les seves vides. Perquè conèixer-se a un mateix és un aspecte 

fonamental per assolir el benestar. És per aquest motiu que vaig començar la 

recerca, volia conèixer-me i ajudar a altres persones amb aquest tret a millorar les 

seves futures vides. Així doncs, vaig centrar el meu estudi en els infants, ja que 

d’aquesta manera els pares podrien ajudar als seus fills des de la infantesa. 

Sabent que l’única cosa que els passa és que són altament sensibles, no es 

sentiran tan desorientats ni en solitud (ja que sabran que hi ha gent com ells, que 

han viscut el mateix). A més d’ajudar als infants, també serveix per ajudar als 

progenitors, degut a que és un tret hereditari, a entendre la seva infantesa i a 

reflexionar sobre si han de realitzar canvis o no a la seva vida. 

A la fi, vaig decidir elaborar aquest treball de recerca perquè em semblava un 

tema molt poc conegut (tan per especialistes de la zona com pels civils) i molt 

necessari. És molt difícil viure en un món en el que es jutja i es condemna la 

sensibilitat, en el que tothom es crea la seva pròpia capa protectora, una cuirassa 

que va creixent amb el pas dels anys. És per això que havia de fer aquest treball, 

per demostrar a la gent que la sensibilitat no és res negatiu, simplement s’ha de 

ser conscient d’aquesta per no caure en trampes (malalties) i aprendre a utilitzar-

la bé (per exemple, ajudant als altres). I això només és possible si oferim les eines 

necessàries, si oferim informació. És el que em vaig proposar fer, aprofitar 

aquesta oportunitat per divulgar informació i, conseqüentment, facilitar les vides 

de  persones imprescindibles a la nostra societat.  



6 
 

Per altra banda, volia comprovar personalment de forma objectiva si hi havia tants 

infants altament sensibles com la doctora Elaine Aron  afirma en el seu llibre The 

Highly Sensitive Person. També volia conèixer si la majoria dels infants amb 

aquest tret són introvertits o extravertits. I, per últim, valorar opinions d’altres 

especialistes per tal de donar certa validesa a les paraules de l’Elaine Aron i al 

meu propi estudi.  

Per nomenar als infants altament sensibles, he agafat el terme traduït de l’anglès 

al castellà NAS (Niños Altamente Sensibles) i l’he adaptat al català: IAS (Infants 

Altament Sensibles). Així doncs, durant tot el treball em referiré a aquests infants 

com IAS o infants PAS.  

Amb la intenció de realitzar l’estudi de la manera més complerta, he emprat el 

següent mètode: llegir-me diferents llibres relacionats amb la qüestió, contactar 

amb diferents especialistes d’arreu del món (incloent la Doctora Aron), realitzar un 

test als pares dels infants sobre els seus fills, observar el seu comportament de 

forma directa, realitzar el test del dibuix als infants per tenir tres vies de 

comprovació del tret i, per últim, entrevistar a especialistes com psicòlogues, 

educadores socials, etc. 

Havia de buscar una institució que em permetés realitzar el meu estudi de manera 

que pogués compaginar el treball de recerca amb la meva feina (dependenta d’un 

forn de pa). Al principi volia realitzar l’estudi a una Escola de Música. Vaig 

aconseguir que acceptessin la meva petició en una, però aquesta acceptació no 

va ser molt seria per la qual cosa vaig acabar sense l’oportunitat de realitzar el 

meu treball en aquesta institució. Llavors, va arribar l’estiu i vaig pensar en dues 

opcions: llars i esplais. A la fi, la llar La Casa de les Fades i l’Associació Fem 

Amics, em van permetre dur a terme el meu estudi facilitant-me molt tot el procés. 

A continuació, ja que aquest tema no és conegut a Catalunya, quan vaig anar en 

busca d’alguns estudis científics realitzats aquí, vaig rebre varies respostes 

negatives per part d’institucions com el Col·legi de Psicòlegs, l’EAIA i el Centre de 

Salud Mental Infantil i Juvenil. No obstant, aquesta última esmentada em va 

ajudar guiant-me per on podia aconseguir informació. La seva recomanació va ser 

que contactés amb alguna associació PAS. El meu pròxim pas fou aquest, vaig 
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contactar amb Karina Zegers, la presidenta de l’APASE (Mallorca). No obstant, 

aquesta tampoc em va poder ajudar gaire, ja que em va dir que com a associació 

no disposen de cap estudi però que em recomanava llegir els llibres de l’Elaine 

Aron, així com contactar amb ella. Ho vaig fer, vaig enviar-li un correu electrònic 

que va contestar la seva assistenta personal, dient que la Dra. Aron estava molt 

ocupada però que m’animava a intentar parlar amb l’Alice Shannon. L’Alice no 

disposava de cap estudi però, afortunadament, quan més endavant vaig tornar a 

contactar-la per entrevistar-la, va acceptar la meva proposta (tot i que, em va 

avisar que no tenia gaire temps i que les seves respostes no serien gaire 

elaborades). Trobant-me en aquesta situació, vaig decidir continuar redactant la 

teoria i deixar la part pràctica i la recerca d’especialistes per un altre moment. Fins 

que vaig veure un documental a RTVE sobre el tret. En aquest, vaig poder veure 

que hi havia especialistes informats sobre l’alta sensibilitat a Espanya. Per tant, 

vaig aprofitar aquesta oportunitat i vaig contactar amb aquestes persones. Totes 

es van comprometre a ajudar-me i ho van complir. Encara que estaven molt 

ocupades amb el seu treball van treure temps per fer possible una part d’aquest 

projecte. 

Per acabar, vull aclarir que la realització d’aquest treball no hauria estat possible 

sense totes les persones que m’han ajudat a desenvolupar-lo.  

Primer de tot, vull agrair a totes les entitats que han acceptat col·laborar amb el 

meu projecte: La Casa de les Fades, l’APASE i l’Associació Fem Amics. No tan 

sols per participar-hi sinó també per  facilitar la divulgació del meu treball, per la 

seva amabilitat i el seu esforç. Fer-ho també a les especialistes que m’han 

concedit les diferents entrevistes: Alice Shannon, Anaís Isarre, Marta Nieto, Isabel 

Berbel i Mabel Del Moral. Totes van treure temps de les seves vides professionals 

i personals per tal de contestar les meves preguntes. A més, les seves respostes 

són  molt meditades i elaborades, fet que valoro moltíssim. Gràcies. 

Als pares i mares que m’han permès realitzar l’estudi  amb els seus fills i  han 

col·laborat a l’hora d’emplenar les enquestes.  

I als meus tutors per aconsellar-me per tal de crear un treball entenedor i d’utilitat. 

Moltes gràcies! 
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2. L’ALTA SENSIBILITAT 

L’alta sensibilitat és un tret de la personalitat, és a dir, allò que constitueix una 

persona i no allò que “té”. No es tracta de cap patologia ni de res que necessiti un 

tractament o una cura. Va ser descobert per la psicòloga americana Elaine Aron 

l’any 1975, qui va escriure The Highly Sensitive Person. En el seu llibre, la doctora 

Aron explica que aproximadament un 20% de la població és altament sensible, a 

més d’argumentar la importància d’aquestes persones al món. Així doncs, per 

començar, aclarirem quines són les vertaderes característiques de les Persones 

Altament Sensibles, també anomenades PAS.  

      2.1. Característiques de les PAS1 

Una de les principals característiques de les PAS és l’alta sensibilitat a 

l’estimulació (es tracta, en gran mesura, d’una característica hereditària). La PAS 

s’adona de sorolls, imatges o sensacions (com per exemple el dolor) que, per a la 

resta de persones, semblen insignificants o passen desapercebudes. Això no vol 

dir que tinguin els sentits més desenvolupats, simplement que la informació es 

processa d’una manera diferent, més elaborada.  

Es tracta de persones més reflexives en tot, que classifiquen tot amb una major 

precisió. Són més intuïtives, és a dir, agafen la informació i l’elaboren de manera 

semiconscient o inconscient (de manera que capten informació sense adonar-se). 

Segons Aron (1996), podríem definir aquesta última característica com «el sisè 

sentit». I, és precisament aquest sentit el que fa de les PAS persones amb 

tendència a ser visionàries, artistes altament intuïtives  o inventores, a més de 

persones més conscients, cautes i sàvies. A més, les PAS, degut a l’activació, 

tendeixen a la tranquil·litat i a la concentració profunda  (prefereixen llocs 

silenciosos, mantenir converses profundes amb un cercle d’amics reduït, activitats 

com la lectura...).  

Altre tret és la gran capacitat empàtica que demostren tenir ja que aquestes 

persones són capaces d’entendre el que li passa a l’altra persona sense 

necessitat de paraules. Com a conseqüència, són persones més educades 

                                            
1
 Resposta de les especialistes a l’apartat d’annexos, pregunta nº3. 



10 
 

(tracten com els hi agradaria que els tractessin) i atentes. Ploren i riuen més 

fàcilment ja que estan més exposades a les diferents emocions, el que no vol dir 

que siguin persones més dèbils. 

A continuació, un petit esquema amb les característiques de les PAS: 

Alta sensibilitat a l’estimulació Persones més empàtiques 

Persones més reflexives Educades i atentes 

Una intuïció extraordinària Ploren i riuen amb facilitat 

Visionàries, artístiques, inventores... Aprecien les subtileses amb facilitat 

Conscients, cautes i sàvies  Són millors a l’hora d’evitar errors 

Persones tranquil·les Més sensibles als estimulants (cafeïna) 

Gust per la lectura, jocs de taula... Els hi afecta la conducta dels altres 

Es concentren fàcilment de manera profunda Comprenen i recorden més (amb el temps) 

 

No obstant, no totes les persones amb aquest tret han de complir amb totes i cada 

una de les característiques esmentades. Cada PAS és un món i, per tant, no 

podem pretendre que totes siguin fotocòpies. A més, cada persona es 

desenvolupa i evoluciona de manera diferent (per la família, la ciutat, l’educació 

que ha rebut, etc.).  

Per determinar si una persona és o no altament sensible, la Doctora Aron es 

centra en aquestes quatre claus: 

 Percepció sensorial intensa acompanyada de una capacitat per captar gran 

quantitat de matisos i detalls de l’entorn. 

 Un excés d’informació sensorial (que pot produir saturació física o 

emocional). 

 Processament i pensament profund amb tendència a la reflexió. 

 Emocionalitat i empatia. 
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     2.2. L’activació i l’estimulació 

Totes les persones, siguin PAS o no, realitzen de manera més eficient qualsevol 

tasca si el seu nivell d’activació (excitació de les neurones) és moderat. De forma 

que si ens trobem en un nivell baix d’activació hem de fer activitats per apujar-lo 

com beure cafè, parlar amb algú, etc. Mentre que per baixar-lo hem de  descansar 

en silenci o  beure una til·la.   

Degut al seu sistema nerviós, les PAS s’estimulen i, per tant, s’activen de forma 

més ràpida que les no PAS. Això vol dir que es fatigaran i es col·lapsaran amb 

més facilitat. És aquesta fàcil i ràpida estimulació la que fa que no els hi agradi els 

llocs sorollosos, que siguin tan sensibles als efectes de la cafeïna o que percebin 

tantes subtileses en l’entorn.  

Freqüentment, no s’adonen de què les activa degut a que pot ser qualsevol cosa , 

des del soroll del motor de la nevera d’un forn de pa fins la llarga exposició dels 

ulls al sol. Per tant, és difícil de determinar ja que no a tothom li activa el mateix. 

No obstant, sí poden reconèixer si es troben en aquest estat (d’activació) fixant-se 

en alguns símptomes: mans tremoloses, palpitacions, tremolors, tensió muscular, 

transpiració de mans o de qualsevol altra part del cos... Encara que és molt difícil 

ser conscient del propi estat, seria molt positiu (no només per les PAS) que 

cadascú, de forma individual, intentés adonar-se d’aquest i sabés què necessita. 

Això és un exercici fonamental (inclús vital) per  les PAS.  Quan una persona se 

sent saturada o sobrecarregada d’informació (sensorial o de qualsevol altre tipus) 

ha de saber parar i descansar, ja que si no ho fa quan ho necessita (de manera 

constant i repetitiva) acabarà desenvolupant una malaltia (mental o física). El 

problema de les PAS és que arriben molt abans a aquesta situació de 

sobreactivació. 

Habitualment es pensa que l’estimulació ho causa un factor extern però també pot 

venir del nostre interior o en forma de records, fantasies, pensaments, etc. De fet, 

podem habituar-nos a l’estimulació però, tot i fer-ho, de vegades ens trobem 

cansats i no sabem quina ha estat la causa (pot ser un dia de treball qualsevol, al 

que ja estàvem habituats, però que ens ha afectat perquè estàvem especialment 

susceptibles).  
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L’estimulació pot ser complicada ja que l’estímul no té el mateix significat per a 

totes les persones. Mentre que per a una persona anar a Disneyland pot ser la 

cosa més meravellosa (produint-se la felicitat) perquè en té bons records de 

vacances en família, una altra pot patir intensament ja que recorda els marejos o 

els vòmits que les atraccions li van provocar.  

     2.3. El cervell altament sensible 

Científics de la Universitat Stony Brook, de la Universitat de Califòrnia, de l'Albert 

Einstein College of Medicine, i de la Universitat Monmouth (EUA) van analitzar els 

cervells de persones PAS i els van comparat amb els de persones menys 

sensitives i sensibles (2014)2. 

L'anàlisi es va fer amb la tècnica de fMRI (Imatge per ressonància magnètica 

funcional), un procediment clínic i d'investigació que permet mostrar en imatges 

les regions cerebrals que executen una tasca determinada. 

L’estudi es va realitzar amb 18 persones casades (10 dones)  que havien de 

veure imatges de gent amb diferents expressions facials (algunes d’aquestes 

imatges eren de les seves pròpies parelles).  

