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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per parlar del TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat) en l’actualitat he 
de realitzar una mirada cent anys enrere. Això es deu a que no es tracta d’un trastorn propi del 
segle XXI, sinó que ha existit sempre tot i que, desgraciadament, avui dia es diagnostica molt 
sovint.  
És per aquest motiu que per iniciar aquest treball he cregut convenient cercar quins són els 
seus orígens i realitzar un repàs històric. En aquest repàs veurem com la ciència i les tècniques 
han evolucionat i han millorat en aquests últims anys per tal de posar-li remei. 
És cert també que el sistema educatiu ha buscat solucions a l’hora d’integrar i atendre als 
alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) en general però tot i així encara queda 
molta feina per fer ja que no fa tants anys que es va prendre la decisió integrar a aquest tipus 
d’alumnat en les aules ordinàries. 
 
Així doncs, no hi ha dubte que el sistema educatiu s’ha d’adaptar i atendre a les necessitats 
concretes d’aquest alumnat si vol aconseguir el seu objectiu d’integració social des de l’inici de 
la seva escolarització ja que de no ser així el rendiment d’aquests nens no serà l’esperat i 
estaran abocats al fracàs escolar. 
 
En aquest treball em centraré en explicar quines són les intervencions que podem realitzar els 
docents en el cas que ens trobéssim un alumne amb aquest trastorn dins l’aula, quins mètodes 
de tractament existeixen i com podem fomentar la seva autoestima i autocontrol. A més a més 
presentaré com a fruit de la meva cerca i investigació un dossier d’activitats que he elaborat per 
atendre aquest tipus d’alumnat a les classes de tecnologia (assignatura amb molt material 
didàctic adaptat), un material que servirà de gran ajuda per a que aquests nens puguin 
aprendre els continguts didàctics establerts, a l’hora que posen en pràctica una sèrie de passos 
que els alumnes amb TDAH haurien de seguir quan han de realitzar una tasca, així com 
adaptar els continguts als diferents mètodes de tractament pedagògic que utilitzen per al seu 
tractament, des de l’economia de fitxes fins a tractaments cognitius del comportament, com les 
auto-instruccions, ajudant a aquests nens a frenar i organitzar els seus pensaments.  

Els nens amb TDAH tenen en freqüentment dificultats amb la lectura, l’ortografia, l’escriptura, 
les matemàtiques i el llenguatge i com a conseqüència rendeixen molt per sota de la seva 
capacitat intel·lectual degut als problemes d’atenció, de memòria i l’escàs control dels impulsos. 
Així doncs, les probabilitats del fracàs escolar en aquests nens és molt elevada. En aquest 
treball veurem com aquests nens desitgen fer les feines de forma correcta i en el temps previst, 
però la seva manca d’atenció és la que els ho impedeix. Així doncs, veurem com el TDAH és 
un trastorn i no una excusa per ocultar un enfocament educatiu inadequat, a pesar dels rumors 
que existeixen provocats per la falta de coneixement sobre la problemàtica que presenten 
aquests alumnes. 

La intenció d’aquest treball és donar a conèixer aquest trastorn explicant els seus símptomes, 
les seves conseqüències i el seu tractament i sobretot fer constar que el TDAH és un trastorn 
que s’ha de tenir en compte a l’hora de conviure amb aquests alumnes i és d’especial 
importància que els professors tinguem la formació i la informació precises per saber com fer-
ho.  D’aquesta manera ens ajudarà a ser bons professors, sent  capaços d’ensenyar als 
nostres alumnes despertant-los inquietuds, transmetent-los valors i donant-los recursos i eines 
suficients per complementar les nostres explicacions i motivar-los i guiar-los en el seu 
aprenentatge tant a nivell tècnic com personal i social i poder de desenvolupar la seva tasca 
com a professionals de la millor manera possible. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

2.1. Context històric del TDAH 
El TDAH no és un trastorn nou tot i ser un tema que avui dia desperta molta curiositat. De fet, 
va ser descrit per primera vegada fa gairebé 100 anys i fa més de mig segle que es coneixen 
els efectes beneficiosos dels fàrmacs estimulants per a seu tractament. 

El TDAH, trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, és el terme pel qual es coneix 
una síndrome caracteritzada per tres símptomes de trastorns com són la inatenció, la 
hiperactivitat i la impulsivitat, encara que no sempre han d’estar presents conjuntament. 
La primera descripció que coneixem del TDAH la trobem en Hoffman, metge alemany que va 
reproduir-ne una part important de la simptomatologia en el protagonista d’un conte; en aquest 
descrivia a en Phil, un nen inquiet, que no es podia estar assegut i es movia constantment. 
Estaria descrivint d’aquesta manera la simptomatologia hiperactiva, l’excés de moviment, però 
no pareixia donar detalls d’inatenció. En canvi sí que parlava del baix rendiment acadèmic, la 
qual cosa pot indicar deficiències en l’atenció i en el control dels impulsos. 

El pediatra anglès Still, al 1902, qui va donar a conèixer la primera descripció de conductes 
impulsives, agressives i de la falta d’atenció. Ell mateix, les va descriure com a problemes 
conductuals que va qualificar de “defectes de control moral”. La nomenclatura era lògica en 
aquella època perquè, com veurem més endavant, els trastorns associats a aquesta síndrome 
són importants i molt cridaners, i això feia que els nens fossin tillats de diferents, incontrolables 
i problemàtics, adjectius que avui dia encara s’utilitzen per a descriure’ls. 
La relació entre la clínica hipercinètica i un defecte en el sistema nerviós central va ser el 
corrent primordial durant la primera meitat del segle XX. L’epidèmia d’encefalitis dels anys 1917 
i 1918 va deixar com a seqüeles en quadre similar al que avui coneixem com a TDAH. 
 
