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Introducció 

 El fracàs escolar (FE) és un dels 

problemes més greus del nostre país 

 Incapacitat per assolir els objectius 

marcats per les autoritats educatives per 

l’ensenyament obligatoriabandonar el 

centre escolar sense obtenir cap títol 

acadèmic 

 En el nostre país és més d’un 30% dels 

alumnes 



De què depèn el FE? 

 Context familiar: 

◦ Nivell educatiu dels pares, sobretot en classes 

socials més desafavorides (expectatives, 

implicació, hàbit lector, activitats culturals...) 

◦ Component genètic  “la nostra família NO 

serveix per l’estudi” 

◦ Dificultat per accedir a centres 

psicopedagògics 



De què depèn el FE? 

 Característiques i capacitat dels alumnes 
◦ L'aptitud, la capacitat d’esforç i sacrifici. L’aptitud ve 

determinada genèticament, i no varia.  

◦ Qualsevol alumne que als 8 anys no ha aconseguit un 
nivell esperat de lectura, escriptura, càlcul i/o 
capacitat d’atenció  ALARMA 

◦ Capacitats cognitives limitades ≠trastorn específic de 
l’aprenentatge (TA)  ajudes diferents 

◦ TA afecten entre el 5 i 15% de la població escolar 

◦ Cal detecció precoç 

◦ Més risc de problemes de salut mental: estrés, 
ansietat, depressió i tentatives de suïcidi 



De què depèn el FE? 

 Sistema educatiu 

◦ Flexibilitat dels programes educatius i dissenys 

curriculars. La majoria d’alumnes amb TA 

tenen un nivell d'intel·ligència normal i 

capacitat per aprendre els continguts. Les 

adaptacions no consisteixen en reduir els 

continguts sinó en adaptar els procediments 

◦ Formació del professorat 

◦ Professionals de suport 



Aspectes neurobiològics 

 Aprendre= adquirir informació+guardar-la  
utilitzar-la  

 Penetrar informació pels sentitsprocessar-la i 
guardar-la en el nostre cervell evocar-la  

 El cervell pateix molts canvis des de l’etapa 
embrionària fins a la vellesa. Pic màxim durant les 
2 primeres dècades.  

 L’estructura i les connexions del cervell es van 
esculpint a partir d’influències biològiques i 
ambientals. 

 Constant interacció SNC i entorn 
aprenentatge 



ESFORÇ   RESULTATS 

   Alumne sense TA 

      Alumne amb TA 
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TRASTORNS DE L’APRENENTATGE 

 

                                Prevalença                   Aula de 25 alumnes 

DISLEXIA                5 – 15 %                                     1 – 4   

TDAH                       3 –   8  %                                    1 – 2 

DISCALCULIA          1 –   3  %                                    0 –  2 

TDL                          2 –  4  %                                     0 –  2 

TANV                            ??                                                                                                                     

Total       2- 10 alumnes amb TA x aula 

 

 

     Curs 2012 – 13:        1.287.249 alumnes a Catalunya 

 

      102.400  -   512.000  alumnes amb T aprenentatge 
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♂ 15 anys . Consulta per baix rendiment escolar.   Fa 3r d’ESO 

 

 INFORMES ESCOLARS D’ ESO 

 

•  1r-ESO (curs 2006-07) 

 
Actitud passiva davant la feina, no mostra cap interès per aprendre. 

Està molt distret i pendent del que fan els companys més que no pas de treballar. 

Té dificultat a l'hora d'organitzar-se la feina.Treballa i estudia per sota de les 

seves possibilitats. 

 

•  1r-ESO (curs 2007-08) 

 
Podria fer molt més del que fa. Poc centrat a l'aula. 

 

•  2n-ESO 

 
A vegades no fa els deures. A classe està totalment passiu i apàtic. Ha d'estudiar  

més a casa.   

   

•   3r-ESO 

 
Ha d'estudiar més i lliurar la feina quan toca. Ha de millorar l'atenció a classe. 

          



Informes escolars d’Educació Primària 

 
2n-Primària 

 

Podria rendir més. Es distreu durant les tasques. Li costa seguir instruccions. No acaba les 

feines a l'hora. Necessita l'ajuda del professor. Li costa treballar sol. 

 

3r-Primària 

 

 Dificultat per centrar l'atenció i seguir instruccions. Es distreu. 

 Dificultats en les operacions bàsiques. 

 

4rt-Primària 

 

No està atent. No es concentra prou. Sovint mostra interès a començar una feina però se'n 

cansa aviat. Ritme de treball i actitud molt irregulars. No mostra bons hàbits d'estudi. 