"Trobem que les àrees del cervell involucrades en la consciència i en l'emoció, 

particularment aquelles relacionades amb els sentiments d'empatia, en les 

persones PAS presentaven un flux de sang substancialment major, en 

comparació amb l'observat en els individus de menor sensibilitat, durant el període 

de dotze segons en el qual tots ells veien les fotos ", explica Arthur Aron, un dels 

autors del treball. 

"Aquesta és una evidència física, que les persones altament sensibles responen 

de forma especialment potent a les situacions socials que desencadenen les 

emocions, en aquest cas, al fet de veure cares felices o tristes", assegura Aron. 

L'activitat cerebral va ser encara més gran quan les persones PAS veien les 

expressions dels seus cònjuges. L'activació més alta va ocórrer al veure les 

                                            
2
 The highly sensitive brain: an fRMI study of sensory processing sensitivity and response to 

other’s emotions [en línia].  
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imatges de la seva parella feliç. La majoria dels participants van ser escanejats de 

nou un any més tard, i es van produir els mateixos resultats. 

Les àrees del cervell que van indicar la major activitat - segons va mostrar el flux 

sanguini - van ser les conegudes com a "sistema de neurones mirall" -àrea 

fortament associada amb la resposta empàtica-; així com regions vinculades a la 

consciència, el processament de la informació sensorial i a la planificació 

d'accions. 

L'hemisferi dret de les PAS és més actiu. És la zona relacionada amb les 

emocions, els sentiments i la creativitat. Dins d'aquesta, l'àrea frontal i l'amígdala 

estan en un estat d'alerta superior al de la mitjana. Aquestes estructures 

s'il·luminen més en les proves de ressonància magnètica. 

El lòbul frontal és un centre per al processament de la informació social i és una 

peça clau en el circuit de l'empatia. La seva alta activació es tradueix en persones 

molt empàtiques amb una capacitat superior per entendre les emocions dels altres 

i oferir una resposta adequada a les seves necessitats. L'amígdala és el centre del 

cervell emocional i els que la tenen més excitada viuen les emocions amb més 

intensitat. 

Per tant, la neuroimatge del cervell de les PAS mostra color en totes les parts on 

hi ha activitat social, emocional, sensorial i creativa.  

     2.4. Els enemics de l’alta sensibilitat 

Els enemics de les persones altament sensibles varien segons la persona en 

mesura i varietat. No obstant hi ha alguns enemics més o menys comuns: 

 La son. Les persones altament sensibles estan constantment sotmeses als 

diferents estímuls, moltes vegades sense adonar-se. És per aquesta 

constant estimulació que necessiten descansar més que la resta de 

persones. Dormir és essencial per les PAS per evitar que s’estressin o 

siguin malhumorats sense cap motiu aparent. 

 La llum artificial. És un dels enemics de les PAS ja que les estimula massa, 

arriba a ser tan molesta que pot provocar un estat de confusió en la PAS. 
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Per això a moltes PAS no els hi agrada passar molt de temps a centres 

comercials o a supermercats.  

 Cansament. Quan parlem de cansament ho fem de quan no són conscients 

d’aquest estat. Segueixen fent activitats sense parar i sense saber que 

estan cansats. Continuen realitzant tasques fins que senten que ja no 

poden més. I l’arriba a aquest punt no és gens agradable, per això cal 

conèixer-se a un mateix. 

 Les olors. Com ja s’ha comentat anteriorment, les PAS són especialment 

sensibles a les olors, les perceben amb més facilitat i en major quantitat. 

Les olors dels productes de neteja, per exemple, els hi resulta insuportable. 

 La perfecció. Per molta gent pot semblar que no és cap problema però, si 

pensen així, segurament no són perfeccionistes ni saben que comporta 

ser-ho. Per tal d’evitar crítiques, gestos despectius i/o per complaure a un 

mateix, les PAS han de recórrer a la via de la perfecció. Aquest camí no és 

gens fàcil. Genera molt d’estrès ja que cal complir unes expectatives 

(exteriors i interiors).  Aquest és un punt que caldrà treballar molt, doncs no 

es pot complaure mai a tothom. 

 Per a altres persones alguns enemics seran la fam, la set o qualsevol altre. 

Degut al seu sistema, poden tolerar menys l’alcohol o qualsevol substància 

nociva. Com ja he esmentat al principi, depèn molt de cada persona i no 

s’han de donar totes en cada persona ni en la mateixa mesura. 

Gairebé tots aquests “enemics” tenen un tret comú, desemboquen en l’estrès. 

El que pot provocar el tret de l'alta sensibilitat són elevats nivells d'estrès, la 

qual cosa pot derivar en depressió, burn-out o malalties de tot tipus, 

sempre que hi hagi un component genètic relacionat. Per això cal cuidar-se 

molt i, com he insistit durant tot el treball, conèixer-se a un mateix. 
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INTROVERSIÓ I 

EXTRAVERSIÓ 
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3.  INTROVERSIÓ I EXTRAVERSIÓ 

Els termes introversió i extraversió van ser difosos pel psicòleg suís Carl Gustav 

Jung el segle XX, tot i que abans ja es parlava sobre les diferències entre els 

individus de “ment resistent” i “ment sensible”. S’ha de tenir en compte que hi ha 

molts més psicòlegs i/o especialistes que parlen d’aquests tipus psicològics. M’he 

centrat en Jung ja que va ser el primer en treballar amb els conceptes introversió i 

extraversió de forma sistemàtica i per no complicar de manera innecessària el 

treball. 

Cal aclarir, abans de tot, que cap tipus psicològic és millor o pitjor que l’altre. De 

fet, no es pot ser completament extravertit o introvertit. Aquesta és una qüestió 

que no hauria de preocupar-nos ja que simplement ho som, portem tota la vida 

sent-ho.  El que sí és important és fomentar el respecte cap ambdós tipus i no 

crear estereotips d’un o d’altre. 

En els següents apartats distingirem entre introversió i extraversió per diferenciar 

millor entre PAS introvertides i PAS extravertides.  

     3.1. Introversió 

Per conèixer què és la introversió cal desmentir el següent tòpic:  

introversió = timidesa 

 Habitualment es creu que la persona donada a la introversió és per definició 

tímida, afirmació completament falsa. La diferència radica en la por. Mentre que 

una persona introvertida rebutja la companyia d’altres per necessitat de soledat, 

una persona tímida o fa perquè té por. La persona tímida desitja establir contacte 

però la por s’ho impedeix. Per contra, la persona introvertida no té por, busca es 

refugia en el seu propi espai per elecció.  

Així doncs, hi ha una sèrie de característiques que defineixen als introvertits: 

 Prefereixen mantenir converses més transcendentals i no tan banals. Són 

persones reflexives i parlar de temes comuns els resulta poc interessant. 
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Aquest pot ser un dels motius pels quals poden semblar persones tímides, 

ja que prefereixen no entrar en aquest tipus de converses. 

 Les persones introvertides gaudeixen en solitud, quan poden descansar 

aprofiten per llegir un llibre, veure una bona pel·lícula o escoltar música. 

 No es troben còmodes sobresortint en un grup. Poden ser molt bons líders, 

no obstant, prefereixen no donar la seva opinió davant molta gent ja que 

senten que no els comprendran. Normalment parlaran sobre les seves 

idees o inquietuds amb amistats molt properes o persones de molta 

confiança. 

 Solen evitar el contacte social amb desconeguts. Una bona tècnica és 

utilitzar auriculars.  

 Si tenen problemes intentaran resoldre’ls amb els seus propis mètodes. 

Només els hi explicaran els seus problemes a persones molt properes. 

Tampoc expressaran els seus sentiments fàcilment. 

 Són molt observadores, detallistes i capaces d’analitzar les situacions 

trobant un panorama general (degut a l’observació). 

 Els hi agrada escriure ja que podem plasmar les seves emocions i els seus 

pensaments sense necessitat de parlar amb ningú, podem fer-ho en solitud 

i després d’un exercici important de reflexió. És molt usual que prefereixin 

enviar un missatge o un correu abans que trucar, d’aquesta forma tenen 

temps per pensar bé el que diuen. 

 Poden sentir-se sols tot i estar envoltats de gent. De fet, no solen anar a 

festes i si ho fan és per estar amb els seus amics, no per socialitzar. 

Ser introvertit no és res dolent, simplement és una manera diferent de percebre el 

que t’envolta, d’actuar. Les persones introvertides són persones més 

independents, molt sensibles, que saben escoltar i resoldre els seus problemes 

mantenint-se en la calma. Com tot, té els seus pros i els seus contres, per tant, no 

és millor ni pitjor que ésser extravertit. 

 

 



18 
 

     3.2. Extraversió 

Avui en dia l’extraversió s’ha convertit en el tipus psicològic preferit de molta gent. 

Sembla que ser extravertit és sinònim d’èxit ja que ets bo relacionant-te. Les 

persones es senten atretes pels extravertits ja que són molt sociables, carismàtics 

i mostren totes les seves facetes (aparentment). Pel fet que s’ha idealitzat tant 

l’extraversió, la introversió ha passat a un segon pla. Amb això no pretenc dir que 

l’extraversió sigui dolenta doncs, com ja he dit abans, tot té trets positius i 

negatius. I és cert que l’extraversió té moltes característiques positives, sobretot 

per conviure en el món actual.  

Algunes característiques atribuïdes als extravertits són: 

 Persones que necessiten socialitzar. Així com els introvertits necessiten 

estar tranquils i en solitud, els extravertits busquen estar en contacte amb 

altres persones o fer activitats emocionants que els pugi l’adrenalina. 

 Se’ls atribueix el lideratge, el do de gents, l’alegria...  

 No obstant, no sempre relacionem l’extraversió amb trets positius, els 

extravertits també poden ser vistos com pesats, gent que no calla, 

irresponsables i superficials. 

     3.3. PAS introvertides i PAS extravertides 

Segons Jung, els introvertits dirigeixen l’atenció a la seva “libido” (energia) interior, 

cap als seus propis pensaments i estats interns. Per contra, els extravertits 

dirigeixen la seva energia cap a la gent i les experiències del món. És a dir, els 

introvertits necessiten la solitud i el silenci per agafar energia mentre que els 

extravertits s’activen amb el bullici i mantenint converses animades de qualsevol 

temàtica.  

És a partir de la diferència entre introversió i extraversió que es formen els vuit 

tipus de personalitat de Jung. Hi ha quatre funcions principals de consciència, 

dues d'elles funcions perceptives, també anomenades irracionals: sensació i 

intuïció, i les altres dues funcions de jutjar, també anomenades racionals: 

pensament i sentiment. Les funcions són modificades per  les dues actituds 

esmentades anteriorment: introversió i extraversió. 
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Les PAS introvertides es podrien comparar amb els tipus psicològics introvertit 

sentiment/sensació, mentre que les PAS extravertides ho farien amb l’extravertit 

sentiment/sensació. 

Elaine Aron explica com, en l'inici de la seva recerca del tret tal com ara el 

coneixem, es va preguntar si "allò que estava investigant" no era simplement la 

introversió (degut a que el 70% de les PAS són introvertides). No va trigar gaire a 

adonar-se que no, no eren la mateixa cosa, ja que les característiques que ella 

anava desvetllant, apuntaven a una cosa més complexa. Al final va arribar a la 

conclusió que el tret que ella havia descobert es basava en un sistema 

neurosensorial sensible, i algú pot tenir aquest sistema neurosensorial sensible 

tant si és introvertit com si és extravertit. Sent PAS, tant és si ets introvertit o 

extravertit, l'enorme quantitat d'informació que vas rebent arribarà a sobre-

estimular o atabalar de la mateixa manera, amb l'única possible diferència que la 

persona extravertida es saturarà de vegades abans ja que la seva tendència, en 

comparació de la PAS introvertida, és de desenvolupar-se bé en situacions amb 

molta gent i xivarri pel simple motiu que és el que li agrada. 

Ara ja podríem fer una definició aproximada de PAS introvertides i PAS 

extravertides. 

PAS introvertides: persones que tendeixen a la introversió, amb un  sistema 

neurosensorial sensible que fa que es sobreestimulin amb més facilitat. Es podria 

relacionar les PAS introvertides amb dos dels tipus psicològics de Jung: sentiment 

i intuïció introvertit. 

PAS extravertides: persones amb un sistema neurosensorial més sensible que 

tendeixen a l’extraversió i es sobreestimulen més ràpidament que les PAS 

introvertides degut a la naturalesa del seu tipus.  
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4. INFANTS ALTAMENT SENSIBLES 

Tots els nens són especials. I hem de tenir-ho sempre clar, la necessitat de 

demostrar a tot nen que és especial, que és important i que se l’estima l'ajudarà a 

créixer amb seguretat i maduresa. 

Ara bé, ja sigui per aspectes de personalitat o de desenvolupament, cada criatura  

demana de nosaltres un tipus d'atenció específica. Hi ha nens que, simplement, 

veuen i senten el món d'una altra manera. Veuen contradiccions, intueixen el 

complex món adult amb més precocitat i se senten estranyats... Tots aquests 

aspectes encaixen amb els infants altament sensibles (IAS). Hem de tenir-los en 

compte i aprendre a comprendre’ls. Segons la Dra. Aaron entre el 15-20% dels 

infants són altament sensibles. No obstant, a la meva investigació hi consta que 

formen part d’aquest col·lectiu  un 36% dels infants. És a dir, 36 de cada 100 

infants serien altament sensibles.3 

A la pregunta de “Com és un IAS?” podríem respondre de múltiples formes ja que 

cada infant és únic i no es donaran les mateixes condicions en cada un dels IAS. 

Els trets heretats, la seva educació i les seves experiències prèvies influiran molt 

en la seva personalitat i farà que es diferenciïn bastant uns dels altres. Però hi ha 

patrons, semblances que ens poden ajudar a entendre als IAS. 