Durant la primera meitat del segle XX, la principal hipòtesi per a explicar la hiperactivitat en 
aquests nens era una relació amb una disfunció cerebral. Va ser als anys 60 quan la majoria 
dels investigadors van adornar-se’n que els nens amb simptomatologia hiperactiva no tenien 
cap lesió cerebral i van suavitzar el nom anomenant-lo “dany cerebral mínim o disfunció 
cerebral”. D’aquesta manera, l’etiologia no seria una lesió cerebral concreta, sinó una disfunció 
general en què el cervell és normal. Aquest terme es va fer més fort a la dècada dels 60 per 
Clements i Peters, que van anar perfilant la simptomatologia següent: trastorns de la conducta 
motora, hiperactivitat, alteració de la coordinació, trastorns d’atenció i perceptius, dificultats en 
l’aprenentatge escolar, dificultat en els controls dels impulsos, alteració de les relacions 
interpersonals, trastorns afectius, l’habilitat, disfòria, agressivitat... 
El concepte de TDAH però, apareix per primera vegada al manual de diagnòstic i estadístic de 
malalties mentals DSM II, publicada per l’Associació Americana de Psiquiatria, al 1968, amb el 
nom de “reacció hipercinètica de la infància”, amb els criteris diagnòstics que seguirien els 
professionals fins a l’aparició de nous estudis al DSM III, on es modifiquen aquests criteris i es 
busca un terme diferent per diagnosticar aquesta síndrome. 
Va ser Virginia Douglas, als anys 70, qui va argumentar que la deficiència bàsica dels nens 
hiperactius no era l’excessiu grau d’activitat, sinó la incapacitat per a mantenir l’atenció i la 
impulsivitat, és a dir, una insuficient autoregulació, la qual cosa ja està més a prop de la 
definició actual. Els seus estudis van documentar també la utilització del metilfenidat, per a 
tractar el trastorn. Douglas va ser decisiva perquè l’Associació Americana de Psiquiatria en 
modifiqués la descripció al 1980 al seu DSM III, on s’introdueixen nous criteris i es canvia el 
terme per “dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat”. 

Entre els anys 80 i 90 es comencen a fer molts estudis i investigacions amb els que es basen 
els criteris de diagnòstic en els sistemes actuals de classificació internacional, com el manual 
de diagnòstic i estadística de trastorns mentals DSM IV-TR elaborat per l’OMS. [1- 2] 
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2.2. El TDAH 

2.2.1. Què és el TDAH?: 
Després d’aquest repàs històric fins a l’actualitat i de veure els diferents criteris i termes que 
s’han utilitzat al llarg de la història per referir-se al TDAH podríem definir-ho, de manera 
científica com que es tracta d’un trastorn d’origen neurobiològic, que es caracteritza per tenir 
les capacitats d’atenció no concordants amb l’etapa de desenvolupament i, en alguns casos, 
per impulsivitat i/o hiperactivitat excessiva.  
Quan parlem del seu origen podríem parlar de tres causes [2]: 

 Causa biològica: es tracta d’un desequilibri químic o una deficiència de certes substàncies 
del cervell que estan localitzades a l’àrea cerebral encarregada de l’atenció i l’activitat. 

 Herència: Molts pares biològics dels nens amb TDAH van mostrar indicis de TDAH quan 
eren nens. 

 Altres causes: En alguns casos, les complicacions en el part poden estar implicades en la 
manifestació del trastorn. 

Per arrodonir la definició d’aquest trastorn cal classificant-los segons el DSM IV-TR [1] en: 

 Tipus inatent: problemes a l’hora d’iniciar les activitats o de mantenir l’atenció fins 
completar la feina. En aquest tipus s’engloben una sèrie d’habilitats, com la selecció d’un 
estímul en un període de temps que ha d’enfocar, mantenir l’atenció sobre un estímul en un 
període concret, poder inhibir uns estímuls i la capacitat de canviar d’estímul per acabar 
una feina i començar-ne una altra. La característica d’aquests nens és que la dificultat 
d’atenció es manifesta de petits de manera intensa i persistent. 

 Tipus hiperactiu: no sempre està present en les persones amb trastorns d’atenció però 
una gran majoria són excessivament inquiets. El grau d’inquietud pot variar en funció del a 
situació en què es troben i també del grau d’interès que l’activitat tingui per a ells. De 
vegades es presenten conductes motores evidents com, per exemple, caminar per l’aula 
quan han d’estar asseguts; d’altres, els moviments són realitzats pels músculs com ara 
donar petits cops seguits sobre el pupitre amb un bolígraf, jugar amb els projectes que 
tenen davant i solen tocar-ho tot. No tots els moviments dels nens són indicadors 
d’hiperactivitat i només s’han de catalogar com a tals quan es tracta de moviments que no 
tenen cap propòsit, que es donen en circumstàncies inapropiades i que es fan perquè sí. 
 

 Tipus impulsivitat: Es manifesta de dues maneres: a nivell cognitiu, quan la dificultat es 
presenta a l’hora de parar-se a pensar i raonar en una situació. A nivell de comportament 
es manifesta quan hi ha una incapacitat per inhibir una conducta o evitar una resposta 
verbal. [1] 

Amb aquests tres símptomes s’han establert tres tipus de TDAH: 

 Predominant poc atent: és difícil per al nen organitzar o acabar la feina, estar atent als 
detalls, seguir instruccions o una conversa. La persona afectada es distreu fàcilment o no 
recorda detalls de les coses diàries. 

 
 Predominant hiperactiu-impulsiu: El nen es mostra inquiet i parla molt; li és difícil estar 

tranquil quan menja o fa algun treball; es mostra impacient i té problemes d’impulsivitat. 
Interromp els altres, parla en moments inoportuns i li és dificultós esperar el seu torn. 
Poden tenir més accidents i lesions que altres nens. 

 
 Combinat: La persona afectada experimenta els símptomes dels dos tipus anteriors per 

igual. [1] 
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2.2.2. Dades informatives: 
Aquesta malaltia afecta entre un 3 i un 7% de a població infantil i juvenil i alguns dels seus 
símptomes s’han d’haver manifestat abans dels 7 anys. Els símptomes es detecten normalment 
a l’escola tot i que en alguns casos s’han diagnosticat en edats més avançades. [8, 10 i 11] 

Amb els anys, els nens que pateixen TDAH tendeixen a ser menys hiperactius i menys 
impulsius però de vegades continuen tenint problemes de falta d’atenció, distracció i dificultat 
d’organització. 

