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TDAH hiperactiu-impulsiu 

 Clínica precoç. Educació infantil o primers cursos de 
primària. 

 Dificultats més importants en relació amb la conducta 
“no poden estar quiets” o “actuen sense pensar” 

 Impulsivitat. Són incapaços de pensar abans 
d’actuar  i interrompen amb freqüència. Costa pensar 
les conseqüències dels seus actes.  

 Hiperactivitat. Continuo moviment, no poden estar 
sentats més de pocs minuts o si ho estan sempre 
tenen una part del cos en moviment. Sempre tenen 
alguna cosa a les mans o tocant el que tenen al 
voltant. Són sorollosos: criden, els cauen les coses de 
les mans, mouen objectes...NO ÉS CONSTANT I 
DISMINUEIX AMB L’EDAT.  

 



TDAH. Inatent. 

 Clínica a partir del segon o tercer cicle de primària o fins i 
tot ESO. 

 Dificultats més en el rendiment acadèmic 

 “estan als núvols”, “és vago”, “no està motivat per estudiar” 

 No són capaços d’organitzar ni planificar 

 Dificultat per mantenir l’atenció en tasques tedioses o 
avorrides, especialment si són llargues.  

 Treballs amb molts errors i pocs detalls. 

 La primera part dels treballs o dels exàmens està millor, 
perquè no poden mantenir l’esforç 

 L'estrès i la motivació de “l’últim moment” fa que rendeixin 
millor 

 La motivació forta i la gratificació immediata els estimula. 

 Dificultat per jerarquitzar la importància de les tasques. 

 



TDAH. Símptomes secundaris 

 

 Inflexibilitat i conducta explosiva.  
◦ Pobre capacitat d’adaptació davant una situació nova 

i/o imposada 

◦ Baixa flexibilitat de pensament 

 

 Baixa memòria de treball. Tipus de memòria a 
curt termini, imprescindible pel raonament, la 
reflexió, la comprensió de demandes de l’entorn... 
Gràcies a ella retenim la informació rebuda i la 
manegem per obtenir una conclusió o seguir una 
conversa.  Baixa comprensió lectora, dificultat en 
problemes de mates i redaccions.  



TDHA. Símptomes secundaris 

 Dificultats aprenentatge. Costa 
organitzar un text escrit i el discurs oral. 
Comprensió lectora. Falta organització, 
motivació i concentració.  

 

 Baixa autoestima. Molt esforç i poca 
recompensa. “ets molt desobedient”, “no 
t’esforces”... 

 

 Alteracions del son. Mal funcionament 
cicle son/vigília.  



TDAH. Causes 

 Factors genètics. Present 80% dels casos 

 

 Factors adquirits. Representen 1-10% del total 
dels nens. Consum de tabac i alcohol durant 
l’embaràs. Prematuritat i baix pes al naixement. 
Qualsevol agressió al cervell durant els primers 
anys de vida (TCE) 

 

 FALSOS MITES:  
◦ Components de la dieta 

◦ Masses hores davant la televisió o videojocs 

◦ Pautes educatives inadequades  



TDAH. Evolució. 

 En el TDAH no tractat, es considera que 

només un 10-20% tenen remissió funcional 

 Un 75% dels nens TDAH seran adolescents 

amb TDAH i d’aquests 50% seran adults 

amb TDAH.  

 Prevalença TDAH en l’adult és 3-4%. 

 Aproximadament un 20% dels nens TDAH 

seran adults amb símptomes greus.  



TDAH. Diagnóstic.  

 És clínic.  

 Criteris DSM V. 

 Història clínica 

 Estudi neuropsicològic. CI, descartar trastorns 
associats, conèixer el perfil detallat de 
funcionament cognitiu, habilitats acadèmiques 
(baixa comprensió lectora, nivell baix ortografia, 
expressió escrita, càlcul mental i resolució de 
problemes).  

 

ESTUDIS NORMALS NO HO EXCLOUEN.  



TDAH. Criteris DSMIV 



TDAH criteris DSM V 

 Hiperactivitat:  

◦ Criteri 4:  “A menudo es indadecuadamente 

ruidoso o tiene dificultades para jugar o 

dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio” 

◦ Criteri 5: “A menudo está en marcha o suele 

actuar como si tuviera un motor, exhibe un 

patrón de actividad motora excesiva que no 

es modificable por los requerimientos del 

entorno social 



Criteris TDAH. DSM V 

 Impulsivitat: 

◦ 4rt criteri: “con frecuencia habla en exceso sin 
contenerse ante las consideraciones sociales” 

 Canvis en el DSM V:  

◦ Forma part del tr del neurodesenvolupament 

◦ Patró de conducta present en 2 o més ambients 
(escola, casa, feina, amics o altres activitats) 

◦ Problemes de rendiment social, educacional o del lloc 
de treball 

◦ ≥ 2 informants. 