Processen la informació d'una manera molt més profunda que la resta dels nens i 

nenes. Es poden veure afectats d'una manera molt més gran que els altres nens 

amb canvis sobtats, com poden ser les sorpreses. Presenten  comportaments 

propis de persones més adultes, com per exemple en l'ús del vocabulari o en 

l'interès per determinades lectures. S’observa un determinat "amor per la solitud" 

(tot i que no es dóna en tots els IAS, doncs un 30% són extravertits)4. Són nens i 

nenes als quals els agrada, de vegades, passar temps sols per gaudir de les 

seves coses, de la seva intimitat. Prefereixen estar en espais oberts, i sobretot, 

estar en espais lligats o relacionats amb la natura i els animals. No els agrada 

estar obligats a realitzar diferents tasques sense un raonament lògic. Tenen un 

gran món intern que els convida en ocasions a inventar històries i ser molt 

                                            
3
 Gràfic nº4, a l’apartat d’annexos 8.9. 

4
 Gràfic nº 1 a l’apartat d’annexos 8.9. 
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autònoms a l'hora de jugar. És possible que, en edats primerenques i en no saber 

determinar que els passa, utilitzin les rebequeries davant saturacions degudes a 

una sobreexcitació (estar en llocs amb molta gent o ésser obligats a jugar a un joc 

que els espanta). És possible que en arribar a un grup nou de nens i nenes no 

siguin els primers a acostar-s’hi i primer observin d'una manera meticulosa tot el 

que compon aquella escena. Això no és negatiu, senzillament veuen més enllà, 

volen analitzar la situació per determinar si hi ha un perill, és a dir, són previnguts.  

Un altre detall singular i alhora meravellós d'un IAS és que és molt empàtic. 

Sentiràs que és capaç de comprendre't malgrat la seva joventut. Es posen a la 

pell de qualsevol persona amb molta facilitat. Cal que siguem curosos amb els 

temes a tractar amb ells, ja que de ser excessivament greus, els poden afectar 

bastant. Per posar un exemple explicaré una anècdota de la meva germana, 

infermera de professió, a l’hospital Joan XIII. 

Una mare portava a la seva filla de sis anys a la consulta perquè deia que la petita 

es sentia molt estressada per la situació sociopolítica per la que el país estava 

sofrint. La mare li explicava a la meva germana que a casa veien molt les notícies 

i debatien bastant sobre el tema.  

Personalment, no sé si la nena era una IAS o no, però aquesta reacció és la que 

poden tenir molts nens i nenes altament sensibles. Per tal de no arribar fins a 

aquest punt (estrès, ansietat o altres) cal ser conscients de la personalitat de l’IAS 

i saber què fer per no fer-li caure en aquestes trampes. 

Per tant, observar i passar temps amb els nens i nenes és la millor manera per 

comprendre'ls, entendre'ls i valorar-los. A l’escola, un infant altament sensible no 

crida l'atenció, no és problemàtic ni tindrà l'oportunitat que se li passi un test per 

reconèixer les seves capacitats, la seva intuïció, la seva sensibilitat. Es tasca dels 

pares i de les mares reconèixer els trets de l'alta sensibilitat en els seus fills. No 

busco en absolut corregir els seus comportaments o "normalitzar-los". En absolut. 

Però almenys, identificar-los per poder ajudar-los i comprendre'ls. 

Cal reconèixer-los per oferir-los pautes, perquè sàpiguen a què es deuen 

aquestes incongruències que poden sentir en el dia a dia. Veuran per exemple, 
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que són molt més madurs que els seus propis amics, i que el món de vegades, 

sembla guiat per un egoisme extrem.  

     4.1. La importància de la subjecció 

La diferència entre les PAS que han tingut una infància que ha ajudat al 

desenvolupament d'aquest tret i les que no, tindrà com a resultat una edat adulta 

amb majors conflictes per al desenvolupament i acceptació de la seva sensibilitat i 

reconeixement dels seus "enemics". En aquest sentit dos dels models 

educacionals o de criança habituals en què creixen els nens altament sensibles 

són: 

 Model protector: Veuen a l’infant més feble que els altres (aquest error 

social d'identificar sensibilitat amb debilitat) i per això el protegeixen de 

manera exagerada, no deixant que pugui descobrir i gaudir diferents 

emocions o vivències en el seu desenvolupament. Ajuden a les PAS des 

de petites a aïllar-se dels sentiments o sensacions, sobre- protegint-los de 

manera completament innecessària. 

 

 Model de sobreexposició: Pensen que exposant als nens i nenes a 

situacions de tensió es comportaran d'una manera més "normal". Busquen 

situacions d'estrès no desitjades o sol·licitades de manera voluntària per 

intentar crear sensacions. Tot i la negativitat per la reacció dels nens o 

nenes (plors, cara de por, sol·licitud d'aturar l'acció...) no fan cas i 

continuen, amb el pensament de "en realitat li agrada, només s'ha 

d'acostumar".  

Aquests dos models són formes d'educar en dos sentits molt oposats. Si vivim 

aquest tipus d'infàncies molt possiblement no podrem desenvolupar el nostre tret 

de la millor manera possible. Ens acompanyaran pors, limitacions i rols confiscats 

que en l'edat adulta modelaran les nostres actituds. Per això és molt important 

conèixer com vam ser, per a poder analitzar com som. Per als nens altament 

sensibles com visquin la seva infància marcarà molt la seva edat adulta 
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Un model intermedi seria el model d'acompanyament. En ell, s'acompanya al nen 

o nena en el seu desenvolupament, sent conscients de com és, de les seves 

característiques, actituds i aptituds, i dotant-lo d'eines de confiança, 

responsabilitat i molt d'amor. Estimulant les seves emocions i ensenyant-li a 

comunicar-les, així com la part més relacionada amb l'art i la imaginació. Deixant-li 

experimentar des de la seguretat que la seva família/cuidadors i cuidadores hi 

són. 

Per tant, el que cal és proporcionar als infants una bona subjecció durant la seva 

infantesa, tant si són IAS com si no ho són, però especialment als nens amb 

aquest tret tan especial.  

Aquells infants que hagin crescut amb una bona subjecció durant la seva 

infantesa, disposaran en un futur d’eines per controlar la sobreestimulació bastant 

bé. No obstant, això no sol ocórrer. Diuen que cap infantesa és ideal, que tothom 

en té de problemes. Però això no ha de servir d’excusa per no intentar canviar les 

coses. Es tracta del creixement del propi fill i, si se l’estima, s’hauria d’intentar 

qualsevol cosa per aconseguir el seu benestar i assegurar-li un futur amb el 

menor nombre de problemes.  

Sóc conscient de que ser pare o mare no és gens fàcil, però també ho sóc d’una 

necessitat universal que consisteix en ajudar a créixer de la millor manera 

possible als infants, millorar la seva qualitat de vida. L’important és que els pares 

ho intentin, ho podran fer millor o pitjor, però ho hauran intentat.  

 

Un estil de subjecció insegura persistirà a través de tota la vida de l’IAS, llevat que 

pugui establir una subjecció inusualment segura amb algú a la seva vida adulta, 

com pot ser un amic, amiga o  companya, companya, o durant una psicoteràpia 

de llarga durada.  

No obstant, aquesta situació no sol ocórrer i la PAS (etapa adulta) s’introdueix en 

el món buscant inconscientment aquella anhelada seguretat, sense una gran 

experiència que acaba desembocant en la caiguda dels mateixos errors, escollint 

repetidament el mateix tipus de persona que li fa sentir-se insegura.  
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     4.2. Què és millor: progenitors PAS o no PAS?5 

L’alta sensibilitat és un tret hereditari, això hauria de significar que un dels dos 

progenitors és PAS. No obstant, es pot donar la circumstància de que cap dels 

dos sigui altament sensible, segurament l’IAS haurà heretat el tret d’una altra 

figura familiar. 

Sobre la qüestió de quin és el tipus ideal de progenitor per a un IAS, la resposta 

és senzilla. Cap pare ha de sentir-se culpable per no ser PAS, ja que és indistint a 

l’hora de criar un fill o filla. El progenitor ideal no dependrà de l’existència del tret 

en la seva persona. 

 Múltiples psicòlegs i especialistes pensen que compartir el tret no és ni més ni 

menys beneficiós. Podria aportar coses bones com la comprensió, però també 

coses dolentes com el traspàs de les pors no superades.  

Per tant, qualsevol progenitor és ideal sempre hi quan intenti ajudar al seu IAS a 

desenvolupar-se sense gaires problemes. Tots aquells que eduquin des de el 

respecte, la comprensió i l’empatia seran bons progenitors. Només cal saber 

escoltar i identificar les necessitats de l’infant.  

     4.3. Diferències  entre els nens i les nenes PAS 

Segons la meva pròpia investigació, aproximadament el 30% dels IAS serien 

nenes i el 70% serien nens. El meu estudi diu que hi ha més IAS nens però 

aquest resultat es deu al fet que no s’estudiava el tret en relació al sexe i, per tant, 

no és una dada fiable6. Per la Elaine Aron i per molts especialistes existeix el 

major nombre de IAS nens i nenes.  

 Tot i que no hi ha cap diferència entre nens i nenes altament sensibles7, la 

societat els tracta de manera distintiva. Ambdós sexes tenen problemes durant la 

seva vida, sobretot en la nostra societat (occidental). No obstant, és un fet que els 

nens altament sensibles pateixen més burles pel mer fet de ser nois sensibles.  

                                            
5
 Resposta d’especialistes a l’apartat d’annexos, pregunta nº13. 

6
 Gràfic nº3 a l’apartat d’annexos 8.9. 

7
 Resposta d’especialistes a l’apartat d’annexos, pregunta nº11. 
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Això fa que els IAS desenvolupin una baixa estima i es tanquin més en ells 

mateixos. 

Com sempre, la solució radica en els pares, les mares i/o cuidadors/es. Han 

d’aconseguir que els IAS desenvolupin una autoestima alta per tal que no els 

afecti els comentaris de la gent (companys, professors i altres que poden  no 

entendre el seu tret). 

El problema dels nens barons sensibles: És increïble veure fins a quin punt es 

confon gènere amb sensibilitat. Els homes/nens no haurien de ser sensibles, les 

dones/nenes haurien de ser-ho. Tot això comença a casa. El nen es 

desenvoluparà segons els valors dels seus progenitors i, depèn de quins siguin, 

poden portar al nen a la inseguretat i a l’aïllament. Això és d’aquesta manera per 

la nostra cultura. Tot i que actualment s’intenta canviar la situació, encara hi ha 

molta intolerància al respecte.  

Durant els anys escolars, els nen sol mostrar una actitud introvertida, fet no 

sorprenent ja que un baró sensible no es  «normal». Han d’utilitzar una armadura 

emocional per poder sobreviure en la nostra societat.  

Donat aquest punt, es crea una nova incògnita: hi ha alguna societat que accepti 

la sensibilitat en els barons? Si creu que aquest punt és interessant l’invito a 

investigar sobre la cultura oriental. No em centraré en aquesta qüestió perquè 

convivim amb la cultura occidental i, per tant, seria molt difícil que algú canvies la 

seva forma de pensar de manera tan dràstica. A més, no es pot canviar el 

pensament dels altres (professors, companys, cosins, etc.). No obstant, el que sí 

que es pot fer és descobrir trets de la cultura oriental i intentar adaptar-ne alguns 

a l’educació del nostre IAS.  

Les nenes sensibles: acompanyants personals de les mares. Per contra, les 

nenes sensibles introvertides resulten ser les millors per les mares. El problema 

aquí pot venir donat per una suposada sobreprotecció. Una mare pot trobar en la 

seva nena sensible la filla dels seus somnis, aquella que mai abandonarà la llar, 

que no hauria de fer-ho ni ho farà. Tot això ofega el desig natural de la nena 

sensible per explorar i superar les seves pors. A més, els pares no solen ajudar 

molt a les seves filles a superar les pors (les protegeixen d’ells).  
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A l’etapa escolar, a diferència del nens, si manifesten alguna sobreactivació o 

alguna emoció, estan fent allò que s’espera d’elles. No es força la creació d’una 

armadura com si els passa als nens. No obstant, aquesta acceptació de les seves 

emocions per part de la societat, pot ser utilitzada com una defensa davant una 

situació de sobreactivació. La seva defensa seria utilitzar les seves emocions per 

manipular als altres (per protegir-se). «Si hem de jugar una altra vegada a allò em 

posaré a plorar.».  

     4.4. IAS i el sistema educatiu 

Per experiència pròpia i gràcies a les entrevistes realitzades, puc afirmar que el 

sistema educatiu no és l’idoni pels infants altament sensibles. L’exemple de 

l’Anaís Isarre ens pots servir de guia per comprendre com se senten els IAS dins 

el nostre sistema educatiu. Tenint en compte que s’activen més fàcilment i que 

reben múltiples estímuls alhora, és comprensible que no estiguin feliços en una 

aula plena de nens i nenes que no paren de cridar, corretejar, etc. Suportar això  

durant hores resulta realment esgotador.8  

Com bé diu l’Anaís, el sistema educatiu està creat per no PAS i, per tant, només 

és útil pels que conformen el mateix grup. Molta gent pensa: «¿Què s’ha de fer 

llavors? És lògic afavorir la majoria... de la mateixa manera que guanya les 

eleccions aquell que és més votat.». El que s’ha de comprendre és que el món es 

compon per majories però també per minories que cal tenir en compte. Sembla 

ser que això no té prou importància avui dia, ningú l’hi atorga.  

Per altra banda tenim els nens que són diagnosticats erròniament. O els IAS 

superdotats. Respecte els últims en esmentar, es pot dir que, en general, poden 

haver viscut una infància més fàcil. El perquè és senzill, la sensibilitat se li 

atribueix al tret destacat que és socialment acceptat.  

No obstant, hi ha un conjunt de IAS que són diagnosticats amb patologies o 

síndromes que no es corresponen amb la seva realitat. Durant la meva 

investigació em vaig trobar nens i nenes que estaven en un procés d’investigació. 