El TDAH pot interferir en el rendiment del nen a l’escola i la capacitat de desenvolupar i 
mantenir relacions socials. Estudis recents adverteixen que el 25% dels nens hiperactius 
incorren en actes delictius, deixen l’escola, tenen problemes de disciplina, abusen de les 
drogues i l’alcohol. Però en canvi, nens hiperactius ben reconduïts poden arribar a ser 
persones perfectament adaptades a l’entorn. Degut a aquestes diferències considero necessari 
fer dues puntualitzacions: 

- Existeixen diferents nivells de gravetat del trastorn. 
- El TDAH té un efecte de bola de neu. 

Respecte aquest últim punt, la principal simptomatologia del TDAH són els problemes 
d’atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat, tres característiques incompatibles amb el bon 
rendiment i comportament escolar. Si tenim en compte que el rendiment escolar és la primera 
prova de vàlua personal que experimenta el nen, així com la valoració dels companys, d’això 
depèn que el nen tingui una bona o mala autoimatge social. No és estrany comprovar que, a 
mesura que avancen els anys, en els nens no tractats adequadament no només s’accentua la 
simptomatologia inicial sinó que a més hi ha una inadaptació escolar, autoimatge negativa, 
autoconcepte híper o infravalorat i, en alguns cassos, simptomatologia depressiva. Degut a 
aquest efecte “bola de neu”, els problemes derivats de la hiperactivitat infantil són més fàcils de 
tractar com més aviat s’inicia la intervenció. 

Està comprovat que durant l’adolescència hi ha un descens de la hiperactivitat motriu, però els 
dèficits cognitius derivats de la impulsivitat i la falta d’estratègies adequades de processament 
de la informació es mantenen fins a l’edat adulta. 

Així doncs, el rendiment escolar d’aquests nens continua sent pobre després de l’adolescència, 
i si continuen amb els estudis, cursen carreres mitjanes o es queden en llocs professionals 
d’inferior qualitat a l’espera segons la seva capacitat intel·lectual. 

2.2.3. Prevalença del TDAH: 
El TDAH afecta entre un 5 i un 10% dels nens en edat escolar. Les dades en l’adolescència i 
l’edat adulta són imprecises fins a la dècada dels 70, ja que el TDAH es considerava exclusiu 
del nen i que els símptomes desapareixien progressivament amb la maduració.  
Els estudis actuals ens afirmen que el TDAH  és el trastorn amb major incidència a la infància. 
Aquesta dada ens indica que probablement en totes les aules escolars hi ha, almenys un nen o 
adolescent que pot presentar TDAH. 
Afecta en major grau al sexe masculí, la relació és de 5/1 (cinc nens per cada nena), tot i que 
cal dir que en el sexe femení molts cops els símptomes passen desapercebuts ja que 
predomina la inatenció enfront la hiperactivitat i la impulsivitat i, per tant, es diagnostica tard o 
no es diagnostica mai. Així, podríem dir que és més fàcil de detectar el TDAH quan hi ha 
conductes pertorbadores. 
No obstant, cal assenyalar que hi ha pocs estudis sobre nenes hiperactives. Actualment, la 
majoria d’autors consideren que el TDAH està infradiagnosticat en les nenes, ja que presenten 
menys comportaments pertorbadors, que són els que interfereixen en la vida escolar i familiar i 



El TDAH a l’aula 7 

preocupen mestres i pares i, en canvi, presenten més símptomes de canvis d’humor i ansietat 
que els nois. 
Com he dit abans, sempre s’havia considerat el TDAH com un trastorn que afectava únicament 
l’edat infantil. A partir de la dècada dels anys setanta del segle passat, comencen a publicar-se 
en la literatura científica estudis sobre el TDAH en la edat adulta. Avui dia es sap que almenys 
un 80% dels nens que presenten el trastorn continuaran presentant-lo en l’adolescència i que 
entre el 30 i el 65% dels casos els símptomes persisteixen en l’adult. 

Aquestes dades reforcen la idea que la freqüència i les conseqüències personals i socials del 
TDAH l’haurien de situar entre els problemes més importants de la salut pública, ja que es 
considera com un trastorn psiquiàtric-psicològic més freqüent en la infància i l’adolescència i sol 
ser la causa més freqüent de derivacions als centres de salut mental. [10,11,15 i 18] 

2.2.4. Símptomes i signes: 
Tal i com hem aprés al màster, per ser un bon professor/a hem de  ser capaç d’ensenyar als 
nostres alumnes despertant-los inquietuds, transmetent-los valors i donant-los recursos i eines 
suficients per complementar les nostres explicacions i motivar-los i guiar-los en el seu 
aprenentatge tant a nivell tècnic com personal i social, per tal que siguem capaços de 
desenvolupar la seva tasca com a professionals de la millor manera possible. Però a més a 
més, crec que un bon professor/a ha de ser capaç d’apropar-se als estudiants i ajudar als seus 
alumnes quan detecti que aquests hi poden tenir algun problema. Amb això vull dir que degut a 
que els professors passem moltes hores amb els nens podem ser de gran ajudar a l’hora de 
descriure els seus comportaments, actituds... i facilitar, d’aquesta manera, el seu diagnòstic. 

A continuació exposo els símptomes que presenten els nens amb TDAH, els quals poden ser 
detectats amb més facilitat si el professor desenvolupa una bona tasca d’observació. Cal dir 
però, que no tots els símptomes es manifesten en tots els afectats ni amb la mateixa intensitat. 

