
QUÈ ÉS L’ALTA
SENSIBILITAT

 I COM ES
MANIFESTA 

EN ELS INFANTS?

Nuestra principal
prioridad es cuidad
de la salud física y
mental de tus hijos.

La Sensibilitat en el Processament Sensorial
(SPS) descriu les diferències entre individus
quant a la seva resposta davant els estímuls
de l'entorn, ja siguin positius o negatius. El
sistema nerviós d'una persona amb un nivell
alt de SPS (alta sensibilitat) detecta
diferències més subtils en els estímuls i
processa cognitivament la informació
sensorial, social i emocional amb més
profunditat.

Al 1997, els psicòlegs Elaine i Arthur Aron van
definir per primera vegada l'alta sensibilitat
com un tret de la personalitat. Es considera
que entre un 15 i 30% de la població humana
i de la resta d'espècies animals,
independentment del seu gènere, presenta
aquesta característica diferencial,
determinada genèticament.

Alta sensibilitat als petits matisos

S’adonen d’aspectes molt subtils: que
alguna cosa hagi canviat de lloc, un canvi
en el aspecte d’una persona, etc..

Les persones amb alta sensibilitat (PAS)
perceben més detalls subtils i matisos
sensorials i emocionals de l'entorn. Pel que fa
als matisos físics, no es tracta que els sentits
estiguin necessàriament més aguditzats, sinó
que el cervell els processa de manera més
afinada.  Com a conseqüència, els infants
amb aquesta característica:

Processament profund 

 Aprofundeixen molt sobre el que passa al
seu voltant i en el seu interior.
Solen plantejar preguntes profundes,  que
no són freqüents a la seva edat i tenen un
enginyós sentit de l’humor.
Són criatures molt observadores i
reflexives, amb tendència a  tenir en
compte les implicacions i conseqüències
de les situacions. 
En algunes situacions o davant d’algunes
tasques poden reaccionar lentament.
Són en general bastant previnguts i en
situacions noves, prefereixen quedar-se en
un segon pla i observar abans d'actuar.
Acostumen a tenir un gran sentit ètic i de
la responsabilitat.
Aquest processament profund no sempre
es produeix de manera conscient. Per
aquest motiu, la majoria dels infants PAS
també estan dotats de molta intuïció.

En aquests nens el segon pas del procés de
reacció davant un estímul extern (observació,
processament i resposta), té lloc de manera
més exhaustiva i profunda.

A conseqüència d’aquest aspecte, els infants
PAS:

Tenen tendència a ser perfeccionistes i
detallistes.
Poden ser més sensibles al dolor.
Solen percebre l’olor més lleu i inusual.
Es poden sentir molestos amb les llums
intenses o sorolls forts.
A vegades es queixen quan la roba és
aspre o volen canviar-se, si la que porten
està humida o amb sorra.

D’acord amb Aron i Aron, l'alta sensibilitat
com `prèn aquests quatre aspectes principals:
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Com acompanyar
 un infant PAS

Ho senten tot intensament 
S’adonen fàcilment del què senten o
necessiten la resta de les persones. 
Es veuen més afectats per les emocions
positives i negatives dels altres i per les
valoracions alienes.
Poden tenir dificultat per expressar les
seves necessitats i establir límits.
Aprenen millor a través d’un avís suau que
no pas amb un fort càstig.     

Les PAS solen sentir les emocions negatives i
positives amb més intensitat i més duració.
Paral·lelament, les característiques
neurològiques que defineixen la SPS
impliquen un major grau de sensibilitat per a
les relacions interpersonals i més capacitat
d’empatia. Per aquest motiu, els infants PAS:

Alta emocionalitat i empatia

Facilitat per sobreestimular-se

Se sobresalten amb facilitat.
No els solen agradar les grans sorpreses.

En captar i processar gran nombre de detalls
del seu entorn i fer-ho d'una manera profunda,
els infants altament sensibles se solen
sobreestimular o saturar amb més facilitat.

És, per tant, important assegurar-los  estones
de descans sempre que ho necessitin, perquè,
d’aquesta manera, puguin recuperar el seu
estat òptim d'atenció, energia i serenitat. 

En relació amb aquest aspecte, els infants PAS:

. 

Porten millor els canvis, quan són graduals.
Poden tenir dificultats per dormir després
d’un dia excitant.
Prefereixen els jocs tranquils.
Són poc competitius
Es desenvolupen millor quan no hi ha
estranys al davant o gent observant.

Informar-se sobre les característiques
d'aquest tret de la personalitat.
Estar atents a què expressa i també a
què no expresa. Els infants PAS poden
verbalitzar què els passa o bé ho
poden mostrar d’altres maneres, com
ara exageracions, bloquejos, 
 rebequeries....
En aquest sentit, pot ser útil acostar-
nos amb preguntes del tipus: “Com et
sents?”, “Tot bé?” o “Què necessites?”
Amb els més petits ho podem fer a
través de l'observació i el joc.
Afavorir rutines i hàbits que facilitin la
seva estabilitat.
Anticipar les activitats o els canvis, per
evitar el neguit.
Afavorir espais de pausa en el seu dia
a dia, especialment després
d'activitats molt dinàmiques.  
En cas de molta saturació sensorial,
facilitar recursos: taps per a les
orelles, o cascs en moments sorollosos,
així com ulleres de sol a l’exterior.
Limitar l'exposició a les noves
tecnologies, una font molt habitual de
sobreestimulació.
Afavorir el seu contacte amb la natura
i elements naturals.
I, especialment, respectar la seva
manera de ser, potenciant les seves
característiques positives i reforçant
la seva autoestima.

L'alta sensibilitat és tan sols un 

dels trets que poden conformar la
personalitat. Això vol dir que uns

infants PAS poden ser molt diferents
dels altres.

 

Diversos estudis han demostrat que els
nens i adolescents PAS es veuen més
afectats pels entorns negatius, però
també es beneficien més que la resta 

 dels entorns positius, com ara una
criança favorable. Un infant PAS en un
ambient facilitador no només pot
portar una vida satisfactòria i sense
dificultats, sinó que comptarà amb un
gran potencial que pot aportar
cohesió, profunditat i creativitat al seu
entorn.
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