Els seus pares estaven preocupats perquè veien que el seu fill/a era diferent a la 

                                            
8
 Resposta d’especialistes a l’apartat d’annexos, pregunta nº14. 



28 
 

resta. L’alta sensibilitat és un tema tan amagat que ni tan sols es té en compte a 

l’hora de diagnosticar. A molts IAS se’ls atribueix la condició d’autistes o de 

persones amb TDH. Moltes vegades aquests diagnòstics estan equivocats i 

l’única cosa que són els infants és sensibles, especialment sensibles. Això no vol 

dir que no hi hagi IAS autistes o IAS amb TDH, existeixen. Un autista pot ser-ho 

sense ser altament sensible igual que un IAS pot ser o no autista.  

Ja que no es pot canviar el sistema educatiu (de moment), s’ha de fer el que porto 

dient tota l’estona: escoltar i donar suport a l’IAS des de casa. Ajudar-los és 

responsabilitat dels pares davant una societat cega que no és capaç d’admetre la 

diversitat.  

     4.5.  IAS introvertits  

En total un 70% dels IAS són introvertits, dada que he corroborat amb el meu 

estudi. Com he explicat abans en l’apartat 3.1., ser introvertit no comporta una 

sèrie de conseqüències negatives. Com sempre, la cultura hi juga un paper molt 

important. Els IAS introvertits no deixen de ser individus sociables. De fet, els 

introvertits estan més pendents de les seves relacions: els introvertits estan més 

pendents de la qualitat, no de la quantitat.  

Segons Jung: 

[Los introvertidos] son evidencias vivas de que este mundo, rico y variado, con su vida 

desbordante y embriagadora, no es únicamente externo, sino que también existe en el 

interior [...] Con su vida nos enseñan más que con sus palabras [...] Sus vidas nos 

hablan de otra posibilidad, la vida interior de la que tan dolorosamente necesitada 

está nuestra civilización.9  

Jung era conscient del prejudici de la cultura occidental en  contra dels introvertits, 

però sentia que l’introvertit que es menyspreava a si mateix no feia cap favor al 

món. A més, podem veure com aquesta situació no ha canviat malgrat el pas dels 

anys. S’ha d’aprendre a valorar l’estil introvertit. 

                                            
9
 JUNG, C.G. (2008 [1921]). Tipos psicológicos. Edhasa. Barcelona. Pàgs. 5 i 6 
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     4.6. IAS extravertits 

Vull destacar que no és el mateix ser un IAS que ser socialment introvertit. Al meu 

estudi s’evidencia com el 30% dels IAS són socialment extravertits. Aquestes 

persones tenen un ampli cercle d’amistats i gaudeixen estant en grup o amb 

estranys. Si l’IAS creix en una gran família, una família encantadora i sociable i ha 

après a veure les persones com fonts de seguretat en lloc de trobar raons per 

posar-se en guàrdia davant d’elles, segurament acabarà inclinant-se per 

l’extraversió.  

No obstant, no deixarà de trobar altres fonts de dificultats que l’activaran, com un 

llarg dia de treball o passar massa temps a la ciutat. Si es sobreactiva, l’IAS 

extravertit evitarà relacionar-se (els no IAS extravertits es relaxen més 

fàcilment amb gent al seu voltant).  

     4.7. Ajudar-los a convertir la sensibilitat en un aliat 

Els nens sensibles necessiten empatia, validació i reconeixement del seu dolor o 

de les seves lluites interiors. Encara que tots els nens necessiten ser escoltats i 

compresos, els nens sensibles, ho requereixen encara més, perquè puguin florir i 

desenvolupar els punts forts de la seva personalitat. 

 Sovint, l'error més gran és tractar d'animar o minimitzar l'estat d'ànim del nen. 

Quan els nens sensibles estan expressant un sentiment o problema (per molt 

insignificant que ens sembli), hauríem de parar atenció als seus sentiments. 

Mostrar interès pel que diuen i escoltar-los simplement sense etiquetar, sense 

jutjar. Es pot pensar que l’infant espera una resposta o solució al seu 

plantejament, però no necessàriament, l’importa més expressar el que li passa i 

sentir-se acompanyat. 

Utilitzar frases que denoten empatia i no retret. Frases que li facin sentir comprès i 

recolzat en els seus sentiments. Frases com: "Comprenc que estiguis decebut" 

"Ja... entenc com et sents". Fins i tot, frases en què senti que no és l'únic que ho 

passa malament com: "Si, jo també vaig tenir un mal dia... avui a casa..." "A mi 

tampoc m'agradaria haver passat per això...". Aquesta actitud l’ajudarà a no 

sentir-se diferent (en sentit negatiu).  
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Donar-li temps i espai perquè se senti millor és imprescindible. Potser tarda més 

temps del que ens agradaria a recuperar-se, però si se l’intenta ficar pressa, 

s’estarà tirant per terra tota la feina prèvia. Hem d’aprendre a ser pacients. Els 

nens sensibles necessiten de vegades estar un temps tot sols o en silenci, per 

sentir-se millor. Quan es senti millor, cal acceptar-ho com una cosa normal i 

natural. Potser només expressant com se sent, mentre se l’escolta o se’l reafirma 

amb frases empàtiques, sigui suficient perquè el nen se senti millor. Altres 

vegades necessitarà més temps i un temps tot sol. Sigui com sigui, s’ha d’intentar 

normalitzar la situació. Sense donar a entendre que abans li passava alguna cosa 

i ara ja està bé. Sempre ha estat bé. 

Ajudar-los a que puguin perdonar i oblidar les decepcions amb altres persones. Si 

mantenim l'actitud de comprensió i empatia pel que sent, és més fàcil que amb 

aquest exemple, puguin arribar a oblidar i "passar pàgina" mes ràpid, reconeixent 

que ells mateixos de vegades fan mal als altres i poden demanar perdó. 

Amb aquestes accions, i en sentir que obtenen el que necessiten per sentir-se 

millor, és mes probable que els infants sensibles puguin ressaltar els punts forts 

de la seva personalitat i així convertir la seva sensibilitat en un aliat i no en un 

enemic. 

     4.8. Consells per a professors  amb alumnes altament sensibles 

Per ensenyar a IAS es necessiten estratègies diferents de les que s’utilitzen per a 

la resta dels estudiants. Els IAS acreixen l’estimulació, això significa que capten 

les coses més subtils en qualsevol situació d’aprenentatge, però també que es 

sobreactiven fisiològicament amb més facilitat. 

 Els IAS són normalment molt conscients i intenten donar el millor de si. 

Moltes d’elles són persones superdotades. Però ningú es desenvolupa bé 

si està sobreactivat, i els IAS es sobreactiven amb més facilitat que els 

altres. Quan pitjor s’exerceixen és quan se’ls observa o se’ls sotmet a 

pressió, i aquest fracàs pot desmoralitzar enormement. 
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 Els alts nivells d’estimulació (com una aula sorollosa) els afecta i els deixa 

exhausts abans que a la resta. I mentre alguns opten per la retirada, un 

bon nombre d’infants es tornarà hiperactiu. 

 No sobreprotegir l’alumne sensible però, quan s’hagi d’insistir en que 

l’alumne faci alguna cosa difícil, intentar que l’experiència li resulti reeixida. 

 Fer concessions a compte del tret per què l’alumne guanyi resistència 

social. Si s’ha de fer una presentació, oferir-li un assaig general, la 

utilització de notes o la lectura en veu alta, qualsevol cosa que disminueixi 

l’activació i permeti una experiència reeixida. 

 No donar per suposat que un alumne que es limita a l’observació és tímid o 

temorós. Pot que sigui una mala explicació al seu comportament, no 

obstant, l’etiqueta l’acompanyarà durant molt de temps. 

 Tenir en compte els biaixos  culturals contra la timidesa, la quietud, la 

introversió i altres. S’ha de vigilar en si mateix i en la resta d’alumnes.  

 Ensenyar a respectar les diferències de temperament, de la mateixa 

manera que es fa amb altres diferències. 

 Vigilar i estimular la creativitat i la intuïció, que són típiques en els IAS. Fer 

llegir el seu treball en veu alta davant la classe, però amb cura de no 

avergonyir-los. 
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5. COM IDENTIFIQUEM EL TRET? 

Sabem quines són les característiques de les PAS i dels IAS però, com podem 

saber de manera objectiva si una persona és altament sensible?  

En aquest estudi s’han utilitzat tres vies diferents per determinar si un infant té el 

tret o no. Aquestes vies són: 

 Enquesta a pares/cuidadors10 

 Test del dibuix  

 Observacions personals (aplicant la teoria) 

     5.1. Enquesta a pares i cuidadors dels infants 

La via principal per identificar infants altament sensibles és mitjançant l’enquesta 

de l’Associació PAS (APASE), basada en la que va crear l’Elaine Aron i que 

apareix al seu llibre El don de la sensibilidad en la infancia.  

Aquesta enquesta ens ajuda a veure des de fóra com actuen els infants. L’han de 

realitzar els pares o els cuidadors ja que són els que més hores passen amb ells. 

No obstant, no podia refiar-me de la subjectivitat dels progenitors. Moltes vegades 

les enquestes són emplenades amb pressa, poques ganes o amb un concepte de 

l’infant que no correspon a la realitat. A partir de les 20 afirmacions he considerat 

que l’infant era altament sensible. 

Si vols saber si el teu fill o filla és un IAS, no recomano que et basis només en la 

teva pròpia opinió. Pregunta a altres familiars, professors o amigues què en 

pensen.   

     5.2. Test del dibuix 

Aquesta via tracta de veure com és l’infant a través dels seus propis dibuixos11, 

accedint al seu inconscient. Amb aquest test no només vaig determinar si tenien 

el tret, a més em permetia diferenciar-los en introvertits i extravertits.  

 

                                            
10

 Punt 8.2. dels annexos. 
11

 Punt 8.1. dels annexos. 
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Per realitzar aquest tret s’han de tenir en compte diversos factors: 

 L’edat de l’infant. 

 El temps que triga en realitzar el gargot o el dibuix 

 El traç 

 La inclinació del dibuix (introversió-extraversió) 

 Els colors emprats 

L’edat de l’infant és important perquè determinarà el tipus de dibuix. Per exemple, 

si el dibuix el fa un infant de 3 anys, esdevindrà un gargot. Per aquest motiu, al 

meu estudi només he utilitzat aquesta via del dibuix en el cas dels infants majors 

de 3 anys. La resta els he identificat bastant-me en la primera i l’última via. 

El temps que ha trigat en realitzar el dibuix és important ja que, normalment, els 

infants que triguen més temps són més detallistes i perfeccionistes. Característica 

típica dels IAS. Quan es demani a l’infant realitzar aquesta tasca no se li ha de 

pressionar, cal deixar-li fer fins que ell mateix decideixi que ja ha acabat. 

El traç determina molts aspectes de la vida interior d’un infant però, per 

determinar que el nen és o no altament sensible (i, a més, introvertit) cal fixar-nos 

en si els traços són llargs i/o circulars. Si el traç és discontinu pot significar 

timidesa o dificultats d’adaptació, cosa no estranya si es tracta d’un IAS amb una 

subjecció dolenta. No obstant, no podem determinar amb el traç tota la 

personalitat de l’infant, així que caldrà esperar a veure que passa amb la resta del 

dibuix. 

La inclinació del dibuix ens ajudarà a determinar si es tracta d’un infant introvertit 

o extravertit. De manera que, si el dibuix es troba a la part esquerra del dibuix es 

podria tractar d’un infant introvertit, mentre que si ho fa a la dreta es tractaria d’un 

extravertit. Hi ha més factors que hi intervenen però aquests són els més 

generals. 

Per últim, tenim els diferents colors emprats. Si el dibuix no té color es podria 

interpretar una buit afectiu o tendència antisocial, tot i que no m’he deixat portar 

massa per aquesta dada ja que hi havia nens que intentaven fer ràpid el dibuix 

per després marxar a jugar (normalment eren els nens més grans). Els extravertits 
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utilitzen un gran nombre de colors vius (vermells, grocs, taronges, blancs...) 

mentre que els introvertits empren pocs colors, normalment els freds (blau, verd, 

violeta, gris...). Amb els colors podem descobrir infinitud d’aspectes de la seva 

vida però no era el que es requeria. 

Si es vol més informació sobre com analitzar la personalitat dels infants, invito al 

lector a llegir-se el treball de recerca de la meva companya Raquel Jiménez, amb 

la que vaig anar a realitzar el test.  

A continuació, faré una anàlisis del dibuix d’un IAS per exemplificar el que s’ha 

explicat anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix del nen 1512 

Edat: 8 anys 

Temps: entre 30 i 35 minuts 

Traç: Llarg i continu 

Inclinació del dibuix i de l’arbre: esquerra 

Colors: freds (blau i marró) 

Predomini del color: blau 

                                            
12

 Dibuix a l’apartat 8.1. dels annexos. Nen 15, 8 anys. 
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Amb aquestes dades podríem treure les següents conclusions: es tracta d’una 

persona perfeccionista (pel temps), el seu traç i la inclinació del dibuix i del arbre 

cap a l’esquerra fan pensar que es tracta d’un nen introvertit. A més, els colors 

freds ho reafirmen. Que el blau sigui el color predominant indica un autocontrol 

molt gran, un comportament controlat. 

Per tant, podríem concloure que es tracta d’un dibuix fet per un IAS. A més, 

l’enquesta i les observacions donen suport a aquesta afirmació. 

Es tractaria d’analitzar el dibuix de qualsevol infant d’aquesta manera. No 

explicaré què significa cada color ni cada traç ja que no és el tema que ocupa el 

treball, només és una ajuda per identificar els IAS.  

     5.3. Observacions 

Aquesta tercers via serveix per atorgar el tret de manera definitiva i utilitzant la 

teoria apresa. No li dono una validesa especial perquè no la té, però volia 

corroborar les dades amb l’experiència viscuda. Al tractar personalment amb els 

infants podia veure com era el seu caràcter, si eren introvertits o extravertits (a 

primer cop d’ull), entre d’altres coses.  