Dificultat en l'ortografia, l'expressió escrita i la comprensió lectora. 

Dificultat en la resolució de problemes i el càlcul mental. 

 

5è-Primària i 6è-Primària 

 

Rendeix per sota de les seves possibilitats. Fa el mínim esforç. Es distreu amb facilitat i li 

manca reflexió. El seu esforç i interès són irregulars. Li cal ser més complidor amb la feina i 

l'estudi diaris.  No sempre utilitza correctament l'agenda. Li costa mantenir una postura 

correcta a l'hora de treballar. 

Dificultat en l'ortografia,  la comprensió lectora i la resolució de problemes. 

 

 

 



 Autoqüestionari: 

 

Escala 

PT 

Ansietat/depressió 62 No significatiu 

Aïllament/ depressió 74 Significatiu 

Queixes somàtiques 55 No significatiu 

Problemes socials 57 No significatiu 

Problemes de pensament 58 No significatiu 

Problemes atencionals 52 No significatiu 

Comportament disruptiu 58 No significatiu 

Comportament agressiu 52 No significatiu 

QÜESTIONARIS DE CONDUCTA. ACHENBACH 

 

Escala 

PT 

Ansietat/depressió 68 Límit 

Aïllament/ depressió 82 Significatiu 

Queixes somàtiques 58 No significatiu 

Problemes socials 67 Límit 

Problemes de pensament 50 No significatiu 

Problemes atencionals 57 No significatiu 

Comportament disruptiu 51 No significatiu 

Comportament agressiu 54 No significatiu 

Família: 



ESFORÇ                                                      BON RESULTAT 

         MAL RESULTAT 

DESMOTIVACIÓ 

DESÀNIM 

BAIXA AUTOESTIMA 

DISMINUEIX  

L’ ESFORÇ            TA 



         MAL RESULTAT 

DESMOTIVACIÓ 

DESÀNIM 

BAIXA AUTOESTIMA 

  DISMINUEIX  

   L’ ESFORÇ 

           TA 

  CONDUCTES DISRUPTIVES                        TRASTORNS EMOCIONALS  2aris 

FRACÀS ESCOLAR 



Característiques anatòmiques i 

funcionals cerebrals 

 Dos tipus de teixit en el cervell: 

◦ Substància gris: formada per neurones. Hi 

trobem les funcions cognitives (llenguatge, 

percepció, memòria...) 

◦ Substància blanca: formada per fibres que 

connecten les diferents àrees del còrtex.  



Característiques anatòmiques i 

funcionals cerebrals 

 Dos hemisferis cerebrals:  

◦ Dret: orientació en espai, habilitats artístiques, 

capacitat adaptació i comprensió de situacions 

socials. Processa la informació nova i té un 

paper fonamental en l’adquisició de nous 

aprenentatges. 

◦ Esquerre: llenguatge (processar i produir). 

Necessita tenir creats uns arxius on col·locar 

de forma ordenada i seqüencial la informació 

que rep 



•Processament 

informació per via 

auditiva 

•Processar i produir 

el llenguatge 

•Comunicació: 

expressió, mímica facial, 

to, melodia de la veu, 

gestos... 

•Analitza la informació 

de forma global i dins 

context 



Informació visual 

Informació somatosensorial 

Informació 

auditiva 

Funcions motrius i 

executives 

(planificació, presa 

de decisions, 

autocontrol de 

conducta, previsió 

de conseqüències...) 

Informació visuoespaial 

complexa 

Processar paraules escrites 

o la cara d’un conegut a 

gran velocitat 

Coordinació 

motriu. S’ha 

relacionat amb 

TDAH i dislexia 



Trastorn desenvolupament del 

llenguatge (TDL) 

 Dificultat persistent pel processament del 
llenguatge. No 2ari a RM ni dèficits 
sensorials o motrius.  

 Prevalença 2% població escolar 

 Per evolució o intervenció logopèdica, pot 
arribar a desenvolupar un llenguatge oral 
suficient per comunicar-se, però el 
problema sol persistir compromet 
aprenentatge de lectoescriptura i el 
discurs. 



TDL 

 El fetus es capaç d’escoltar dins l’úter.  

 Durant el primer any l’oïda s’aguditza 

 Primeres paraules intel·ligibles 12-18 

mesos, dues paraules entre 24-30 mesos. 

 Entre els 5 i 6 s’ha adquirit la base del 

llenguatge de l’adult i posteriorment 

s’anirà enriquint. 



TDL 

 95% persones dretanes i en el 70% de les 

esquerranes el llenguatge s’ubica a l’HE. 