 Símptomes de falta d’atenció: 
- No estan atents als detalls. Cometen errors en els treballs d’escola. 
- Tenen dificultats per a mantenir l’atenció en feines o activitats lúdiques. 
- Solen no escoltar quan se’ls parla directament. 
- No segueixen les instruccions i no aconsegueixen acabar els treballs escolars o les 

obligacions en el lloc de treball. 
- Tenen problemes per organitzar-se les feines i activitats. 
- Eviten comprometre’s en feines que requereixen esforç mental. 
- Sovint perden les joguines, els treballs de classe, els llapis, els llibres. 
- Es distreuen fàcilment i amb qualsevol cosa. 
- De vegades s’obliden de les activitats diàries. 
- Solen estar absorts en els seus pensaments. 
- Solen ser descuidats en els activitats. [2, 3 i 18] 

 
 Símptomes d’hiperactivitat: 

- Juguen sovint amb les mans i els peus. 
- S’aixequen de la cadira quan haurien d’estar asseguts. 
- Corren i escalen excessivament en situacions inapropiades. 
- Tenen dificultats per a jugar de forma silenciosa. 
- Parlen excessivament. 
- Juguen de forma brusca. 
- Són incansables. [2, 3 i 18] 

 
 Símptomes d’impulsivitat: 

- Responen les preguntes abans que s’hagin acabat de formular. 
- Mostren dificultats per a esperar el seu torn. 
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- Juguen de forma brusca. 
- Interrompen els altres. 
- Realitzen la feina de classe de forma precipitada i l’entreguen sense repassar i 

conseqüentment en resulta un treball ple d’errors causats pel descuit. [2, 3 i 18] 

2.2.5. Evolució del TDAH al llarg de la vida: 
El TDAH és un trastorn que, en major o menor grau, persisteix al llarg de tota la vida. En el cas 
del TDAH no tractat, es considera que només en un 10-20% dels cassos existeix el que 
s’anomena una remissió funcional, és a dir, l’absència de manifestacions del trastorn que tingui 
repercussió en la vida de l’individuo. Un 75% dels nens amb TDAH seran adolescents amb 
aquest problema, i d’aquest adolescent un 50% seran adults amb TDAH. Les manifestacions 
clíniques i la seva repercussió al llarg de la vida aniran canviant.  A continuació exposaré de 
forma més detallada quins comportaments tenen els nens segons la seva edat. 

 Preescolar: 
En aquesta edat sembla que el que necessiten els nens és moure’s per moure’s. És una 
activitat incontrolada i sense finalitat concreta. Mostren poca persistència jugant amb un mateix 
objecte i quan alguna cosa els crida l’atenció no importa l’alçada en què es trobi o els obstacles 
que hi hagi per aconseguir-ho, fins i tot si hi ha risc de prendre mal (són imprudents). 
Conseqüentment, els seus pares i educadors no poden estar tranquils pel que puguin fer i per 
tant requereixen molta vigilància i atenció. Val a dir, però, que el seu comportament és variable 
dia a dia i segons en quina situació es trobin. [15] 

 
 Escolars: 

Els primers anys d’escolaritat per a un nen que pateix TDAH són difícils ja que presenten 
manca de responsabilitat a l’hora de portar la feina feta, o un cert rebuig per part dels seus 
companys. Es detecten doncs, bons hàbits tant d’autocura com acadèmics. Les tasques 
escolars són brutes i descuidades, s’aixequen de la cadira, fan sorollets... Persisteixen els 
problemes de desobediència, es resisteixen a fer els deures, es distreuen amb qualsevol cosa, 
perden i obliden objectes necessaris com l’agenda... I poden tenir problemes amb els 
companys ja que fàcilment mostra ràbia pegant o insultant. Per tant, cal que els pares, 
juntament amb els professors, realitzin una bona tasca d’observació per saber si aquest nen és 
diferent i necessita ajuda d’un professional clínic que l’ajudi. [3] 

 
 Joves: 

En aquesta etapa podrem observar que l’alumne parla excessivament, mai troba temps per fer 
la feina o establir un ordre en les seves tasques i entendre les regles imposades. També 
veurem que li costa controlar el pas el temps i que li costa controlar-se mostrant canvis 
repentins d’actitud però ja no es percep la hiperactivitat motora. És capaç de mantenir-se 
assegut encara que li és difícil seguir les classes, ja que li resulten inacabables.  
La impulsivitat es manifesta i/o actua sense pensar, encara que sovint es penedeix d’immediat. 
Li costa controlar-se de manera que això li pot generar més d’una baralla o conflicte amb els 
companys, els professors o els pares. [3] 

 
 Adults: 

El TDAH en adults es va detectar quan els pediatres es van adonar de que alguns pares dels 
seus pacients tenien els mateixos símptomes que els seus fills. 
Es traca de persones intel·ligents que han hagut d’esforçar-se el doble per aconseguir 
qualsevol cosa a la vida, la qual cosa els ha produït sentiments d’inferioritat, de fracàs i de 
culpa. Generalment tenen certa dificultat en l’aprenentatge de l’ortografia, la lectura... i aquest 
fet els desmoralitza. Els adults amb TDAH tenen pràcticament el mateix tipus de dificultats que 
els nens que presenten aquest trastorn. La millor qualitat, i al mateix temps el pitjor defecte d’un 
adult amb TDAH és el seu cervell incansable, dispers i revolucionat. També cal remarcar, que 
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la convivència amb aquestes persones resulta molt difícil ja que volen viure la vida de pressa i 
esperant que la gent s’adeqüi a ells. Algunes de les característiques del comportament adult 
amb TDAH són: problemes de concentració i falta d’organització, tendència a oblidar-se de les 
coses (poca memòria), incapacitat de mantenir una rutina, rendiment laboral inferior al seu 
nivell de preparació i per tant dificultat per mantenir un lloc de treball. 
En la vida quotidiana, els adults amb TDAH posseeixen una ment i un cos incansables: no 
poden reservar la seva atenció a un sol tema durant un espai de temps determinat i sempre 
pensen en mil coses que no venen al cas. En quant al seu cos passa exactament el mateix: no 
poden estar tota la estona quiets o realitzar una mateixa activitat, necessiten canviar-la per no 
acabar avorrint-se per la qual cosa deixen diverses tasques inacabades. 
Degut a la seva inatenció i al seu desassossec, tenen sovint dificultats per organitzar-se el 
temps ja que els costa bastant preveure la duració d’una activitat, la qual cosa els perjudica en 
moltes qüestions, com anul·lar reunions i compromisos. [2] 

2.2.6. Conseqüències del trastorn: 
A l’hora d’analitzar les implicacions que té el TDAH en les persones, és important dir que 
aquestes poden organitzar-se, a l’efecte del present treball final de màster, en tres grans grups. 
Els tres són fonamentals per al desenvolupament integral dels nen i dels adolescents, per a 
obtenir èxit a l’escola i en la vida adulta. 