     5.4. El resultat 

El resultat és la suma d’aquestes tres vies. Si l’infant resultava ser altament 

sensible en les tres proves és quan l’he considerat altament sensible. Si no ho 

hagués fet d’aquesta manera, segurament el nombre d’IAS hagués sigut massa 

elevat, distorsionant la realitat. D’aquesta manera el meu estudi corrobora el 

resultat del de l’Elaine Aron: els IAS són una minoria. 

Dins d’aquesta minoria es pot veure que hi  ha una altra minoria: els IAS 

extravertits. Gairebé no se’n parla d’aquesta altra minoria (30%). De fet, el llibre 

de la Dra. Aron va dirigit a les PAS introvertides degut la minoria que suposen els 

extravertits.  

Una vegada una PAS descobreix el seu tret entén moltes situacions que s’han 

donat dins la seva vida. Sent que s’ha trobat, que no és l’única persona que sent 

de manera particular, que es satura en estar envoltada d’una multitud... Però si la 
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persona, a més de descobrir que és PAS, descobreix que es una PAS 

extravertida pot arribar a sentir-se diferent dins d’aquest col·lectiu (PAS). Una 

minoria dins d’una minoria.  

No obstant, aquesta minoria sol estar més acceptada dins la nostra societat, ja 

que l’extraversió es considera un tret molt positiu. Pot ser, per aquest motiu 

l’Elaine Aron centra molt més els seus llibres en les PAS introvertides, ja que 

solen tenir més problemes d’acceptació social (tot i que aquesta condició no es 

compleix en totes).   

Ha sigut a partir d’aquests resultats que he pogut dur a terme la resta de la 

pràctica: taules i gràfics. 

El primer que havia de fer era una taula principal en què es recollís totes les 

dades. A partir d’aquesta, ja podia classificar els IAS de diverses formes: per 

introvertits, extravertits, per nens i nenes, etc. 13  Una vegada ja tenia les diferents 

taules, podia agrupar la informació de l’estudi creant diversos gràfics14 que 

ajudessin a l’enteniment del mateix.  

Per últim, només calia treure conclusions sobre l’estudi i els seus resultats. 

                                            
13

 Veure l’apartat 8.8. d’annexos. 
14

Veure l’apartat 8.9. d’annexos. 
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6. CONCLUSIONS 

Com hem vist durant l’evolució del treball, l’alta sensibilitat en la infància no és un 

tema fàcil. Per tal de comprendre el que significa ser un infant altament sensible 

calia explicar primer què és l’alta sensibilitat i diferenciar entre introversió i 

extraversió. I així ho he fet. Els meus objectius eren arribar a explicar com són els 

infants altament sensibles, matisant també les diferències dins del propi grup 

(introversió i extraversió).  

Gràcies al treball, he pogut descobrir que el 20% de PAS presentat per l’Elaine 

Aron no es complia, ja que he obtingut un xifra del 36%. No obstant, no 

desacreditaré la xifra de la Dra. Aaron ja que el meu estudi comprèn un total de 28 

infants mentre que el seu és de dimensions més grans i, segurament, de major 

qualitat (ja que no sóc psicòloga ni tinc els mateixos mitjans). A més, he 

comprovat que hi ha més IAS introvertits (70%) que no extravertits (30%), dades 

que s’equiparen amb les de l’estudi anteriorment nomenat.  

La importància d’aquest estudi era comprovar si el tret només el tenia una minoria 

poblacional i d’aquesta, determinar quin percentatge es correspon amb la 

introversió i quin ho fa amb l’extraversió. Aquest fet és important, el fet que són 

una minoria. En tractar-se d’una minoria i, a sobre, poc coneguda, ve implícita una 

necessitat de fer-la conèixer per intentar canviar la seva situació marginal. És a 

dir, normalitzar el tret. Per tant, per mi, aquests resultats m’animen a continuar 

divulgant i compartint el coneixement sobre aquest tret tan meravellós.  

Crec que he assolit els objectius establerts prèviament ja que, tant amb l’estudi 

com amb l’experiència de les especialistes que han col·laborat amb mi, es pot 

veure que no és una cosa inventada, que hi ha gent així i que, a més, són una 

minoria dividida entre introvertits i extravertits. A mesura que vas llegint el treball 

hauries de pensar, com a mínim, en una persona amb les mateixes 

característiques. Pot ser alguna companya de treball, algun amic, alguna 

germana... No es estrany conèixer una PAS o un IAS, formen part de la diversitat 

humana.  
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Això sí, assolir els objectius no ha estat gens fàcil. Al començament, vaig tenir la 

idea d’anar a una escola de música a realitzar l’estudi (ja que els IAS són molt 

creatius i els agrada aquest tipus d’activitats). Em vaig posar en contacte amb el 

director de l’escola i em va donar permís per realitzar l’estudi. Cada setmana li 

preguntava quan podria anar-hi i sempre em donava llargues. Vaig estar en 

aquesta situació fins que va acabar el curs i, amb ell, les meves oportunitats de 

realitzar la investigació a l’escola de música. Però no em vaig desesperar gaire ja 

que tenia un pla B (i C, que no va caldre desenvolupar). De seguida vaig pensar 

en anar a diferents llars d’infants. A “La casa de les fades” em va atendre 

personalment la directora i, sense cap mena de problema, va acceptar que 

realitzés el meu estudi allà. De moment en tenia una, però volia que el meu estudi 

fos de major magnitud. Vaig visitar les altres llars d’infants de Torredembarra i en 

cap es trobava el director o la directora, així que vaig deixar el meu número de 

telèfon, al que mai van trucar.  

Veient que no em trucaven vaig contactar amb “Associació Fem Amics”, una 

fundació nascuda amb el propòsit de proporcionar als nens i nenes de pares i 

mares treballadors/es un estiu amb vacances. Després d’aconseguir tota la 

documentació requerida, vaig poder realitzar el meu estudi, ampliant el marge 

d’edat fins als deu anys. A més, aquest canvi de plans em va donar la idea 

d’analitzar si els IAS eren o no altament sensibles i diferenciar quins eren 

introvertits i quins extravertits a través del dibuix. D’aquesta manera he pogut 

classificar els infants amb major precisió i fiabilitat.  

Per altra banda va sorgir la problemàtica de trobar psicòlegs amb coneixements 

sobre el tema. Primer vaig fer el que resultava més lògic, contactar amb el Col·legi 

de Psicòlegs de Catalunya. En dir-me que no sabien res sobre l’alta sensibilitat 

vaig haver de buscar altres mitjans. Vaig anar a l’EAIA (Equips d’Atenció a la 

Infància i a l’Adolescència) on em van tornar a donar una resposta negativa. Dies 

després vaig preguntar-li a una psicòloga d’un hospital, i la seva resposta va ser la 

mateixa. No obstant, em va ajudar bastant dient-me que provés preguntant a 

alguna associació de PAS. Vaig enviar un correu a l’APASE (Asociación de 

Personas con Alta Sensibilidad de España)  i la resposta de Karina Zegers, 

presidenta de l’associació, va ser que m’informés dels llibres de la Dra. Aaron 
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(llibres que ja havia comprat i llegit). Ho vaig deixar córrer durant unes setmanes 

fins que vaig trobar un documental a RTVE sobre el tret, “Sensibilidad al trasluz”. 

En veure que entrevistaven a especialistes que coneixien el tema no vaig dubtar 

en apuntar els seus noms i buscar a la xarxa els seus correus electrònics. La 

meva sorpresa fou molt gran en descobrir que tots els noms apareixien en la web 

de l’Associació PAS (a Mallorca). Per fi havia trobat les persones ideals per 

entrevistar. Vaig tenir sort ja que totes a les que vaig escriure van acceptar 

realitzar l’entrevista (via gmail). 

Crec que he sabut controlar la situació i canviar estratègicament de plans sense 

molta dificultat. Podria haver realitzat un estudi diferent però no estic descontenta 

amb el resultat final. No obstant, m’hagués agradat fer el treball molt més extens, 

profunditzant en altres aspectes de la vida dels IAS i de les PAS. Per mi, s’han 

quedat penjats temes com: les PAS en les relacions; com sanar les ferides 

interiors i de la infància; metges, medicaments i PAS; IAS a l’etapa escolar, etc.  

He après moltíssim realitzant el treball, no tan sols a nivell intel·lectual sinó també 

a nivell emocional i personal. He descobert habilitats que no sabia que tenia, he 

après a “buscar-me la vida” per tal de trobar fonts d’informació... A més, l’estudi 

m’ha servit per saber identificar els infants altament sensibles. Em vaig adonar 

que parlant només una mica amb cadascun d’ells podia determinar de manera 

gairebé exacta qui era o no altament sensible. Per tant, considero que ha estat 

una experiència prou enriquidora i amb la que he gaudit moltíssim.  

Personalment, espero que aquest treball no es quedi en només un “treball de 

recerca”. Aquest mai ha estat el meu propòsit. De fet, gràcies a que li he donat un 

sentit no he hagut d’esforçar-me gaire a l’hora de redactar, pensant que era per 

un bon motiu. Pot ser aquest estudi no és tan objectiu com ho podria haver estat 

si ho hagués realitzat una no PAS, però al cap i a la fi, existeix realment 

l’objectivitat? Gran part del treball està escrit amb el cor, intentant disfressar el 

contingut amb objectivitat, ja que crec que un tema com la sensibilitat no pot 

explicar-se de cap altra forma. 
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8. ANNEXOS 

     8.1. Dibuixos dels infants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    NENA 2, 7 ANYS                                                           NEN 3, 6 ANYS 

                     NENA 4, 4 ANYS                                                       NEN 5, 4 ANYS 

 

                 NENA 6, 5 ANYS                                                      NEN 7, 10 ANYS 

 

 

 

 

                  NEN 8, 10 ANYS                                                      NEN 9, 7 ANYS 
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NEN 10, 9 ANYS 

 

NEN 11, 9 ANYS 

NEN 13, 7 ANYS 

 

NENA 12, 7 ANYS 
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NENA 14, 8 ANYS 

 

NEN 15, 8 ANYS 

 

NEN 16, 9 ANYS 

 

NEN 17, 6 ANYS 

 

NEN 18, 10 ANYS 
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     8.2. Enquestes als pares i cuidadors 

 

NEN 19, 9 ANYS 
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NEN 1, 3 ANYS 
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NENA 2, 7 ANYS 

 

 

 



52 
 

NEN 3, 6 ANYS 
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NENA 4, 4 ANYS 
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NEN 5, 4 ANYS 
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NENA 6, 5 ANYS 
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NEN 7, 10 ANYS 
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NEN 8, 10 ANYS 
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NEN 9, 7 ANYS 
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NEN 10, 9 ANYS 
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NEN 11, 9 ANYS 
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NENA 12, 7 ANYS 
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NEN 13, 7 ANYS 

 



63 
 

NENA 14, 8 ANYS 
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NEN 15, 6 ANYS 
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NEN 16, 9 ANYS 
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NEN 17, 6 ANYS 
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NEN 18, 10 ANYS 

 

 

NEN 19, 9 ANYS 
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NENA, 2 ANYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEN 21, 3 ANYS 
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NEN 22, 2 ANYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN 23, 3ANYS 
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NENA 24, 4 ANYS 
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NEN 25, 2 ANYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN 26, 2 ANYS 
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NENA 27, 2 ANYS 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN 28, 3 ANYS 
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     8.3. Entrevista a Alice Shannon 

Alice Shannon has been in private 

practice for twenty years. She 

specializes in helping parents and 

school staff to understand and 

respond effectively to temperament 

based behaviour problems and 

concerns in children. 

1. Why did you choose this 

profession? 
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Good morning. I felt a calling. Working as a therapist felt like a good fit for 

me. 

2. How would you define high sensitivity? 

Elaine Aron has written and researched high sensitivity extensively and is a 

good resource for info. A person who is high in sensitivity is highly reactive 

in one or more areas of the 5 senses and emotional sensitivity. 

3. How did you discover this personality trait? Did your life change in 

any way? 

I first learned about all the temperament traits including sensitivity as a 

graduate student. It was life changing knowledge for me. It helped me to 

better understand and better parent my young highly sensitive son and later 

myself, other family members and clients. 

4. Have you had or do you have highly sensitive patients? If yes, how 

was the experience? 

The majority of my clients are highly sensitive. I agree with Elaine Aron that 

many clients in therapy are HSP's. They feel things strongly, are sometimes 

more inclined to be anxious and often wonder what's wrong with them.  

5. Do you believe that people confuse high sensitivity with pathology? If 

so, how did you come to that conclusion? 

I think sensitivity and numerous other normal temperament variations are 

often confused with pathology. When people aren't familiar with 

temperament a less benign point of view is often applied. 

6. What positive and negative characteristics would you highlight of high 

sensitivity? 

People who are highly sensitive feel things more strongly. They can enjoy 

things more deeply and also find stressful experiences and feelings more 

challenging. Self care is important for everyone. Self care is really important 

for HSP's. 

 

7. Childhood is an important stage in our lives. How would you define 

that of highly sensitive people?  

Highly sensitive children do best when they get support for who they are 

and help learning how to make their temperament work for them by filtering 

rather than over attending to the environment and their thoughts and 

feelings and learning how to refuel with personal emotional care. 
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8. Are highly sensitive children more likely to have problems in school? 

Why? 

Highly sensitive children can be more prone to anxiety. If they are in a 

chaotic or stressful environment they may not do well. When they have a 

good fit with school and teacher and as they learn to manage their 

temperament they can do quite well. 

9. Is there a tendency to introversion?  

We tend to associate high sensitivity with introversion but all combinations 

of temperament characteristics occur.  

10. What is the difference between an introverted person and a highly 

sensitive person? 

An introverted person may prefer quiet time but not be stressed or anxious 

or overwhelmed in social settings. 

11.  How can a HSP be extroverted?  

All temperament combinations are possible. People who are highly 

energetic and or highly intense (an expressive energy scale) are often more 

outgoing. Their sensitivity may not be as readily apparent. 

