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                  TRASTORNS DE L’ APRENENTATGE 

 
 

Trastorns del neurodesenvolupament que interfereixen en l’aprenentatge 

d’habilitats acadèmiques i/o socials 

 DISLÈXIA 
 

 DISCALCÚLIA 
 

 TRASTORNS DE L’ATENCIÓ (Tat)- TDAH 
 
 

 TRASTORNS DEL LLENGUATGE (TEL/TDL) 
 

 Trastorns mal definits:  
 

                             - TEMPS COGNITIU LENT 

                             - TRASTORN APRENENTATGE NO VERBAL  (TANV/ DAMP /TAP...) 

                             - TRASTORN DESENVOLUPAMENT DE LA COORDINACIÓ (TDC), DISPRÀXIA Dv, DISGRAFIA,... 

 

 



                  TRASTORNS DE L’ APRENENTATGE 

 
 

Trastorns del neurodesenvolupament que interfereixen en 

l’aprenentatge d’habilitats acadèmiques i/o socials 

 
 Elevada prevalença    10 -15 % de  la població en edat escolar 

 

 Persistents al llarg de la vida de l’individu 

  

 Factor de risc de fracàs escolar 

 

 És freqüent la coexistència  de més d’un TA 

 

 Sovint  psicopatologia  associada (ansietat, depressió,  trastorns  de conducta…..) 

 

 Més prevalents, menys detectats i menys atesos en les franges socials més desfavorides  



1 2 6  10 
14 

16  

17 
18  

19 

20 
21 

23 

26 29 33 

35 

39 
46  47 56 57 58 59 60  63  67 69 75 76  79 92 93 

1 Dèficit d’atenció /Trastorn atencional 

2 Dèficit d’atenció + LE 

6 Discapacitat intel·lectual: lleu

10 Discalcúlia

14 Dislèxia

16 Dislèxia+déficit d'atenció

17 Dislèxia+déficit d'atenció+ i càlcul

18 Dislèxia+discalcúlia

19 Dislèxia+disgrafia

20 Dislèxia+TDAH

21 Dislèxia+TDAH+discalcúlia

23 Patologia Neurològica Diversa

26 QI limit+déficit d'atenció

29 QI limit+TDAH

33 TANV+TDAH

35 TDAH

39 TDAH+Disgrafia

46 TDC+dèficit d'atenció

47 TDC+dislèxia

56 TEL + Disléxia

57 TEL+TEA

58 TEA

59 TEA-Asperger

60 TEA+TDAH

Dislèxia + T At 

TDAH 

Diagnòstics             n = 102 
 
 

Dislèxia 

Dislèxia  + TDAH 
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- Trastorn de l’aprenentatge  més prevalent a la població  5-12% 

 

- Condiciona que un nen amb una intel·ligència normal i que ha  

    rebut la instrucció necessària, no assoleix la mateixa fluïdesa 

    lectora  que la resta d’alumnes 

 

- Afecta a la mecànica lectora (com llegim), no a la comprensió 

(què llegim) 

 

- Es un trastorn genètic amb un component  hereditari  important 
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LECTURA: àrees i circuits cerebrals implicats   



LECTURA: àrees i circuits cerebrals implicats   
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             L’alumne amb dislèxia SEMPRE: 
 
 
- Llegeix més lentament 
- Fa més esforç 
- Necessita més capacitat d’ atenció 
- Fa errades d’ ortografia 
- Dificultat en l’ expressió escrita 
- Millor resultat en les avaluacions orals 
- Dificultat conceptes gramaticals 
- Dificultat en anglès sobretot escrit 



Altres símptomes 

 

 - Antecedent de lleu retard del llenguatge  (no sempre) 

 

- Dificultat en l’evocació de paraules (“ punta de la llengua”) 

 

- Dificultat per automatitzar seqüències verbals i per conceptes 

temporals 

 

 

 

 
Dies setmana 
Mesos de l’any 
Abecedari 
Taules de multiplicar 

Demà passat, abans d’ahir… 
Esmorzar, dinar, sopar… 



             DETECCIÓ I DIAGNÒSTIC 
 
- Pensar-hi! 
- Trastorn de l’aprenentatge més freqüent 
- A totes les aules hi ha més d’un nen amb 

dislèxia 
- Si un nen té una dificultat específica en 

assolir fluïdesa lectora el més probable és 
que tingui  dislèxia 

- No s’ha d’esperar a tenir un diagnòstic per 
començar a treballar 



DIAGNÒSTIC 

- No existeix  “el test de la dislèxia” 
 

- Hi ha tests per a valorar la lectura i l’escriptura 
 

- S’han de valorar les funcions relacionades amb 
l’aprenentatge de la lectura: consciència fonològica, 
denominació ràpida,…… 
 

- Descartar trastorns associats 
 

- Només es pot fer el diagnòstic quan coneixes molt 
bé el trastorn 
 



ESO 

BATXILLERAT I 
CICLES 
FORMATIUS 

PRODISCAT 



ASSOCIACIONS FREQÜENTS 

- Trastorn  d’atenció  / TDAH 
 

- Altres trastorns de l’aprenentatge: Discalcúlia 
 

- Trastorn de l’esfera emocional: sobretot 
ansietat i simptomatologia depressiva  
 

 



 
 

 
- Confusió dreta / esquerra 

 
- “lateralitat creuada” 

 
- La persona amb dislèxia sempre gira lletres ,  

inverteix síl·labes....... 
 
- Les alteracions visuals i les dificultats de  lectura 

 

MITES 



Consens en que la DISLÈXIA 
no és un problema de la visió 
 
Consens en que les teràpies 
visuals no estan indicades en 
els problemes de lectura 

S’ha comprovat  com nens amb alteracions greus de 
visió tenen un aprenentatge normal de la lectura 



 
 

- És el trastorn de l’aprenentatge més freqüent 

- A totes les classes hi ha nens amb dislèxia 

- És un trastorn del llenguatge NO ÉS UN PROBLEMA VISUAL 

- És un trastorn persistent 

- La persona amb dislèxia SEMPRE és més lent llegint i fa faltes d’ortografia 

- Les primeres manifestacions son molt precoces i s’ha de començar a treballar 

encara que no es tingui un diagnòstic de certesa 

- Les adaptacions metodològiques son imprescindibles  durant tota l’escolaritat  

- Trastorns de l’atenció associats sovint 

- La Dislèxia no hauria de limitar el futur acadèmic dels afectats 