 Desenvolupament emocional de les persones amb TDAH:  
Al llarg dels primers anys de la vida escolar és necessari cuidar estratègicament els aspectes 
d’indole emocional. L’autoestima és un aspecte central en el desenvolupament d’aquest nens i 
de qualsevol ésser humà ja que afecta totes les àrees de la vida d’una persona: els 
pensaments, les creences, les expectatives, així com els sentiments, ja que pot donar una 
avaluació i una valoració personal positiva o negativa i, a partir d’aquí, cadascú construeix la 
imatge i el concepte sobre si mateix. Una autoestima alta afavoreix la productivitat, la sensació 
de sentir-se capaç de complir el que es proposi, sigui pel mitjà que sigui; pot apreciar els 
avenços aconseguits i pot visualitzar les metes personals del que s’ha plantejat. Si prenem 
aquesta realitat del desenvolupament integral dels nens i l’analitzem amb la realitat dels nens 
amb trastorn d’atenció, trobarem que la majoria d’ells no tenen dificultats cognitives per a 
resoldre les feines pròpies de la demanda del mitjà escolar. Posseeixen algunes de les 
destreses bàsiques per a donar un rendiment acadèmic acceptable i tenen el sentiment que 
“poden” fer les coses. No obstant, la resposta del medi social li reafirma que, a pesar 
d’aquestes condicions, la seva participació no és l’adequada i, en la majoria de les ocasions, la 
referència és més aviat que “no és l’esperada”. La majoria de les vegades això causa confusió 
als nens. L’autoestima i el desenvolupament de la mateixa depenen d’una multitud de factors, 
en una relació dinàmica entre el medi (família, escola, comunitat, cultura) i els trets propis de la 
persona (personalitat, temperament, caràcter).  
Els docents i els pares poden proporcionar situacions perquè els nens amb trastorn d’atenció 
desenvolupin el sentit de la responsabilitat i tinguin la possibilitat d’ajudar als altres. També 
poden proporcionar espais per a reflexionar sobre les dificultats, estratègies per a prendre 
decisions i resoldre problemes, circumstàncies perquè aprenguin a gestionar la frustració, la 
còlera i la ràbia davant del fracàs i, per descomptat, l’actitud i el model sobre el fet que l’error 
no és un sinònim de fracàs sinó que, davant l’aprenentatge, cal facilitar-li espais perquè puguin 
demostrar les seves habilitats i ensenyar-los a gaudir-ne. [2, 3 i 19] 

 
 Desenvolupament socials de les persones amb TDAH::  

Una altra de les àrees que ofereixen majors dificultats per al desenvolupament integral de les 
persones amb TDAH és la de les relacions socials. De totes les capacitats del coeficient 
emocional que desenvolupa el nen, la de portar-se bé amb els altres és la que contribuirà a un 
major èxit i satisfacció a la vida.  
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Les capacitats socials, donades pels processos de socialització, requereixen fonamentalment 
l’autocontrol, que afavoreix la convivència. La manca d’aquest  és un dels punts centrals del 
trastorn de l’atenció. Per tant, és obvi pensar que aquests nens ja comencen des de petits a 
patir les conseqüències de la seva manca d’autocontrol. La resposta dels seus pares i docents 
no es fa esperar i el rebuig es posa de manifesta encara que se l’estimi molt. L’absència de 
comprensió d’ell sobre el que li passa afecta el seu desenvolupament socioemocional, lesiona 
l’autoestima i pot generar conductes d’agressió, culpa, rebel·lia i totes aquelles relacionades a 
la falta de disciplina.  
Pel que fa a les relacions de grup, la frustració en les relacions interpersonals, acompanyades 
generalment de reaccions de burla, rebuig, falta de cooperació, crítiques, fan que la seva vida 
social sigui més limitada que la d’altres nens. En ocasions, es porten millor amb nens i nenes 
més petits en edat que ells.  
La sensació de no tenir pertinença és una de les característiques que solen tenir els nens i 
nenes que tenen aquest trastorn. La frustració en les relacions socials provoca aïllament, 
pèrdua d’amistats i crítiques de la família i els docents. Per pertànyer a un grup, el nen ha de 
complir certs processos, entre ells acceptar les normes, valors i comportaments que regeixen 
les relacions interpersonals del grup, tant si és un grup d’amics com de companys de classe. [2 
i 19] 

 
 Aspectes relacionats amb la vida acadèmica de les persones amb TDAH:: 

Ja sabem que un nen amb TDAH i amb la mateixa capacitat intel·lectual que un altre té més 
probabilitat de fracassar a l’escola perquè té més dificultat per a concentrar-se. 
Per a rendir i complir a l’escola és necessari concentrar-se durant molta estona en la mateixa 
activitat, encara que hi hagi estímuls que provoquen distraccions. 
Per a mantenir un comportament i un rendiment estables en les feines es requereixen 
processos de control, establir prioritats i saber-se organitzar amb temps. 
Si s’aconsegueix que els estudiants se sentin segurs i capaços, amb un nivell adequat d’auto 
eficiència per a adquirir una habilitat o per a realitzar una feina, tenen major disposició cap al 
treball, més recursos per mantenir la motivació, treballen més fort i amb major persistència i 
tenen millors rendiments. 
La fita d’un  nen amb TDAH és arribar a ser responsable del seu comportament, d’obtenir un 
grau educatiu i de convertir-se en una persona que contribueixi a la societat. Segurament és 
necessita més motivació, més temps, més dedicació i més constància, però són nens que 
tenen el dret i els recursos per a desenvolupament els processos d’autoregulació necessaris 
per a l’èxit de la seva vida. [3 i 19] 

 

2.3. El tractament 
El tractament del TDAH consisteix en una sèrie de consells sobre pautes de comportament, 
aconseguir la col·laboració del centre escolar i de la família i finalment, si és necessari, 
administrar fàrmacs estimulants per a que ajudin als nens a concentrar-se i escoltar. 
El tractament que ha demostrat ser més eficient és el multidisciplinari o multimodal que 
combina el tractament farmacològic, el psicològic i el psicopedagògic. 