12. Do you think that overstimulation is the biggest problem of a 

HSP/HSC?  

Over stimulation can be problematic for HSP's but is not the most 

challenging aspect for being highly sensitive for everyone. Some people 

find wanting to please others and avoid criticism or feeling easily pressured 

more challenging. Anxiety is challenging for some HSP's, etc. 

13. Is the high sensitive a more positive trait in boys or girls? 

People who learn to understand their temperament and how best to 

manage it are likely to find it less challenging over time. 

14. What do you think is most beneficial to the HSC, having highly 

sensitive parents or just the opposite? Why? 

No one answer here. A highly sensitive parent may 'get' it but also may be 

caught up dealing with their own HSP issues. Also not all HSP's are the 

same and that can be an issue. A non HSP might not get it or might have 

more reserves and be better able to support an HSC. 

15. Do you believe that the education system is prepared or tailored to the 

HSP? 

There are some schools which are a good fit for HSP's but many are not. 

Being sensitive and supportive to normal individual differences benefits 
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everyone. Unfortunately that is often not the climate of understanding in 

schools. 

16. What advice would you give to HSC parents? 

Learn to appreciate and help your child to appreciate who they are. 

17. Finally, what would you like to transmit to the world about HSP? 

There is a wider range of normal than we are often given to believe.   Fine 

tuning our understanding and responses without quick judgement benefits 

everyone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.4. Entrevista a Anaís Isarre 

Especialista:   

 Presentación: 

- Nombre. Anaís Isarre 
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- Edad. 47 años 

- Estudios. Graduada en Educación Social 

- Ocupación. Formadora, educadora, coach de vida y facilitadora de 

procesos de desarrollo personal a través del amor, la risa y la danza. 

Preguntas: 

1. ¿Por qué escogió esta profesión?  

Siempre me he sentido atraída hacia el mundo de la educación y el 

desarrollo personal. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta?  

Me encanta la función de facilitar y acompañar procesos de desarrollo 

personal.  

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad?  

La Alta Sensibilidad es un rasgo personal, algo que de alguna forma define 

a una persona, igual que se tiene un color de ojos o una estatura 

determinada, también sentimos de diferentes maneras y esa forma de 

sentir nos define. Se habla de Alta Sensibilidad porque en relación a la 

media hay personas que sienten más intensamente que el resto. Mayor 

sensibilidad a nivel físico y a nivel emocional nos lleva a recibir mayor 

cantidad de información, que junto a la profundidad en la manera de 

procesar la información recibida produce frecuentemente 

sobreestimulación.  

4. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad? ¿Cambió su vida en 

algún aspecto/sentido? 

 Lo que descubrí fue que es un rasgo y que tiene nombre, que mi forma de 

sentir es compartida en cierto grado con un 20% de la población. Aunque 

ya había leído algún que otro artículo referente al tema, en el documental 

“Sensibilidad al trasluz” de rtve me sentí completamente identificada. Ahí 

es donde dije ¡eso es! Ese descubrimiento me ayudó a “ver” con más 

claridad. 

5. ¿Ha tenido o tiene pacientes altamente sensibles? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿cómo fue la experiencia? 
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 Tengo clientas PAS en procesos de coaching de vida. También vienen a 

mis cursos algunas personas en las que, aunque no lo hablemos, yo 

observo características PAS. La experiencia es enriquecedora en ambas 

situaciones. Cuando una persona está en un proceso consciente de 

desarrollo personal y te da la oportunidad de acompañarle en su proceso y 

ayudarle a poner algo más de entendimiento hacia sí misma, es un regalo. 

6. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una 

patología? De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión?  

La Alta Sensibilidad no es una patología, en absoluto, eso sería como decir 

que ser friolera o calurosa es una patología, no tiene sentido. La forma en 

que una persona siente es simplemente una forma de sentir, nada más. Lo 

que pasa es que la Alta Sensibilidad es un rasgo que no se ha valorado 

como algo positivo, incluso en numerosas ocasiones se ha tratado a las 

personas con Alta Sensibilidad como si hubiese algo mal en su ser, esto ha 

hecho mucho daño porque te sabes diferente y te dicen que no es correcto 

ser como eres. Hay personas con Alta Sensibilidad que al sentirse 

incomprendidas y no entender la normalidad de su rasgo, no han sabido 

gestionarlo y a raíz de ello, junto a otros factores, han podido desarrollar 

alguna patología, pero también hay personas que no tienen Alta 

Sensibilidad y tienen patologías, claro. 

7. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad?  

Creo que las características en sí, no son positivas o negativas, más bien 

cada característica te aporta experiencias agradables y desagradables. Me 

explico con un par de ejemplos: la capacidad de sentir intensamente me 

permite sentir multitud de cosas agradables, pero también me hace sentir 

intensamente las cosas que son desagradables para mí, del mismo modo 

la capacidad de procesar una gran cantidad de información a nivel mental, 

me puede ayudar a tomar buenas decisiones, razonadas y bien meditadas, 

pero también puede hacer que no termine de tomar una decisión por seguir 

dándole vueltas durante demasiado tiempo… 
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8. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en cuenta 

que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias diferentes). 

 La infancia es una etapa en la que vamos conformando nuestra propia 

auto-imagen y es muy importante el reconocimiento y el apoyo de las 

personas adultas de referencia. Por lo tanto es muy relevante cómo 

atienden esas personas adultas las características de la Alta Sensibilidad 

en los niños y niñas a su cargo. No ser comprendido en cuanto a la forma 

de ser y de sentir es una cuestión que suele marcar mucho en edades 

tempranas. Por ejemplo, recibir mucha información a través de los 

sentidos, sentir intensamente a nivel emocional, pensar y preguntarse 

continuamente acerca de todo lo que sucede… llega a saturar en muchas 

ocasiones y, si eres “peque”, alguien tiene que “acompañarte bien” en esos 

momentos.  

9. ¿Los niños y las niñas altamente sensibles son más propensos a 

tener problemas en la escuela (ya sea de integración o de cualquier 

otro tipo)? ¿Por qué?  

Creo que el mayor problema es el sentirse incomprendidos sabiéndose 

diferentes a la gran mayoría, el no entender lo que pasa, el no entender por 

qué las cosas son como son y por qué las demás personas no parecen 

comprender las cosas de la misma forma que tú. Sobre todo son muy 

negativos los mensajes que reciben continuamente y que hacen referencia 

a que dejen de hacer lo que hacen, de ser como son, porque las cosas no 

son así… no sientas tanto, no pienses tanto, no puede dolerte eso, no te 

pongas así por tan poca cosa... el mensaje que se le está dando es que 

hay algo que no va bien en su ser. Si realmente hubiese más comprensión, 

aceptación de la otra persona tal como es y respeto, habría muchos menos 

problemas.  

 

 

10. ¿Hay una tendencia a la introversión? Si así lo cree, ¿por qué cree 

que sucede?  
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Por una parte una PAS suele tener un mundo interior muy rico por lo que 

necesita contactar consigo misma. Por otra parte, creo que hay gente que 

se encierra más en sí misma precisamente porque la relación con las otras 

personas no les satisface, conforme va pasando el tiempo se cansan de 

que no les entiendan, de que no les respeten… así que terminan creando 

un círculo pequeño de personas con las que pueden mostrarse tal como 

son y se relacionan menos con otras personas. También hay PAS 

extrovertidas, pero en muchas ocasiones su mundo interior lo comparten 

con poca gente. 

11. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? 

 Creo que no hay diferencias, considero que es un rasgo positivo en ambos 

sexos. Sin embargo, en la sociedad machista en la que vivimos, la 

sensibilidad está más aceptada en las mujeres que en los hombres por lo 

que a los niños todavía se les coarta más. 

12. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va menguando? Es 

decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la personalidad?  

El entorno, las experiencias de la vida… todo nos influye y vamos 

adaptándonos, cambiando… No obstante creo que el rasgo en sí no 

cambia, lo que cambia es cómo lo gestionamos, vamos aprendiendo de las 

experiencias.  

13. ¿Qué cree que es más beneficioso para el NAS, tener unos padres 

altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? 

 Lo más beneficioso para un NAS es tener una familia que se esmere en 

entenderle y respetarle. Da igual ser PAS o No PAS, lo importante es 

informarse, conocer el rasgo, aprender, respetar… Una PAS que se sienta 

bien tal como es y sepa gestionar adecuadamente el rasgo entenderá más 

a su NAS y podrá acompañarle mejor en su desarrollo, pero si no es así es 

posible que se sature fácilmente… como siempre cada caso es único, no 

se puede generalizar. 

 

 

14. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la medida 

de las PAS?  
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En absoluto, la sociedad entera está pensada generalmente por No PAS y 

para No PAS. Según las estadísticas el 20% de la población es PAS, eso 

quiere decir que hay 4 NAS aproximadamente en una clase de 25 

personas y una persona adulta para atender todas las características. Un 

ejemplo: Imagínate que estás en clase, eres especialmente sensible a los 

sonidos y te irrita el ruido, tienes alrededor a veinte personas hablando alto, 

a veces gritando, la mañana va avanzando, te encuentras mal, no logras 

concentrarte en lo que tienes que hacer, ya hasta te duele la cabeza… 

estás siendo consciente de todo lo que pasa a tu alrededor, escuchas el 

ruido del ordenador de la profe, los cuchicheos de los compas, los ruidos 

de la calle... si en algún momento dices algo al respecto es muy probable 

que te encuentres con respuestas del tipo: madre mía, tampoco es para 

tanto, pues mira tú qué delicada la niña, qué exagerada, pues tú también 

haces ruidos que no te estás tan calladita, concéntrate en lo tuyo y ya 

está… 

15. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los NAS?  

Que se informen, que tengan en cuenta que las personas somos 

diferentes, que sentimos diferente, que pensamos diferente… y que no 

pasa nada, solo hay que informarse, tratar de comprender, aprender y 

respetar. 

16. ¿En qué podría beneficiar a una PAS conocer su rasgo? 

 En la sociedad en la que vivimos muchas PAS arrastran un terrible 

sentimiento de no ser comprendido, de no entender el mundo, de ser una 

persona demasiado rara… Para muchas personas es muy revelador el 

momento en el que se dan cuenta de que hay más personas que piensan y 

sienten intensamente y que lo que les pasa solo es un rasgo, que son 

“normales”. Conocer el rasgo te ayuda a conocerte mejor y a aprender a 

gestionar de una forma más adecuada aquellos aspectos que puedan estar 

dándote problemas en tu día a día. 

 

17. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al mundo 

de las PAS? 
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 Creo que ser PAS es maravilloso, pero igual de maravilloso que ser No 

PAS. Somos iguales y diferentes, cada quien es como es. Ante todo, 

siempre, Respeto. Las PAS tienen mucho que aportar y necesitan poder 

ser como son, es bueno para ellas y para el resto de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Entrevista a Marta Nieto Alonso 

Especialista:  

 Presentación: 

- Nombre: Marta Nieto Alonso 

- Edad: 43 años 

- Estudios: Licenciada en psicología en la especialidad de clínica 

- Ocupación: Psicóloga Sanitaria en mi consulta privada de psicología 

Preguntas:  

1. ¿Por qué escogió esta profesión?  

Empecé a estudiar un Módulo de Educación Infantil, me resultaron muy 

interesantes las asignaturas de psicología, lo que me empujó a tomar la 

decisión de hacer psicología y especializarme en psicología clínica. 
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Creo que en aquel momento ya estaba en funcionamiento mi sexto 

sentido. Siento que he elegido bien, me llena mucho mi profesión. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta?  

Lo primero que destacaría es el vínculo que se crea entre el paciente y 

el psicólogo/a. Cuando hay armonía en la relación, se crea un ambiente 

de confianza donde la persona puede sentirse tranquila para contar 

aquello por lo que va a consulta. 

La segunda función que me parece imprescindible, es realizar una 

buena evaluación al paciente. Eso significa que hay que hacer una  

entrevista personal, donde la empatía, la escucha activa, los 

conocimientos del psicólogo/a y su agudeza natural ayudarán a dar con 

un buen diagnóstico. 

Y por último se pondrá en marcha el tratamiento más adecuado para 

esa persona. 

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad? 

La alta sensibilidad es un rasgo comprobado científicamente y se basa 

en cuatro características: 

1- Percepción sensorial intensa acompañada de una capacidad para 

captar gran cantidad de matices y detalles del entorno. 

2- Un exceso de información sensorial que puede producir una saturación 

física, mental y emocional. 

3- Procesamiento y pensamiento profundo con tendencia a la reflexión. 

4- Emocionalidad y empatía. 

En mi opinión las PAS procesan la información de una manera 

diferente, más elaborada. Una persona con alta sensibilidad es 

altamente reactiva en uno o más de los cinco sentidos (vista, oído, 

olfato, tacto y gusto).  

Como consecuencia de esto, las PAS son  creativas, emocionales, 

empáticas e intuitivas.  

A la vez tienen que tener cuidado y darse muchos descansos, porque el 

exceso de información sensorial puede dar lugar a una  sobresaturación 
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que le puede llevar a desbordarse tanto física, emocional como 

mentalmente. 

Además las PAS, necesitan tiempo para entender  lo que están 

viviendo. (Es importante para ellas relacionar lo que ocurre en su 

entorno, con esa gran cantidad de matices que perciben y dar sentido a 

las emociones que en ellas despiertan). Por eso tienden a tener un 

pensamiento más profundo con tendencia a la reflexión.  

4. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad? ¿Cambió su vida 

en algún aspecto/sentido? 

Cuando escuché en el telediario que iban a emitir un reportaje sobre 

personas altamente sensibles me despertó la curiosidad. Vi el reportaje 

“personas al tras luz” y me emocioné. Ese video daba muchas 

respuestas a preguntas que yo me llevaba haciendo mucho tiempo.  

No es que mi vida cambiara, pero si empecé a aceptarme, a quererme y 

a comprenderme mucho más a mí misma. Digamos que mi vida 

continuó igual pero a partir de empaparme de libros que explicaban la 

alta sensibilidad, entendí mi forma de ser y la forma de estar en esta 

vida mejor. 