◦    l’edat d’inici dels símptomes als 12 anys. 

◦ > 17 anys només necessiten 5 símptomes de DA o H-I 

 

 



TDAH. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC 



TDAH. Tractament farmacològic 

 Estimulants:  
◦ Metilfenidat:  

 Concerta (12h) 

 Medikinet (8h) 

 Equasym (8 h) 

 Rubifen (4h) 

◦ Anfetamina: 
 lisdexanfetamina, 

 sals d’anfetamina 

 

 No estimulants: 
◦ Atomoxetina 

 Strattera (24h) 

◦ Altres: clonidina, modafinilo, bupropion,  guanfacina, 
venlafaxina, antidepressius tricíclics... 



Discalcúlia 

 Dificultat específica per l’aprenentatge de 

l’aritmètica.  

 La prevalença està entre 3-6% 

 No es coneix la causa, però diferents 

estudis científics suggereixen component 

genètic. 



Discalcúlia 

 La capacitat de manipular quantitats és una 
habilitat innata.  

 Habilitats quantitatives biològiques-
primàries:  
◦ Numerositat i preconteig: habilitat per 

determinar correctament la quantitat de petites 
col·leccions sense contar-les (3-4 elements) 

◦ Ordinalitat: comprendre conceptes “més que”, 
“menys que” 

◦ Aritmètica simple: el nadó és capaç de realitzar 
sumes i restes en petites col·leccions (2 
elements) 



Discalcúlia 

 Competències aritmètiques 

secundàries-adquirides:  

◦ Número i compteig: associar números amb 

lletres, utilitzar el sistema de base-10, traduir 

números d’una representació a una altra (43 a 

quaranta-tres). Quan més es practica el 

compteig, més estratègies poden utilitzar els 

nens.  Numeració. Estimació.  



Discalcúlia.  Aspectes cognitius 

Codis de manipulació 

d’informació numèrica 

Descripció 

Codi de magnitud (quantitat) Representació analògica de les quantitats. 

Encarregat de comprendre les relacions 

tamany-distància entre números, línea 

numèrica mental, estimació, comparació i 

càlcul aproximat 

Codi auditivo-verbal Representació verbal, números com 

conjunts de paraules. Encarregat de 

processar taules de multiplicar, sumes 

simples, conteig i totes les funcions 

matemàtiques depenents del llenguatge 

Codi aràbig-visual Representació de la forma visual-aràbiga 

dels números. Encarregat de la lectura i 

escriptura dels números aràbigs,  de les 

operacions amb números amb varis dígits i 

la diferència entre parells-imparells.  



Discalcúlia. Nivell neurobiològic  

 S’activen sistemàticament una sèrie de 

circuïts cerebrals localitzats en el lòbul 

parietal.  

Codi de magnitud 

Codi verbal 

Codi visual 



Discalcúlia. Manifestacions. 

 Educació infantil:  

◦ No saben classificar objectes per les seves 

característiques 

◦ No entenen conceptes “més que”, “menys 

que” 

◦ Dificultat per ordenar elements pel seu 

tamany 

◦ Fallen en la correspondència un a un  

◦ Costa contar fins a 10 o copiar números 

aràbigs  



Discalcúlia. Manifestacions 

 Educació primària: 
◦ Falla l’aritmètica bàsica 

◦ Poca noció de quantitat 

◦ Incorrecte execució d’exercicis aritmètics 

◦ Falta d’habilitat per comptar  

◦ Incapacitat per dir l’hora 

◦ Dificultat per resoldre problemes 

◦ Poca habilitat per medir, reagrupar, estimar 
solucions 

◦ Poca automatització dels fets aritmètics 

◦ Ús incorrecte de signes, oblidar el portant, mala 
ubicació dels dígits 



Discalcúlia. Manifestacions. 

 ESO:  

◦ No tenen bon ús del número en la vida 

quotidiana 

◦ Errors en càlculs 

◦ Necessiten la calculadora per sumes senzilles 

◦ No han automatitzat fet aritmètics 

◦ Poques estratègies en la resolució de 

problemes 

◦ No saben utilitzar l’estimació 



Exemples discalcúlia 

 Col·loca el nº 18 sobre la recta:  
    0                            18           100 

 

 Ordena de menor a major:  

   1240-1009-2340-1099-2430-2100 

    1009-1099- 1240-2430-2340-2100  

 Marca el número més gran de cada 

parella:    110-101; 1019-1109;551-515 
 

 



Exemples discalcúlia 



Discalcúlia. Diagnòstic  

 Història clínica 

 Avaluació neuropsicològica. Tipus d’errors: 

◦ Espaial: organització en el full 

◦ Procedimental: desconeix o no recorda els 
passos en operacions o problemes 

◦ Atencional: càlculs imprecisos, errors 
d’impulsivitat, no planifica... 