2.3.1. Tractament psicològic dirigit als pares, professors i alumnes: 
Aquest tractament és important en aquells casos en què el trastorn d’atenció i les dificultades 
escolars vagin associades a un deteriorament de l’autoestima, l’ansietat o l’estrès i dificultats en 
les relacions socials o familiars. Així doncs, s’ha de proporcionar als pares  informació sobre el 
trastorn i estratègies pel control de la conducta per a millorar la comunicació i la relació amb el 
nen. Al nen, també se li han de proporcionar eines per al seu propi autocontrol. Aquest aspecte 
és molt important per millorar el rendiment personal i la relació amb els pares professors i 
companys. [3 i 16] 
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2.3.2. Tractament psicopedagògic: 
Cal evitar que la família i el nen puguin atribuir les millores a la medicació i no al seu propi 
esforç, atribuint-li efectes “màgics” i reduint la sensació de control sobre el propi comportament. 
Així doncs, és molt important el tractament psicopedagògic, el qual pretén instaurar un hàbit 
d’estudi al nen que no el té, fent que millori les seves habilitats acadèmiques i el seu 
comportament mentre estudia o fa els deures. [3 i 16] 

2.3.3. Tractament cognitiu: 
Els programes cognitius-conductuals, són considerats els més efectius.  
La finalitat del tractament del nen hiperactiu és aconseguir que sigui capaç d’obtenir per si sol 
una autonomia: d’ autonomia en la regulació del seu comportament, d’autocontrol i d’adaptació 
a les normes, autonomia física, d’hàbits de la vida diària, ordre i col·laboració, d’autonomia 
cognitiva (capacitat per seleccionar la informació rellevant de la irrellevant, autoavaluació, 
autocorrecció) i d’autonomia emocional, com ara una autoestima sana i relacions satisfactòries 
amb les persones que l’envolten. 
Per aconseguir aquestes intervencions tenim els tractaments cognitius de comportament que 
utilitzen les auto-instruccions, per ajudar a frenar i organitzar el pensament i com una eina per a 
la presa de consciència dels processos mentals. També s’utilitzen les tècniques de 
comportament basades en el control dels esdeveniments que provoquen les conductes 
positives o negatives. 
En les auto-instruccions, els alumnes verbalitzen en veu alta els seus pensaments per després 
poder-los ajudar a organitzar-los seguint una sèrie de passos que són les autoinstruccions 
pròpiament dites. És com si es tractés d’una guia per a ajudar a pensar de forma reflexiva 
sense saltar-se cap pas en el procés. Un punt positiu d’aquestes instruccions generals és que 
poden ser aplicades a qualsevol tipus de problemes. 

Aquesta tècnica ajuda el subjecte a “parar” i “pensar” davant qualsevol situació.  
Els passos són els següents: 

1r pas: Què he de fer? 
2n pas: Com ho he de fer. Establiré un pla. 
3r pas: Concentrar-me en el que faig. Segueixo el meu pla? 
4t pas: Donar una resposta 
5è pas: Repassar la resposta. Ha funcionat el meu pla? [16 i 22] 

Utilitzant el marc de les auto-instruccions, es pot aplicar el segon pas (Com ho he de fer?) per 
ensenyar estratègies específiques per cada tasca. Es poden elaborar llistes amb els passos 
que inconscientment fem i que estan implicats en la realització de determinades activitats 
escolars, com la comprensió lectora d’un text, la resolució d’un problema de matemàtiques, etc.  
Els programes conductuals comporten l’aplicació de tècniques basades en el control dels 
esdeveniments que provoquen l’aparició o el manteniment de conductes positives o negatives, 
intentant augmentar les conductes desitjables i disminuir els comportaments inadequats. [2 i 3] 

2.3.4. Tractament farmacològic: 
Els medicaments que tenen més efecte en els nens amb TDAH són els estimulants, els quals 
ajuden a disminuir notablement els símptomes bàsics del trastorn. 

El metilfenidat és el fàrmac de primera línia en el tractament del TDAH. Es troba dins de la 
categoria dels estimulants i produeix un augment en el nivell de neurotransmissors, 
especialment en dopamina, necessaris per al bon funcionament de les àrees cerebrals 
implicades en el TDAH. S’ingereix en forma de pastilles i els seus efectes es detecten als 15-30 
minuts de la ingesta i tenen una durada de 4 o 5 hores. Amb la finalitat de prorrogar els seus 
efectes durant la jornada escolar, es solen administrar dues preses, una al matí i una altra al 
migdia segons dosis ajustades al pes i característiques de cada nen. 
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El metilfenidat, tot i que està dins de la categoria dels fàrmacs estimulants, paradoxalment, en 
els nens amb TDAH produeix una disminució de l’activitat motriu i la impulsivitat, tot facilitant la 
capacitat de centrar l’atenció. Els detractors dels tractament farmacològic del TDAH 
argumenten que el metilfenidad és una amfetamina amb efectes secundaris i que genera 
conductes adictives a llarg termini. Però el metilfenidat no és l’únic fàrmac que s’empra en el 
tractament: el dexmetilfenidat, l’anfetamina-dexanfetamina, la dexanfetamina i la 
lisdexanfetamina en són alguns exemples.  
En la majoria del casos els tractaments solen ser de llarga duració i faciliten tant el correcte 
desenvolupament intel·lectual, social i familiar com l’eficàcia de les teràpies psicològiques i 
pedagògiques. Els fàrmacs estimulants per contra, poden tenir efectes secundaris com ara 
aïllament, preocupació, plors que solen aparèixer quan s’introdueix la medicació per primera 
vegada o quan s’augmenta la dosi. Els nens també poden experimentar pèrdua de gana i 
dificultat per dormir, mal de cap, dolor abdominal, nerviosisme, irritabilitat, labilitat emocional de 
manera que si apareix aquest problema caldrà reduir la dosi de la tarda o eliminar-la per 
complert.  

