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No s’esforça....

Quan vol ho fa…..

No està motivat...

Només es concentra en allò que li interessa

Ho deixa tot per l'últim moment

Se frustra amb molta facilitat

És gandul

Els càstigs no li funcionen

No té sentit del temps

CONSIDERACIONS GENERALS (II)



INTRODUCCIO: EL TDAH

❖ El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament de base neurobiològica

❖ Prevalença en nens i adolescents està al voltant dels 5.3% (Polanczyk, G i cols,
2007).

❖ Té una elevada heredabilitat (70-80%) però també associat a factors
ambientals i a dany cerebral.

❖ Caracteritzat per símptomes d’inatenció, d’hiperactivitat/ impulsivitat, o els
dos.



Símptomes nuclears

Problemes associats:

- Disfunció familiar, escolars i social



Símptomes nuclears

Problemes associats:

Disfunció familiar, escolars i social



Símptomes nuclears del TDAH (I):

Dèficit d’atenció

✓No acaba les coses 
que comença

✓Comet molts errors

✓No es centra en els 
jocs

✓Sembla no escoltar

✓Dificultats per 
organitzar-se

✓Evita tasques que 
impliquen un esforç

✓Sovint perd coses

✓Es distreu amb 
qualsevols cosa

✓Descuidat

Hiperactivitat

✓Moviments constants 
de mans i peus.

✓S’aixeca sovint

✓Va d’un lloc a l’altre

✓Li costa jugar a 
activitats tranquil·les

✓Parla en excés

✓Sembla tenir un motor 
a dins

Impulsivitat

✓Respon abans de que 
hagin completat les 
preguntes

✓Té dificultats per 
guardar el torn

✓Sol interrompre y/o  
posar-se enmig de les 
activitats dels altres



DEFICIT ATENCIÓ

IMPULSIVITAT

HIPERCATIVITAT

Símptomes nuclears del TDAH (II):



Símptomes nuclears

Problemes associats:

- Disfunció familiar, escolars i social



Model integrador,  Uta Frith 1999

Nivell biològic

Diferent activació cerebral 

Estudis genètics

Nivell cognitiu

Base cognitiva del trastorn

(consciència fonològica, FE,..)

Nivell comportamental

lectura forçada i enlentida, 

errors ortogràfics, oblits freqüents…



❖ El concepte de Funcions Executives (FE), situades al còrtex
prefrontal funcionen com un sistema de direcció i coordinació
dels processos cognitius i conductuals.

❖ Les FE impliquen processos com la planificació, atenció,
memòria de treball, inhibició, flexibilitat mental, solució de
problemes, motivació, etc.

❖ Las FE son processos de control amb l'objectiu de regular la
conducta dirigida a metes.

TDAH. FUNCIONS EXECUTIVES 



❖El TDAH es caracteritza per dèficits en múltiples dominis cognitius,
relativament independents i de manifestacions diverses en les
anomenades FUNCIONS EXECUTIVES (FE)

TDAH. FUNCIONS EXECUTIVES 



❖ Nivells inapropiats d’atenció, impulsivitat/ hiperactivitat

❖ Dificultats en seguir conductes governades per regles (CGR)

❖ Problemes per mantenir una forma de treball mantingut durant
períodes més o menys llargs de temps

“… el dèficit fonamental consistiria en una inhabilitat en autorregular- se i una 
dificultat excessiva en inhibir la resposta impulsiva a les necessitats o desigs 

interns respecte els estímuls externs…”

TDAH. MODELS EXPLICATIUS 

Russel Barkley (1982, 1995, 2005):
El TDAH és un trastorn caracteritzat per:

http://www.guilford.com/cgi-bin/cartscript.cgi?page=pr/barkley3.htm&dir=pp/adhdr


La capacitat para regular la pròpia conducta estaria guiada por un conjunt
d’habilitats cognitives que englobarien les Funcions Executives (FE):

TDAH. MODELS EXPLICATIUS 
Russel Barkley (1982, 1995, 2005):
El TDAH és un trastorn caracteritzat per:



❖M. Cognitiu = Dèficit en F. Executives= localització prefrontal
dorsolateral (Autor J. Nigg, Barkley, Brown).

❖M. Motivacional = DR (“delay reward”; aplaçar recompenses). Dèficit
Motivacional= localització orbitofrontal i cingulat anterior (Autor Sonuga-
Barke).

❖M. Cognitiu – Energètic = CE; Dèficit energètic en la regulació de l’
activació i de l’esforç. Connexions frontosubcorticals (Autor Sergeant).