 En el 15% d’esquerranes poden tenir 

representació de llenguatge en els 2 

hemisferis i la resta (15%) només al dret. 

 HD: comunicació gestual, modulació de la 

veu, melodia de la parla i mímica. 



TDL 

Comprensió 

Denominació 

Lectura 

Expressió 

Fascicle arquejat 

Repetició 

GSM 

GSM: escriptura 



TDL. Trastorns de la parla 

 Parla: producció sonora del llenguatge 

oral. Disfunció òrgans fonoarticulatoris. 

NO SNC. 

◦ Dislàlies 

◦ Disàrtries 

◦ Disritmies o disfluències: 

 Taquilalia. 

 Tartamudeig o disfemia 



TDL. Trastorns del llenguatge 

 Afecten al desenvolupament de les àrees 
implicades en el llenguatge del SNC 

◦ Mòdul de la fonologia 

◦ Mòdul de la morfosintaxis 

◦ Mòdul de la semàntica 

◦ Mòdul de la pragmàtica 

 Trobem nens que no s’ajusten totalment a 
un subtipus de TDL o que comparteixen 
característiques de 2 subtipus 

 Poden passar d’un tipus a un altre 



Aspectes neurològics dels TDL 

 La majoria dels casos no es coneix la causa, 
les evidències científiques orienten cap una 
base genètica. 

 Gen FOXP2 (cromosoma 7q31), en 
membres d’una mateixa familia.  

 Altres cromosomes 2,13,16 i 19. 

 RM estudis funcionals i volumètrics 
(investigació). Estructura bé. Anomalies en 
els circuits que connecten les diferents àrees 
implicades.  



Diagnòstic TDL 

 Història clínica i antecedents familiars.  

 Capacitat auditiva 

 Mecanismes fonoarticulatoris normals. 

 Estudi neuropsicològic. Funcions cognitives i 
lingüístiques.  

 Valorar: modalitat receptiva i expressiva, 
nivells fonològics (sons), lèxic (vocabulari), 
morfosintàctic(gramàtica), 
semàntic(significat) i pragmàtic (ús) 

 Habilitats acadèmiques de lectura, escriptura 
i càlcul. 



Dislèxia 

 És una dificultat inesperada per adquirir la 

lectura que presenten alguns nens amb 

intel·ligència, motivació i escolarització 

adequades.  

 És el trastorn millor estudiat 

 Les repercussions van canviant al llarg de 

la vida, però sempre estan presents. 

 A l’adult es tradueix en baixa velocitat 

lectora i poc domini ortogràfic 



Dislèxia 

 El 40% dels germans i entre un 30-50% dels 

pares d’un nen dislèxic també el presenten. 

 És el trastorn més freqüent. Prevalença entre 

5-17% de la població.  

 Consciència fonològica= capacitat per 

entendre que les paraules estan composades 

per una cadena de sons o fonemes. 

S’adquireix als 4 anys.  Pex: contar els sons 

que té una paraula sense conèixer les lletres. 



Dislèxia 

 Correspondència fonema-grafema. Als 5 

comencen a aprendre i relacionar les 

lletres (grafemes) amb els seus sons 

(fonemes). 

 Correspondència grafema-fonema. Es 

produeix posteriorment. Procés inicial de 

lectura a educació infantil  lectura 

fonològica  ruta fonològica. És lenta, 

laboriosa i cal molta atenció. 



Dislèxia 

 L’exposició constant a textos escrits  

automatització d’aquesta via, activant una 

via més ràpida que analitza la paraula en 

forma global  Ruta lèxica.  

 Aquesta ens permet adquirir l’ortografia 

d’una manera totalment passiva al 

identificar visualment la paraula de forma 

global.  



Ruta fonològica i lèxica 

Ruta fonològica: entrada 

visual de la paraula arriba a 

la regió occipital, d’allí a 

l’encreuament parieto-

occipital esquerre (Giro 

angular i supramarginal) 

Ruta lèxica: entrada visual, lòbul 

occipital, regió inferior temporal 

esquerre (gir fusiforme) on es fa la 

identificació ortogràfica de la 

paraula i s’arriba al significat 



Dislèxia. Manifestacions. 

 Educació infantil- 1rs cursos primària: 
◦ Dificultat per lletrejar i maneig mental dels sons 

de les paraules. Els costen les rimes. Mantenir 
ordre seqüencial de paraules polisil·làbiques Pex: 
pel·lícula/peculila 

◦ Dificultat per anomenar els colors, les lletres, els 
números. Per dificultat en l’evocació de la paraula.  

◦ Dificultat per aprendre el so de les lletres 
(correspondència fonema-grafema) 

◦ Lectura amb molts errors sobretot en mecànica. 