La medicació s’ha de prendre cada dia, no només quan s’assisteix a l’escola, ja que és un 
trastorn que afecta a la vida de les persones que el parteixen tots els dies de l’any. Hem de ser 
conscient que les seves manifestacions en el nivell d’atenció, d’activitat motriu i d’impulsivitat 
repercuteixen en l’escola, en la vida familiar, en les activitats extraescolars i en la vida social. 

He de dir, però, que hi ha altres fàrmacs en el mercat la indicació fonamental dels quals o és el 
tractament del TDAH però que poden ser útils en alguns pacients que no responen als 
tractaments esmentats anteriorment. En alguns cassos pot ser necessari utilitzar la combinació 
de més d’un fàrmac. Cal esmentar, però, que el tractament farmacològic no s’ha d’aplicar de 
forma aïllada sinó recolzat amb la part psicològica i pedagògica. [10, 16 i 18] 

 

2.4. Teràpies alternatives 
Actualment alguns remeis alternatius s’han tornat populars, incloent-hi herbes, els suplements i 
la manipulació quiropràctica. Encara són pocs els estudis que hi ha de teràpies alternatives en 
nens amb TDAH però fins ara ens conclouen que aporten grans beneficis. Hem de tenir en 
compte que no tracten de substituir cap de les teràpies que avui dia s’apliquen als nens sinó de 
complementar-les. 

2.4.1. Les flors de Bach: 
És una modalitat terapèutica que es basa en la teoria del seu creador, el metge anglès Edward 
Bach (1886-1936), qui va inventar i va desenvolupar aquests preparats en la dècada de 1930, 
entenent exclusivament seu ús en una modalitat terapèutica, coneguda actualment com a 
teràpia floral. Per a Bach, les malalties són resultat d’un conflicte intern que apareix quan les 
coses que fem i les que voldríem fer no coincideixen, de manera que quan utilitzem una 
essència floral estem interactuant amb la seva empremta energètica i en aquest moment 
s’estableix un diàleg entre nosaltres i l’essència, una comunicació que actuarà harmonitzant 
aquella vibració que es troba alterada.  
És important que la fórmula sigui personalitzada d'acord a les característiques particulars de 
cada nen i la seva problemàtica. Es fa èmfasi en què les florals no tenen contraindicacions, es 
poden donar a qualsevol edat i són complementàries amb qualsevol altre tractament que 
s'estigui fent. 
He de dir però, que el valor terapèutic està severament qüestionat per diversos estudis clínics 
realitzats. [6] 
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2.4.2. La reflexologia podal: 
És una modalitat terapèutica basada en teories de microsistemes en que tot el cos està 
representat a la planta del peu, així doncs des d’aquesta mirada, els peus són la representació i 
l’expressió d’una persona en petit. Es tracta d’una teràpia d’autoregulació, en la qual el propi 
cos busca aconseguir l’estat òptim per poder retrobar el benestar. L’aplicació de la reflexologia 
és manual i es fa mitjançant moviments i/o massatges específics a tot el peu o en certes zones 
del peu, que tenen relació amb altres zones del cos. L’efectivitat de la reflexologia està 
provada, no té efectes secundaris i resulta un complement ideal als tractaments 
psicopedagògics i farmacològics d’aquests nens. [7] 

2.4.3. Teràpies amb animals: cavalls, gossos i dofins: 
El treball amb animals ha d’entendre’s des d’una concepció globalitzadora de l’aprenentatge en 
què el desenvolupament personal es realitza d’una manera integral. La teràpia amb animals 
proporciona autoestima, millora la comunicació, l’atenció, la percepció i la memòria. També 
desenvolupa els sentits i millora la responsabilitat cap als animals i l’entorn. En conclusió, 
aquesta teràpia constitueix una font inesgotable d’estímuls que afavoreixen la coordinació 
motora, l’atenció, l’equilibri, els reflexos i moltes altres respostes autònomes. [12] 

 

2.5. El TDAH a l’aula 
Els problemes de comportament i d’aprenentatge no són exclusius del TDAH, ja que gairebé 
tothom en té però en menor grau i per aquest motiu alhora de diagnosticar un nen amb TDAH 
s’ha de tenir molt clar que el seu comportament i el seu nivell estan molt per sota del nivell de la 
resta dels seus companys, per tant, ha de ser una diferència molt significativa. 

2.5.1. Problemes associats a les habilitats acadèmiques: 
Els nens amb TDAH tenen en freqüentment dificultats amb la lectura, l’ortografia, l’escriptura, 
les matemàtiques i el llenguatge i com a conseqüència rendeixen molt per sota de la seva 
capacitat intel·lectual degut als problemes d’atenció, de memòria i l’escàs control dels impulsos. 

 Atenció: 
A nivell escolar, quan el nen amb TDAH rep informació només es fixa amb els mínims 
detalls i per aquest motiu és incapaç de captar la idea principal. A més a més saber distribuir 
el temps, tant en els exàmens com en les activitats de classe i entregar treballs no revisats i 
per tant amb errades, la qual cosa perjudica a la valoració que rebrà del professor. 
La manca de perseverança i la facilitat per desconnectar representa un problema important 
durant els primers anys de l’ensenyament. 
 
 Memòria: 

Solen tenir una bona memòria a llarg termini en canvi, a curt termini deixa molt que desitjar. 
Els costa recordar les instruccions dels seu professor la qual cosa els perjudica a l’hora de 
resoldre un problema, de recordar una llista... 
 
 Control excessiu: 

Tenen problemes a l’hora d’establir un ordre de prioritats, de planificar, d’organitzar-se el 
temps, de preveure conseqüències, d’aprendre de les experiències i de sintonitzar  
socialment. 
 
 Falta de paciència: 

Aquest aspecte possiblement sigui un dels que més esgota a les persones que es troben al 
voltant del nen amb TDAH, tenint en compte que quan tenen una idea fixa l’han de dur a 
terme sigui com sigui. La constant insistència és capaç de fer perdre la paciència als del seu 
voltant. 
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 Falta de coordinació: 
Aquesta afecta sobretot a l’escriptura (la forma de les lletres, el manteniment de les 
pàgines...) Alguns nens tenen dificultat per coordinar diversos moviments o dur a terme 
dues coses a la vegada. Generalment, tot i aquesta carència, els nens amb TDAH tenen 
molta facilitat a l‘hora de practicar un esport que els ajudi a fomentar la seva autoestima. 
 