◦ Llenguatge: no reté vocabulari matemàtic 

◦ Noció de quantitat: mal maneig de quantitats, 
estimació... 



Discalcúlia. Intervenció 

 NO hi ha evidència científica sobre 

l’eficàcia de cap tipus d’intervenció 

específica.  

 Es recomana un abordatge a nivell 

individual 



TANV 

 És un trastorn del neurodesenvolupament 
que afecta la coordinació motriu, la 
integració visuoespaial, les habilitats 
psicosocials i els aprenentatges escolars.  

 No està recollit en el DSM V 

 Diverses definicions. No hi ha criteris 
consensuats pel diagnòstic. 

 No hi ha dades ni estudis epidemiològics. 

 Primeres publicacions anys setanta. 

 Primeres descripcions 1982 (B. P. Rourke) 



TANV 

 Aquests dèficits contrasten amb unes 

bones habilitats lingüístiques primàries 

(percepció autiditiva), secundàries 

(atenció verbal i auditiva) i terciàries 

(memòria auditiva i verbal). 



TANV. Aspectes cognitius i neurobiològics 

 Rourke (1982). Disfunció de la substància 

blanca subcortical, sobretot de l’hemisferi 

dret. NO hi ha estudis concloents. 

 Narbona (2009). Disfunció bilateral del 

sistema parietooccipital i/o les seves 

connexions amb les estructures del 

sistema estriat i cerebelós.  



TANV. Aspectes cognitius i neurobiològics 
HEMISFERI DRET 

•Estil cognitiu:  

•Processament 

simultani, holístic o 

gestàltic 

•Percepció/cognició: 

•Estímuls no verbals, 

percepció visoespaial 

•Habilitats acadèmiques: 

•Raonament 

matemàtic, alineació 

dels números 

•Motor:  

•Manteniment del 

gest i la postura 

•Emocions:   

•Percepció de les 

emocions 

 

HEMISFERI ESQUERRE 

•Estil cognitiu:  

•Processament 

seqüencial. Observació i 

anàlisi dels detalls 

•Percepció/cognició: 

•Processament i 

producció de llenguatge 

•Habilitats acadèmiques: 

•Lectura 

•Motor: 

•Seqüenciació de 

moviments, execució de 

moviments i gestos 

seguint un ordre 



TANV. Manifestacions clíniques.  

 Gran variabilitat clínica.  

 Àrea motriu. Són maldestres. Des de la primera 
infància dificultats en motricitat fina i gruixuda. 
Esport, retallar, cordar-se la bata, grafisme, vessar 
l’aigua, caure objectes de les mans, arrugar els 
papers, cordar-se botons o llaços, vestir-se... 

 Àrea social. Solen mostrar-se oberts a iniciar 
relacions però amb dificultat per mantenir-les, no 
interpreten la informació no verbal. Judicis 
erronis, males interpretacions o interpretacions 
literals. Nens mecànics, rutinaris, dificultat per 
resoldre “noves situacions” 

 



TANV. Manifestacions clíniques 

 Funcions visoespaials/visoconstructives. Mal 
maneig de l’organització i distribució de l’espai 
sobre el paper, males presentacions, escassa 
habilitat pel dibuix i puzzles, col·locació errònia 
de números, limitacions en reproduccions i 
orientació en mapes, dificultats per copiar de la 
pissarra. 

 



TANV. Manifestacions clíniques 

 Llenguatge. Bones habilitats en fonologia i 
morfosintaxi. Dificultat per interpretar 
paraules o frases segons el context, 
reconèixer dobles sentits, diferents significats 
que pot tenir una paraula, sentits figurats, 
ironia i bromes. Actuen millor amb nens més 
petits o amb adults.  

 Àrea afectiva. Tendeixen a aïllar-se, “estan 
fora de lloc”. Criticats i castigats per 
situacions que no poden resoldre. Baixa 
autoestima, ansietat i depressió.  



TANV. Repercussions acadèmiques 

 Grafisme.  

 Comprensió lectora. Interpretació literal. 

 Poden tenir dificultats en la descodificació 

grafema-fonema (percepció visual) 

 Matemàtiques. Errors en alineació de 

números, dificultat en el raonament de 

problemes.  