5. ¿Ha tenido o tiene pacientes altamente sensibles? Si la respuesta 

es afirmativa, ¿cómo fue la experiencia?  

Si, llevo pacientes altamente sensibles. La experiencia es buena. 

Cuando ellos descubren que su forma de sentir, de percibir el mundo es 

diferente, les ayuda a darse cuenta de que necesitan aprender a 

conocerse, a darse su tiempo y a darse su espacio. También  aprenden 

a manejar las emociones con las que tantas veces se han visto 

desbordados. Todo esto les resulta muy reconfortante, dejan de 

compararse con los demás para encontrarse consigo mismos. 

Empiezan a tomar las riendas de su vida. 

 

6. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una 

patología? De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión? 

No creo que se confunda la alta sensibilidad con una patología. Lo que 

sí creo, es que las personas con alta sensibilidad pueden desarrollar 
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una patología si no aprenden a gestionar sus emociones y 

pensamientos.  

El sistema nervioso de una persona altamente sensible se sobresatura 

con mucha facilidad, eso le hace muy vulnerable. Si las PAS no se 

cuidan con los debidos descansos o manejando bien las emociones, es 

fácil que ante situaciones estresantes se desborden, entonces puede 

dar lugar a algún síntoma bastante común en las PAS, como la 

ansiedad, episodios de depresión, insomnio, etc.  

Cuando las situaciones estresantes son vividas desde la infancia de 

forma continuada y van acompañadas de un apego inseguro en la 

familia, es probable que las PAS desarrollen un trastorno de la 

personalidad más complejo. 

7. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad? 

Como característica positiva destacaría “el sexto sentido” que tenemos 

las PAS. Como característica negativa destacaría, la sobresaturación 

de estimulación y el desbordamiento al que nos lleva.  

8. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en 

cuenta que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias 

diferentes). 

Efectivamente, la infancia es una etapa importante en la vida, ya que  

se es muy vulnerable a todo lo que se escucha, se siente, se ve, se 

percibe, etc. sin posibilidad de hacer crítica de ello. Es como si uno 

fuera una esponja, lo absorbe todo.  

Durante la niñez no se tiene la capacidad de contrastar lo que ocurre en 

el entorno con lo que uno siente. El niño va a creer que todo lo que 

pasa a su alrededor está relacionado con lo que él hace, o lo que él es 

(etapa egocéntrica). Esto va a dar lugar a que el pequeño/a se vaya 

formando una idea de quién cree que es. Las etiquetas que adquiera 

durante  este tiempo van a estar presentes en su vida, van a ir 

marcando su autoestima. Por ejemplo, el niño puede pensar por las 
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circunstancias que este viviendo que “soy raro” o “tengo que ser bueno” 

o “soy tonto” o “soy malo”  lo va a creer al 100%.  

Cuando vaya creciendo las diferentes experiencias de la vida le harán 

darse cuenta de qué es verdad de esas ideas o etiquetas adquiridas y 

cuáles no y podrá ir variando su autoestima. 

 

La diferencia entre un niño/a PAS y un niño/a no PAS, es que el niño/a 

PAS, va a percibir más estímulos de su entorno que el que no lo es.  

 

Si el niño PAS tiene la suerte de contar con un adulto que le explique lo 

que siente y le ayude a relacionarlo con lo que está ocurriendo a su 

alrededor, le ayude a comprenderlo y a manejarlo de tal manera que se 

sienta comprendido y escuchado, le va a generar tranquilidad, calma. 

Así contribuirá a que el niño/a tenga una buena autoestima, una buena 

educación del manejo de sus emociones y probablemente una exitosa 

vida.  

 

Desgraciadamente, esto no es lo  más habitual, generalmente a los 

niño/as PAS les toca vivir con etiquetas que ellos mismos van 

elaborando  relacionadas con el desconcierto entre lo que ven y lo que  

sienten, como por ejemplo; “soy raro” “Hay algo malo en mi” “soy 

imperfecto”, etc. lo que le llevará a desarrollar una baja autoestima.  

9. ¿Los niños y las niñas altamente sensibles son más propensos a 

tener problemas en la escuela (ya sea de integración o de 

cualquier otro tipo)? ¿Por qué?  

No tiene porque ser así. Esto va a depender más del ambiente con el 

que se encuentren en la escuela. Es decir, si encuentran un ambiente 

tranquilo, con un profesorado que tiene en cuenta las diferentes 

necesidades de los críos, todo irá bien.  

10. ¿Hay una tendencia a la introversión? Si así lo cree, ¿por qué cree 

que sucede? 

Una de las características del PAS en general, es la tendencia a ser 

introvertido. Creo que esto se da porque el PAS necesita tiempo para 
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poner orden, entre lo que ocurre en el entorno y todo lo que se mueve 

dentro de sí mismo, tanto a nivel emocional, mental como físico.  

11. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? 

No creo que sea un rasgo más positivo en relación con el género. Creo 

que la sociedad en la que vivimos, es más permisiva con el género 

femenino cuando se trata de mostrar la sensibilidad. 

12. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va menguando? 

Es decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la personalidad? 

Yo creo que la sensibilidad no mengua con la edad.  

En algunos casos, se crean caparazones para protegerse del exterior y 

parecer que la persona es “más dura” “más fuerte”, así se adapta al 

medio y se cuida de ser rechazado o juzgado, pero por dentro sigue 

existiendo esa forma de sentir. Esto es lo que los psicólogos llamamos 

mecanismos de defensa, se van desarrollando de forma inconsciente, 

con el objetivo de proteger al sujeto de los daños que del  exterior le 

puedan llegar y mantener su interior a salvo. 

A la vez, La edad puede ayudar a ser más consciente de lo que se 

necesita. Creo que la persona altamente sensible si aprende a 

escuchase, con el tiempo encontrará el entorno que le haga sentirse 

mejor consigo misma y así disfrutar de su sensibilidad. 

13. ¿Qué cree que es más beneficioso para el PAS, tener unos padres 

altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? 

Para cualquier niño será beneficioso tener unos padres que le 

escuchen, les den respuesta a sus preguntas, amor y mucha 

comprensión, así cubrirán sus necesidades y ayudarán a crear un 

vínculo seguro.  

En el caso de los niños/as PAS lo que será importante es que los 

padres conozcan las características especiales de las PAS para poder 

entenderles mejor y cubrir sus necesidades particulares.  

El que los padres sean PAS no pronostica que sea algo beneficioso 

para el crio, dependerá de cómo los padres hayan resuelto esa 

condición.  
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14. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la 

medida de las PAS? 

No creo que el sistema educativo este hecho a medida de las PAS. 

Tampoco creo que el sistema educativo contemple las diferentes 

maneras que los niños/as necesitan que les llegue la información. Hay 

niños que son más visuales, otros más auditivos otros más perceptivos. 

Si esto se tuviera en cuenta, al estudiante le sería fácil entender lo que 

se le intenta enseñar, al no ser así y depender más de la forma de ser 

del profesor, son muchos los años desaprovechados en la etapa 

escolar.  

15. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los PAS? 

El niño/a PAS necesita expresar lo que está sintiendo. Necesita que  un 

adulto le ayude a relacionar lo que está sintiendo con lo que está 

ocurriendo. Esto es beneficioso para todos los niños/as pero 

especialmente con las PAS.  

Las PAS captan más cantidad de estímulos del exterior que los no PAS, 

por lo que en ocasiones se pueden sentir desbordados. En este 

momento necesitan que un adulto les ayude a gestionar sus emociones 

y pensamientos. Todo esto hará que se sientan comprendidos, 

escuchados y por ello validados, esto les va a generar tranquilidad, 

calma y confianza en sí mismos. Así contribuirá a que el niño/a tenga 

una buena autoestima, una buena educación del manejo de sus 

emociones y probablemente una vida exitosa.  

 

También es importante potenciar la creatividad del niño/a, ayudándole a 

dar forma a todo lo que lleva dentro de sí mismo. 

16. ¿En qué podría beneficiar a una PAS conocer su rasgo? 

Si durante la infancia se le explica al niño/a este rasgo  y es 

acompañado de lo comentado en la pregunta anterior, el niño/a tiene 

más posibilidades de desarrollar una buena autoestima, una buena 

educación del manejo de sus emociones y probablemente una vida 

exitosa.  
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Cuando se conoce el rasgo PAS de adulto, ayuda a dar respuesta a 

muchas preguntas donde antes no se encontraba la respuesta 

adecuada. Esto por si mismo da calma y puede romper con muchas 

etiquetas impuestas desde niño/a que invalidaban a la persona. Por 

ejemplo el que se decía que “era raro” puede empezar a pensar que 

sencillamente “tiene mayor sensibilidad que otras personas”. 

Por otro lado, cuando se conoce el rasgo y se siente identificada la 

persona con él, se puede entender y proporcionar lo que necesita, bien 

sean refuerzos, recursos, límites o escucha. Por ejemplo, en momentos 

donde haya niveles más intensos de estimulación, tiempos de descanso 

para no desbordarse y así estar mejor. 

 

17. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al 

mundo de las PAS?  

Esta pregunta como PAS que soy, es la más emotiva y difícil de explicar 

para mí. Me gustaría que se entendiera sencillamente como lo que es. 

Que somos personas con una alta sensibilidad, que nos llegan muchos 

estímulos del exterior. Cuando hablo de estímulos del exterior me 

refiero a ruidos, luz, sentimientos de otras personas, etc., que si no nos 

cuidamos dándonos los descansos necesarios, nos desbordamos.  

Por otro lado, como nos llega tanta información, necesitamos tiempo 

para procesarlo, para entenderlo. Mi experiencia es que siempre te 

encuentras a alguien que te dice, “es que le das muchas vueltas a 

todo”, y es así. Lo hacemos porque lo necesitamos. 

Los más allegados a nosotros saben que han de tener paciencia y 

comprensión con nuestras necesidades. 

En general somos personas con mucha intuición, creatividad e 

imaginación. 

Tenemos una capacidad de percibir y llegar a las personas y al mundo 

brutal. 

Cada día un cantante  transmite algo especial que hace sentir 

escalofríos. Un actor consigue poner los pelos de punta con una 

actuación sentida. Un psicólogo puede crear un ambiente de 
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comprensión donde puedes ser tu mismo. Un amigo/a te da un abrazo 

que te  llega al alma. Esos son los regalos  que hacemos las 

PERSONAS ALTAMENTE SENSIBLES.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.6. Entrevista a Isabel Berbel 

Especialista:  

 Presentación: 

- Nombre: Isabel Berbel Teréñez. 

- Edad: 36 años. 

- Estudios: Licenciada en Psicología. 

- Ocupación: Psicóloga. 

Preguntas: 
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1. ¿Por qué escogió esta profesión?  

Porque se me da bien escuchar a los demás y quería comprender el 

comportamiento humano. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta?  

La habilidad para hacer a la gente mejorar su salud mental y poder 

desarrollar habilidades y potencialidades. 

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad?  

Como un rasgo de personalidad que posee una parte de la 

población mundial y que se basa fundamentalmente en un 

procesamiento de la información diferente a nivel cerebral que se 

transforma en unas capacidades de atención y percepción distintas 

y especiales y un comportamiento diferente en sociedad. 

4. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad? ¿Cambió su 

vida en algún aspecto/sentido?  

Descubrí el rasgo de la mano de un compañero que está formado en 

el ámbito y también es una persona PAS. Yo no me considero una 

persona PAS  pero cambió totalmente la manera de comprender a 

algunas personas de mi entorno y, sobre todo, mi modo de trabajar 

con personas PAS que atendía en mi trabajo. 

5. ¿Ha tenido o tiene pacientes altamente sensibles? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿cómo fue la experiencia? 

 Sí que los he tenido, recuerdo un par de casos que, después de 

explicarles el rasgo y de proporcionarles suficiente información, ellas 

mejoraron mucho porque pudieron comprender muchos aspectos de 

sí mismas y aceptarse tal y como son y eso les dio mucha seguridad 

y paz para emprender los cambios que necesitaban en sus vidas. 

6. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una 

patología? De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, 

hay gente con el rasgo PAS y con patología desarrollada que se 

escudan en el rasgo para no tratarse en la patología y todo lo 

contrario, personas que tienen el rasgo solamente y se sienten 

enfermas porque su modo de crianza no aceptaba personas con ese 
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tipo de personalidad y han crecido con una autoestima sumamente 

baja. He visto ambos casos en mi trabajo cotidiano. 

7. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad? 

Como características positivas, la enorme sensibilidad de detalles, el 

sentido estético, la capacidad de emocionarse y emocionar, el 

desarrollo de las bellas artes… 

Como características negativas, su dificultad en encontrar un 

equilibrio emocional, la baja autoestima que suele llevar 

acompañada, las dificultades sociales de adaptación…. 

8. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en 

cuenta que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias 

diferentes). 

Bueno, depende mucho de la familia y el ambiente en el que el 

niño/a se críe. Si se desarrolla en un ambiente estricto y rígido 

donde se premia la forma de ser no PAS únicamente, pues el niño/a 

va a tener un desarrollo en contra de su rasgo (como por ejemplo, 

los niños zurdos que antiguamente eran educados para ser diestros 

y desarrollaban dificultades del aprendizaje).  

Si esos niños/as se desarrollan en un ambiente que los acepta y los 

ayudan a mejorar y a aceptar su personalidad, integrándolos en la 

sociedad no PAS, esos niños alcanzarán una autoestima adecuada 

y se desarrollarán como personas. 

 

9. ¿Los niños y las niñas altamente sensibles son más propensos 

a tener problemas en la escuela (ya sea de integración o de 

cualquier otro tipo)? ¿Por qué?  

Creo que sí en la mayoría de los casos porque la escuela no está 

preparada, los profesionales no están formados en el rasgo y no 

tienen suficientes habilidades para gestionar esta diversidad en el 

aula. 
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10. ¿Hay una tendencia a la introversión? Si así lo cree, ¿por qué 

cree que sucede?  