TDAH. MODELS EXPLICATIUS 



Símptomes nuclears

Trastorns comòrbids

(Tr aprenentatge i 
comportament/afectius)

Problemes associats:

- Disfunció familiar, escolars i social

Models neuropsicològics
explicatius



Propi trastorn

Problemes adaptatius / 
conductuals

Déficits cognitius específics del 
TDAH

DISFUNCIÓ 
EXECUTIVA

Baix rendiment escolar

Trastorn específic de l’aprenentatge escolar 25-35%

TDAH. COMORBILITAT

• Dislèxia 
• Trastorno específic del llenguatge (TEL)
• Discalcúlia



Lectura

• Errors d’ omissió 
en la lectura de 
text. Omet 
lletres i/o 
paraules, inclús 
frases senceres

• Lectura ràpida

• Comprensió 
lectora deficient

Escriptura

• Mala lletra, 
excessivament 
gran o petita i 
freqüentment 
desorganitzada

• Molta pressió 
sobre el llapis

• Els errors 
augmenten en 
còpies llargues

• Baix nivell 
ortogràfic 
(ortografia 
arbitrària)

Matemàtiques

• Dificultats en el 
càlcul mental

•  comprensió i 
errors d’ 
interpretació 
dels enunciats 
dels problemes

• No apliquen 
estratègies

• Errors en 
operacions

Dificultats Globals

• Desorganització                          

• Falta de 
planificació de 
les tasques, 
gestió del temps                          

• Oblits freqüents, 
treballs mal 
presentats                             

• Poca persistència 
en  l’estudi

• Fàcil frustració

• ...

TDAH. COMORBILITAT
Baix rendiment escolar



• Estar quiets

• Escoltar en silenci

• Prestar atenció

• Seguir instruccions

• Treball mantingut

• Gestió del temps

• Augment de la sensació de frustració

EL TDAH I L’ESCOLA



• Estar quiets

• Escoltar en silenci

• Prestar atenció

• Seguir instruccions

• Treball mantingut

• Gestió del temps

• Augment de la sensació 

de frustració

EL TDAH I L’ESCOLA

Adaptacions 
Aprenentatges 

Adaptacions 
Conductuals



ENTORN 
ESTRUCTURAT

ENTORN 
MOTIVADOR 

ENTORN 
PREDICTIBLE 

EL TDAH I L’ESCOLA

L’ objectiu amb 
aquestes metodologies 

és adaptar el TDAH a 
les necessitats de 

l’escola. 



- Anticipar, planificar qualsevol situació

- Focalitzar i treballar sobre el bon comportament:

Per exemple: estar ben assegut, aixecar la mà, etc...

- REFORÇAR +++

- Ser consistent amb el que se li diu

- No treballar-ho tot de cop. Anar pas per pas.

- Supervisió i feedback constant

- Objectius i normes el més visual possible

- Rellotge d’agulles per ajudar en la gestió del temps

- Gratificacions immediates

EL TDAH A L’AULA: CONSIDERACIONS GENERALS



Actuacions dins de l’aula

Disminuir 
distraccions

Augmentar 
l’organització

Disminuir la 
hiperactivitat

Asseure’s a primera fila

Poques distraccions al 
voltant

Al voltant de nens 
tranquils i treballadors

Supervisar-lo sovint

No penalitzar oblits

Instruccions clares i 
precises

Control diari de l’agenda

Utilitzar sistemes de 
maneig de conducta

Dividir les tasques en 
passos petits

Establir rutines

Supervisar agenda i 
carpeta

Enviar-lo a fer encàrrecs

Demanar que escrigui a 
la pissarra

Deixar que sigui 
l’encarregat de recollir 
les fitxes el companys

(pactar-ho amb 
anterioritat)



Actuacions dins de l’aula

En relació la 
lecto-escriptura

En relació les 
matemàtiques

Generals

Assegurar-se que ha 
comprès l’enunciat

No penalitzar 
l’ortografia en el 
contingut

No penalitzar el tipus 
de grafisme

Fraccionar els 
enunciats

Fraccionar els enunciats 
dels problemes

No barrejar en una 
mateixa fulla diferents 
operacions

Permetre fulles en brut 
per treballar

Deixar tenir les taules

Evitar que les feines 
inacabades comportin 
més deures  a casa

Donar més temps i 
ajudar-lo en el control

Material visual i espaiat

Fer us de registres per 
objectivar els objectius



La conducta del nen amb TDAH

S’ACCENTUA DAVANT:
✓Tasques i activitats amb molt 

informació

✓Activitats que requereixen 
períodes llargs de temps

✓Quan hi ha poca o no hi ha 
supervisió eficient

✓Situacions noves o canviants

✓Quan tenen molt temps

DISMINUEIX DAVANT:
✓Un ambient predicible

✓Un ambient estructurat

✓Períodes breus de treball

✓Grups petits

✓ Instrucció individualitzada

✓Activitats motivants

✓Conseqüències positives



CONCLUSIONS

❖ Cada nen amb TDAH és un món.

❖ Intentar trobar sempre el costat bo i anticipar-se a 
ells

❖ En una mateix aula, amb la mateixa mestra, cada nen 
nen és diferent.

❖ No existeixen receptes màgiques que funcionin per a 
tots els nens.



I recordem:

❖ Focalitzem en lo positiu

❖ Revisem sovint

❖ Poden aparèixer noves dificultats conductuals: 
tornem a utilitzar les eines apreses

❖ Parlem-ne amb l'alumne/a

❖ Necessiten més temps i repetició

CONCLUSIONS