 Dificultat per extraure la idea principal 

d’un text. 



TANV. Intervenció 

 Compensar dificultats i potenciar habilitats. 

 Primera etapa. Estimular punts dèbils.  

 Segona etapa. Buscar estratègies compensatòries 
utilitzant els seus punts forts. (memòria mecànica 
i verbal, seguiment de pautes, perseverança i 
tenacitat) 

 Evitar termes ambigus, frases de sentit metafòric, 
preguntes obertes, ironies o sarcasmes.  

 Anticipar amb temps els canvis 

 Dir que s’espera d’ells en una situació 

 Consignes verbals concretes i explícites.  



HISTORIA 

FAMILIAR 
DESENVOLUPAMENT HISTORIA ESCOLAR 

DISLEXIA SI PROBLEMES DE PARLA,  

NOM DE LLETRES I COLORS 

PROBLEMES DE LECTURA I 

ORTOGRAFIA 

TRASTORNS 

DE 

LLENGUATGE 

SI 

 

RETARD LLENGUATGE,BAIX 

VOCABULARI, ERRORS DE 

SINTAXI 

BAIXA COMPRENSIÓ DEL 

LLENGUATGE 

TRASTORNS 

DE PARLA 

 

SI 

 

PARLA POC CLARA POT SER NORMAL 

TDAH SI 

 

MOGUTS, TENDÈNCIA ALS 

ACCIDENTS,…. 

PROBLEMES PER 

TREBALLAR ASSEGUTS I 

AMB ELS DEURES A CASA 

RETARD 

MENTAL 

SI / NO 

 

RETARD MOTRIU, DE 

LLENGUATGE, DE 

CONDUCTES ADAPTATIVES 

PROBLEMA EN TOTES LES 

MATERIES 

TEA SI / NO 

 

RETARD EN LA CONDUCTES 

SOCIALS I EL LLENGUATGE 

PROBLEMA DE RELACIÓ AMB 

IGUALS 

Pennington BF, 2009 

    DADES DE LA HISTÒRIA CLÍNICA QUE RECOLZEN EL DIAGNÒSTIC 



                OBJECTIU DE LA INTERVENCIÓ 
 

 

 

                   ASSOLIR COM A MÍNIM EL GRADUAT EN ESO 

                  (BATXILLERAT I ESTUDIS UNIVERSITARIS SON POSSIBLES)  

DETECCIÓ I 

INTERVENCIÓ PRECOÇ 

FLEXIBILITAT EN LES 

ADAPTACIONS 

 ESPECIFIQUES I DE     

PROCEDIMENTS 

     REFORÇ ESPECIFIC 

  PROTOCOLS  



i educar un nen/a amb dificultats 

sembla més difícil 

EDUCAR NO ÉS FÀCIL 



ESFORÇ   RESULTATS 

   Alumne sense TA 

      Alumne amb TA 





Actituds bàsiques a promoure 

 Acceptar que el nostre fill té unes 
dificultats.  

   

 Donar-li suport, ànims i acompanyar-lo. 

 

 Reconèixer l’esforç que fa el nen/a: 

◦ Valorar-lo davant les tasques en què té èxit 

◦ Verbalitzar els aspectes positius 

 

 

 



Actituds bàsiques a promoure 

 Vigilar molt com diem les coses! 

◦ No és el mateix: 

 Uf! És molt difícil! No sé si ho entendràs. 

 Vinga! Ja veuràs que no és tan difícil, ja veuràs com 

ho entendràs. 

 

 Fer que pugui evocar el seu malestar 

perquè el puguem ajudar a no 

enfonsar-se 

 

 



Actituds bàsiques a evitar 

 Evitar confrontacions: 

 

◦ Càstigs, crits, menyspreu davant aquelles 
tasques en què mostra dificultats 

 

 Evitar comparacions: 

 

◦ No comparar-lo mai amb els seus germans/es.  

 Ha de veure que cada un de nosaltres té els seus 
punts forts i dèbils. 

 

 

 

 



Actituds bàsiques a evitar 

 

 Evitar castigar davant tasques 

escolars que no sap fer: 

 

◦ El càstig només el farà sentir més malament i 

no li ensenya la conducta correcta. 



Actituds per aprendre a 

aprendre 

 

 Ajudar-lo en els deures, demanar-li si 
vol aquesta ajuda. 