◦ Escriptura amb errors ortogràfics naturals i 
arbitraris 

◦ Dificultat per memoritzar seqüències verbals 



Dislèxia. Manifestacions 

 Cicle superior de primària i Ed 

secundària 

◦ Lectura lenta, poc automatitzada 

◦ Gran dificultat per aplicar normes 

ortogràfiques de forma espontània.  

◦ Expressió escrita deficient 

◦ Repercussió variable en la comprensió.  

◦ No automatitzar taules multiplicar 

 



Dislèxia. Manifestacions 

 Adolescència. Edat adulta: 
◦ Baixa velocitat lectora 

◦ Poc domini ortogràfic 

◦ Rebuig a estudis o treballs que requereixin molta 
lectura o redacció 

 

 També poden presentar:  
◦ Rebuig a tasques relacionades amb lectura 

◦ Vergonya a llegir en públic 

◦ Falta de temps per acabar tasques escrites 

◦ Baixos resultats acadèmics en proves escrites 

◦ Baixa autoestima 



Aspectes neurobiològics 

 La causa exacta no es coneix 

 Diversos estudis genètics 

 Tècniques neuroimatge estructural  

 neuroimatge funcional: han demostrat 

l’existència de les dues rutes de lectura.   



Diagnòstic. Dislèxia 

 El diagnòstic és clínic. 

◦ Història clínica i antecedents familiars 

◦ Estudi neuropsicològic:  

 Puntuacions dins normalitat excepte en les proves 

de lectura i escriptura.  

 Pitjor rendiment en seqüències verbals 

automàtiques, evocació ràpida de paraules, memòria 

fonològica immediata, consciència fonològica... 



Dislèxia.Tractament.  

 Explicar el trastorn al nen i l’ajuda que 

rebrà 

 Acomodacions o adaptacions escolars 

precoces 

 Reeducació precoç. Segons l’edat del nen.  

Els primers cicles de primària (fins 9-10 

anys) incidint en el trastorn de base. 

Després buscar estratègies 

compensatòries.  



Mites i conceptes erronis 

 Lateralitat creuada. No correspon a cap entitat 
clínica coneguda ni acceptada per la comunitat 
científica. Un 30% de la població presenta dominància 
d’ull dret i són esquerrans o a la inversa. Tenir una 
dominància no homogènia no comporta cap patologia 
ni predisposa a cap dificultat per l’aprenentatge. 

 Problemes visuals. Cal corregir-los però no 
produiran dislèxia ni altres dificultats d’aprenentatge. 

 Problemes d’orientació espaial i d’identificació 
dreta-esquerra. L’orientació espaial depèn de 
l’hemisferi dret.  

 Dislèxia i excepcionalitat intel·lectual i/o 
creativa.  



TDAH 

 Trastorn del neurodesenvolupament: 
excés activitat motriu, impulsivitat i 
defecte d’atenció. 

 Persisteixen patrons de conducta propis 
d’edats inferiors. 

 El grau o repercussió condiciona que es 
consideri o no que un nen pateix el 
trastorn.  

 Cal que la conducta estigui present en 
dos o més àmbits de la vida del nen. 



TDAH. Història. 

 G Still (The Lancet, 1902), 43 nens que 
presentaven greus problemes en l’atenció 
mantinguda i l'autoregulació de la conducta. 
Control moral de la conducta. 

 A Tredgold (1914) creia que podria ser 
causat per una disfunció cerebral secundària 
a un tipus d’encefalitis on quedava afectada 
l'àrea de comportament. 

 Lauferr i Denhoff (1957), van parlar per 
primera vegada de síndrome hipercinètic.  

 1968, per primera vegada inclòs en el DSM-II 
com reacció hipercinètica en la infància. 



TDAH 

 Afecta entre un 5-10% de la població 

 Un 50% dels casos, els símptomes 
persisteixen en l’edat adulta.  

 

MANIFESTACIONS CLÍNIQUES (DSM V):  

◦ Presentació amb predomini de dèficit 
d’atenció 

◦ Presentació amb predomini 
hiperactiu/impulsiu 

◦ Presentació combinada 

 



Causes del TDAH 

 Alteració del lòbul prefrontal. 

 S’han trobat anomalies en el funcionament 
d’aquestes estructures a nivell químic i 
estructural.  

 Químic: alteració de NT: dopamina i NA 

 Estructural: menys volum cerebral total, 
disminució de volum en el còrtex prefrontal 
dret, del tamany del caudat, dels hemisferis 
cerebelosos i del lòbul postero-inferior del 
vermis cerebelós.  



Causes TDAH 