Bueno, las estadísticas dicen que no hay más introvertidos que 

extrovertidos entre las personas PAS. Lo que sí creo que sucede es 

que, al recibir una educación deficitaria por lo que he comentado 

anteriormente, existen más personas PAS con déficits de 

habilidades sociales y problemas relacionales, lo que hace parecer 

que existan más personas introvertidas, pero ya te digo, habría que 

investigar si es el rasgo de introversión o déficits de habilidades 

sociales. 

11. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? 

Evidentemente en la cultura patriarcal en la que nos movemos, creo 

que está peor visto en los chicos porque se asocia a valores 

femeninos, de vulnerabilidad, de poca productividad, de poca 

eficiencia… 

12. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va 

menguando? Es decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la 

personalidad? 

 No creo que el rasgo PAS vaya menguando con la edad. Si una 

persona madura adecuadamente aprende a conocerse y a manejar 

su carácter, eso es lo que suele ocurrir. 

 

 

13. ¿Qué cree que es más beneficioso para el NAS, tener unos 

padres altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? Creo 

que es indistinto, los padres pueden no ser PAS y proporcionarles 

una crianza maravillosa y pueden ser PAS y no darse cuenta de las 

necesidades de sus hijos y darles una educación no positiva, creo 

que no depende de que los padres tengan el rasgo. 

14. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la 

medida de las PAS?  
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Para nada, el sistema educativo es un micro contexto de la cultura 

donde vivimos y evidentemente, no está preparado. 

15. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los NAS?  

Pues primero formación en el rasgo y cambio de actitudes hacia el 

mismo, después esforzarse por desarrollar habilidades y estrategias 

que les sirvan a los niños/as a desarrollarse con más autoestima y 

bienestar. 

16. ¿En qué podría beneficiar a una PAS conocer su rasgo?  

En conocer cuales son sus capacidades y debilidades y desarrollar 

las habilidades necesarias para su mejora. 

17. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al 

mundo de las PAS?  

Pues de personas que tienen su rol en la sociedad y que aportan 

todo lo sensible que nos convierten en más humanos. 

 

  

 

 

 

 

 

     8.7. Entrevista a Mabel Del Moral 

 Presentación: 

 Nombre: Mabel Del Moral Jiménez 

 Edad: 45 

 Estudios: Licenciada en Filosofía, Máster en Edición, Magisterio Infantil 

( me quedan dos años ), inglés básico, francés inicial 

 Ocupación: madre de día 
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Preguntas: 

1. ¿Cuál es su actual trabajo?  

Madre de día, acompaño respetuosamente a niños de 0 a 3 años en mi 

casa, en un espacio preparado. 

¿Por qué decidió dedicarse a esta profesión?  

Por vocación. Mi pasión es la infancia. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta? 

Acompañamiento, comprensión, empatía. 

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad?  

Es un rasgo de la personalidad de carácter hereditario que consiste en la 

intensidad de la sensibilidad y las emociones. Es como un don positivo que 

conviene ser muy consciente para no dejarse llevar por el descontrol que 

ocasiona la intensidad de vivir. 

4. ¿Se considera altamente sensible?  

Sí. 

5. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad?  

Lo descubrí por internet. Descubrí el blog de Karina de Zegers. 

¿Cambió su vida en algún aspecto/sentido?  

Sí fue un antes y un después bastante importante. Descubrí que hay gente 

como yo. Que vive intensamente lo bueno y lo malo de la vida. Siempre me 

sentí muy rara, o me lo hicieron sentir. Y por esto me costaban las 

relaciones con los demás. 

6. ¿Valora el rasgo como algo positivo o negativo? 

 Muy positivo.  

¿Por qué? 

 Por que vivir las cosas, las situaciones de manera intensa es fantástico. 

Tener tanta empatía como los demás es un don por ejemplo para trabajar 

con personas, trabajar en equipo, o trabajar como maestra, o para 

profesiones  con vocación. Te da ventaja.  

El carácter reflexivo también lo veo como ventaja. Pensar, planificar y 

sopesar la vida es un gusto y es un ejercicio que me sale natural. Las 

emociones a flor de piel pues es un camino de aprendizaje no voy a decir 
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lo contrario. Es fundamental el autoconocimiento para vivir equilibrado. Yo 

he necesitado terapia para saber sobrellevar esto, pero ahora lo veo una 

ventaja. Otra ventaja es el escáner energético que tenemos. Cuando 

estamos con una persona o en un lugar percibimos si está bien o hay dolor. 

Otra ventaja es el perfeccionismo. Somos exigentes con nosotros mismos y 

con los demás. Eso a veces no es tan estupendo, pero se aprende a vivir 

con ello. 

7. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una  

           patología? 

No con una patología, pero sí con un trastorno y no es así. Se trata de un 

rasgo que hay que aprender a vivir con él debido a los valores de esta 

sociedad. De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión?  La impresión que lo 

relaciona con trastornos o patologías es debido a que hablan de la 

sensibilidad como una debilidad o algo a corregir o a ignorar. Ese 

desprecio o poca inteligencia, depende de cómo se mire, hiere a los niños 

y a los jóvenes altamente sensibles 

8. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad?  

Destacaría positivamente la empatía con los demás, la generosidad con los 

amigos, la valentía, la curiosidad por la cultura, la capacidad reflexiva. 

Negativamente: el descontrol de las emociones nos lleva al desequilibrio, 

sensibilidad ante ruidos y colores estridentes . Y también el peligro de caer 

en un rol victimista por no cuidarse emocionalmente. 

 

9. ¿Cree que la sociedad está preparada para aceptar a las PAS y a los 

NAS? ¿Por qué?  

Cada vez más, pero falta camino. Es cultural, porque es cuestión de 

valores. Una de las claves es la información y divulgación del rasgo. Esta 

sociedad necesita individuos PAS para que los seres humanos se conecten 

con aquello que sienten. Eso les llevará a un camino de aprendizaje para 

saber quien son. Si sabes quién eres puedes dar lo mejor de ti en esta 

sociedad y a la vez te autorrealiza. 

10. ¿En qué cree que hubiera cambiado su vida no haber sido PAS? 
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 En todo. Los PAS tenemos una mirada diferente. Vemos un anciano 

cruzando una calle y le ayudamos. Nos enamoramos de una flor silvestre. 

Sentimos y actuamos diferente.  

11. ¿Diría que las PAS tienen una vida más difícil que las no PAS? ¿Por 

qué?  

Difícil cuando eres pequeño si tus padres no aceptan tu sensibilidad, si. 

Pero una vida rica e intensa el niño PAS  la tiene sin duda. En apariencia 

un niño PAS no encaja en un grupo, pero su vida interior es inimaginable. 

Aunque sí que hay sufrimiento si sus padres no ayudan a que el niño PAS 

se acepte a sí mismo. La realidad es que los niños PAS son más 

susceptibles de padecer bullying, abusos e injusticias. 

12. ¿Siente que la cultura occidental se amolda a su sensibilidad? Si la 

respuesta es negativa, ¿qué cultura cree que sí lo hace? Los valores 

de la cultura occidental no aceptan la alta sensibilidad. la ningunean, la 

ignoran y ahora empieza a tratar de entenderla. La educación para todo 

niño tendría que ser artística casi en su mayoría y en esta cultura se prima 

la racionalidad. No sé que cultura valora a las PAS , tendría que ser que 

valorara la diferencia entre las personas, como una riqueza. 

13. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en cuenta 

que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias diferentes). La 

infancia dependerá de cómo aceptan sus padres la alta sensibilidad de su 

hijo. Y además de cómo los maestros la tratan. De niños somos aún más 

delicados. 

14. ¿Cree que los niños y las niñas altamente sensibles son más 

propensos a tener problemas en la escuela (ya sea de integración o 

de cualquier otro tipo)? ¿Por qué?  Me gusta mirar la infancia desde una 

mirada sistémica por tanto como es la familia es el niño. Pero en una clase 

un niño PAS sino se le acoge sufrirá. Son delicados y muy fuertes a la vez. 

Perciben la energía de la maestra, de sus compañeros, los ruidos y 

chillidos le sobresaltan. Todo esto le satura y le altera, y son pacíficos por 

naturaleza, así que son más susceptibles de padecer bullying. 
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15. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? No es 

cuestión de género, pero sí que es verdad que mi opinión personal es que 

los niños lo tienen más difícil socialmente hablando. De hecho, ellos 

necesitan aun más aceptación. Hay un autor norteamericano que escribe 

libros exclusivamente para ellos, se llama Ted Zeff. 

16. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va menguando? Es 

decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la personalidad? No, en 

absoluto. No mengua la sensibilidad, lo que si se desarrolla es un bienestar 

o equilibrio en tu vida si te conoces a ti mismo. El entorno no cambia, pero 

si condiciona la personalidad o el rasgo PAS. Si esto ocurre, si la persona 

PAS no está siendo coherente con su naturaleza sensible, y entonces 

enferma. Hay enfermedades físicas, psicosomáticas o incluso puede 

desarrollar una enfermedad de origen emocional.  

17. ¿Qué cree que es más beneficioso para el NAS, tener unos padres 

altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? Puesto que es un 

rasgo hereditario los padres de un NAS son PAS, pero para el niño lo 

importante es cómo se le trate. Si un padre acepta,  acoge y cuida a su 

hijo, éste crecerá con seguridad, pero si sus padres no saben cómo 

manejar las diferentes situaciones para él no será beneficioso. Si su padre 

aunque no sea PAS lo acepta todo irá bien. 

18. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la medida 

de las PAS? El sistema educativo español no está preparado. Una clase 

es estresante para cualquier NAS. Poco a poco hay que divulgar el rasgo. 

En el sistema educativo holandés hay actividades para los niños PAS. Los 

médicos y psicólogos ya saben que es. Aquí no. Aunque poco a poco se va 

hablando más. 

19. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los NAS? Mucha paciencia, se saturan rapidísimo. 

Aprender a hablarles despacio y flojito. Grandes dosis de naturaleza, arte, 

cultura. Seguir unos horarios fijos. Aceptación de cada niño, hijo. Cada uno 

es como es y el mayor regalo es que te acepten tal y como eres. Predicar 

con el ejemplo: estar bien, ser feliz en la medida de lo posible. Confiar en 

él, ayudarlo siempre que lo necesite. Enseñarle a comunicarse. 
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20. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al mundo 

de las PAS? Somos personas con una gran inteligencia, pacíficas y con 

mucho que aportar al mundo. Tenemos una visión amplia de la realidad, 

con una gran conciencia espiritual. Somos perfectos para maestros, 

terapeutas, artistas y otras profesiones con grandes dosis de vocación. 

Necesitamos ser aceptados por la sociedad de forma positiva así como 

nosotros intentamos aceptar a otros seres humanos tan diferentes a 

nosotros. Esta riqueza hará evolucionar a la sociedad hacia un horizonte 

esperanzador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.8. Taules 

  TAULA PRINCIPAL 

EDAT INFANTS PAS SEGONS TEST 
PAS SEGONS 

DIBUIX I  
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

6 NEN 3 SÍ NO V - 

4 NENA 4 NO NO V - 

4 NEN 5 NO NO - V 

5 NENA 6 SÍ NO - V 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 
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10 NEN 8 NO NO - V 

7 NEN 9 NO NO - V 

9 NEN 10 NO NO V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

7 NEN 13 SÍ NO - V 

8 NENA 14 NO NO - V 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 16 NO NO - V 

6 NEN 17 NO SÍ V - 

10 NEN 18 NO NO - V 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

2 NENA 20 NO SÍ V - 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 

2 NEN 22 NO NO V - 

3 NEN 23 NO NO V - 

4 NENA 24 NO SÍ - V 

2 NEN 25 NO NO V - 

2 NEN 26 NO NO - V 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 

3 NEN 28 SÍ SÍ V - 

TOTAL: 28 13 13 13 15 

 

 

 

 

EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 

3 NEN 28 SÍ SÍ V - 
 TAULA IAS  
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EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 

3 NEN 28 SÍ SÍ V - 
IAS INTROVERTITS 

 

EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 
IAS EXTRAVERTITS 

 

 

EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 

      
3 NEN 28 SÍ SÍ V - 

IAS NENS 
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EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 
IAS NENES 

 

 

 

  

EDAT 2 3 4 5 

IAS 1 3 0 0 

NO IAS 4 1 3 1 
 

6 7 8 9 10 

0 2 1 2 1 

2 2 1 2 2 
 

  

IAS NENES 3 

IAS NENS 7 
   

 

IAS NENS 3 
NO IAS 
NENES 5 

 

IAS 10 

NO IAS 18 

 

INTROVERTITS 7 

EXTRAVERTITS 3 

PAS: 10 

 

NENS IAS 7 

NENS NO IAS 13 
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     8.9. Gràfics 

 

  Gràfic 1 

 

 

Gràfic 2 

 

 

70% 

30% 

INFANTS ALTAMENT SENSIBLES 

INTROVERTITS 

EXTRAVERTITS 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

1 

3 

0 0 0 

2 
1 

2 
1 

4 

1 

3 

1 
2 2 

1 
2 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IAS I NO IAS SEGONS L'EDAT 

EDAT IAS NO IAS 



105 
 

 

Gràfic 3 

 

 

Gràfic 4 

 

 

 

3 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

IAS NENES IAS NENS 

SEPARACIÓ D'IAS PER SEXE 

36% 

64% 

PERCENTATGE D'IAS I DE NO IAS 

IAS NO IAS 



106 
 

 

Gràfic 5 

 

 

Gràfic 6 

 

 

 

 

 

 IAS NENS 
37% 

NO IAS NENES 
63% 

NENES IAS I NO IAS 

NENS IAS 
35% 

NENS NO IAS 
65% 

NENS IAS I NO IAS 



107 
 

     8.10. Documents 

 

 

 

 

 

 