 

◦ No ha de ser una imposició, sinó un 
acompanyament 

 

 Saber respectar el seu ritme de 
treball 

 

 

 



Orientacions per ajudar als nostres 

fills a aprendre a aprendre 

 
 

 Organització:  

 

 preparar junts el material (llibres, 

estris...) que necessita per a l’endemà.  

 revisar plegats l’agenda 

 ajudar-los a establir prioritats 

 

 

 



 La rutina dels deures: 

 
   Ajudar-los a ser autònoms (cal ensenyar-los a  demanar 

ajuda quan sigui necessari) 

 

   Establir rutines de treball 

 

   Evitar elements de distracció (TV, mòbils, plays...) 

 

   És important establir petits objectius a curt termini  
 en els nens amb dificultats de concentració. 

 

      Si són nens/es amb dificultats de lectura o 
 d’escriptura, en cas que hagin de copiar els enunciats 
 a la llibreta valorar la possibilitat de només posar les 
 respostes. 

Orientacions per ajudar als nostres 

fills a aprendre a aprendre 



Orientacions per ajudar als 

nostres fills a aprendre a aprendre 

 La rutina de preparar exàmens: 

 

    1. Marcar objectius realistes i un a un. 

     2. Estudiar plegats a l’inici, i anar  
 ensenyant i valorant el que poden fer sols. 
 L’autonomia recau en saber diferenciar el que 
 pot fer sol del que necessita ajuda. 

     - Utilitzar subratllador per veure   
 les idees principals 

     - Fer plegats resums i esquemes  

     - Preguntar en veu alta o assajar   
 exàmens 

  3. Premiar quan s’avança matèria  d’estudi 

 

 

 
 



Adaptacions metodològiques que 

es fan a les escoles 

 Hi ha uns protocols adreçats als 

professors per als trastorns més 

freqüents: 

◦ TDAH. 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_le

ccions/Materials_atencio_diversitat/TDAH/TDAH.pdf 

◦ Dislèxia.  
    http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tap 



Adaptacions metodològiques que es 

fan a les escoles 

 1. Situació del nen/a a l’aula 

 
 A primeres files 

 Envoltar-los de nens tranquils  

 Evitar elements distractors ( no posar-lo al 

costat de la lleixa dels contes o d’un mural...)

  



Adaptacions metodològiques que es 

fan a les escoles 

2. Facilitar l’organització a l’aula 

 
◦ Mantenir rutines 

◦ Fragmentar les feines llargues 

◦ Ensenyar-li a prioritzar les tasques 

◦ Supervisar l’agenda 

◦ Reconduir-lo a les tasques (estar pendent del procés 
de la tasca, anar-li recordant que està treballant...)  



Adaptacions metodològiques que es 

fan a les escoles 

   

 

3. Exàmens 

 

• Respectar el temps que l’alumne necessita 

• Donar-li més temps 

• Combinar avaluacions orals i escrites 

• No donar tot l'examen 

• Combinar diferents formats de pregunta 

• Recordar a l’alumne que revisi l'examen abans de lliurar-lo 

• Enunciats senzills per assegurar-ne l’atenció i comprensió. 
  



Adaptacions metodològiques que 

es fan a les escoles 

 Evitar situacions que puguin fer-lo sentir en 
ridícul 

 
◦ Llegir en veu alta (si cal fer-ho, dir-li el fragment que 

haurà de llegir perquè ho pugui practicar). 

◦ Deixar que un altre company corregeixi un text escrit 
per ell/a. 

◦ Tornar-li un exercici escrit ple de correccions 

◦ Comptabilitzar les errades ortogràfiques d’un dictat 
en veu alta. 
 



Adaptacions metodològiques que 

es fan a les escoles 

 En els deures: reduir-li el número d’enunciats 
a copiar. 

 Donar-li temps extra. 

 Combinar exàmens escrits i orals. 

 No penalitzar-li les faltes d’ortografia. 

 En un examen, si cal, llegir-li les preguntes. 
(sobretot en enunciats llargs i complexos) 

 Evitar preguntes massa obertes. 

 



Adaptacions metodològiques que 

es fan a les escoles 

 Pactar què és prioritari en els continguts gramaticals i 
d’ortografia. 

 En exàmens de llengua on s’avalua la comprensió lectora, 
tenir en compte el tipus de text i de preguntes.  

  

 En aquests casos, tenir present que necessiten més temps quan: 

o més tècnic sigui el text 

o més paraules d’ús poc freqüent apareixen en el text 

o més complexa sigui l’organització del text en quant a estructura 
gramatical 

o més llenguatge metafòric hi apareix: paraules o expressions de      
doble sentit o metafòric, refranys, dites, frases fetes... 

 

 

 



 

 

“La millor manera de resoldre una 

dificultat és no intentar evitar-la” 
      
      Noel Clarasó 



MOLTES GRÀCIES 