 Desorganització: 

Aquest problema experimenta un petit canvi a l’inici de l’etapa de secundària i a mesura que 
avança l’edat, quan tendeixen a millorar la seva organització. 
 
 Variabilitat: 

El nen amb TDAH presenta una gran variabilitat en el seu rendiment i en el seu estat d’ànim. 
Aquesta característica sovint preocupa als pares, ja que en algunes ocasions aquests han 
pogut sospitar que el seu fill pugui tenir una doble personalitat. Aquesta variabilitat a nivell 
escolar, ocasiona que de vegades, quan el nen resulta tenir un “bon” dia els professors es 
queden de pedra sobre el rendiment que el nen assoleix, a diferència d’altres dies. Aquests 
canvis no han de ser considerants pel professorat com a vaguetat sinó com a un símptoma 
que forma part del nen amb TDAH. 
 
 Baixa autoestima: 

La majoria d’aquests nens són molt sensibles i la seva autoestima gairebé és inexistent ja 
que per a ell el fracàs hi està present cada dia. S’esforça amb les seves tasques escolars 
però rendeix molt poc. Desitja ser popular, però se’l considera una cosa estranya. 
 
 La lectura: 

L’activitat de lectura no sol agradar als nens perquè els comporta realitzar un esforç de 
memòria, de pronunciació, d’atenció... i per aquest motiu s’han de buscar solucions per fer 
més atractiva la lectura als ulls del nen. Així doncs, per tal que el nen entengui el significat 
del text cal que aquest tingui interessant, atractiu i sobretot que sigui adequat per la seva 
edat. Per motivar-lo, es pot recórrer a jocs de lectura, es pot utilitzar una lectura compartida 
o es pot expressar la lectura en un dibuix per tal de comprovar-hi la seva comprensió. 
 
 La cal·ligrafia: 

La seva lletra sol ser irregular degut al baix nivell de concentració i d’atenció i per aquest 
motiu és convenient utilitzar diferents estris d’escriptura (bolígraf, llapis...). Aquesta 
irregularitat també pot ser el resultat d’adoptar una postura inadequada o simplement 
d’agafar malament el llapis. 
 
 La ortografia: 

La inatenció i l’excés de nerviosisme impedeix d’alguna manera que el nen es fixi en simples 
detalls com podria ser un accent o una coma. Pel que fa a les normes ortogràfiques simples, 
s’han d’anar intercalant i insistint durant el curs. 
 
 Les matemàtiques: 

En aquest camp els nens solen tenir dificultats a l’hora de reproduir els nombres de memòria 
i de realitzar una suma o una resta sense l’ajuda dels dits o la calculadora.  
Molts nens amb TDAH tenen discalculia, un problema que no permet entendre la mida 
relativa de les figures, aprendre les taules de multiplicar, entendre el significat dels signes 
matemàtics...  
 
Després d’aquesta enumeració d’aquests factors, els quals no són bons aliats per l’adequat 
procés d’aprenentatge de l’alumne amb TDAH, ens podem fer una mica més la idea de que 
és el que hem de reforçar, on hem d’insistir i intervenir per ajudar a que els alumnes amb 
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TDAH puguin arribar a rendir acadèmicament. Diferents recursos de la matèria de 
tecnologia (la meva especialitat de màster) i diverses  intervencions d’aula s’exposen a 
continuació com a possible solució a la millora de l’aprenentatge d’aquests nens. [3] 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

3.1. Intervenció a casa 
El TDAH és una vertadera amenaça per a l’autoestima dels nens i fins i tot dels pares 
d’aquests. De fet, els pares que conviuen amb nens amb aquest trastorn han d’intentar no 
perdre mai l’esperança i ser positius, fins i tot els moments en que el nen rep la medicació, 
quan la moral de molts pares sol estar per terra augmentant-los el grau d’auto culpabilitat. 
 
Les pautes habituals més recomanades als pares són: 
- Procurar tenir un contacte continuat amb l’escola i treballar-hi conjuntament. 
- Fer un seguiment diari de les tasques escolars. 
- Tenir un horari per després de l’escola, activitats programades i estructurades. 
- Estudiar sempre al mateix lloc: tranquil, ben il·luminat, ben airejat, sense interrupcions... 
- Reforçar especialment allò en que el nen té dificultats: organització, planificació, atenció, 

memòria, jocs que fomentin la memòria i mantenir l’atenció... 
- Pautes coherents i consensuades entre tots els membres de la família: sempre les mateixes 

conseqüències per les mateixes conductes. 
- Acotar entre tots (nen inclòs) les conseqüències positives i les negatives de certes 

conductes. 
- Assegurar-nos que el nen està atent i ens comprèn quan li donem una instrucció: mantenir 

el contacte visual, fer-li preguntes de comprensió, adequar el discurs a la seva edat, no fer 
grans parrafades: idees clares i senzilles. 

- Donar poques ordres a la vegada i incrementar-les a mesura que veiem que les pot assolir. 
- Deixar un espai per jugar a la seva manera en llocs amplis que permetin molt moviment, 

jugar de forma desorganitzada i que li permetin passar d’un joc a un altre. [3 i 9] 
 

3.2. Intervenció escolar: 
És important que els professors tinguin la formació i la informació precises per a tractar amb 
nens amb TDAH.  
És per això que a les escoles i als instituts s’haurien de tenir pautes que guiïn al professorat en 
el cas que tinguin un alumne amb TDAH, com ara [9, 13 i 23]: 
- Donar instruccions clares i concises: les regles s’han de dir amb claredat i, si és possible, de 

manera gràfica i visual. En nens més petits funcionen bé amb el full d’auto-instruccions en 
temps i tasca a fer. En nens més grans funcionen bé els contractes. [Annex 1] 

- Controlar que ha entès les instruccions de les tasques, sense fer-lo sentir diferent a la resta. 
- Deixar-li un espai físic o temporal per a moure’s: fer-li fer encàrrecs fora de l’aula quan el 

veiem nerviós, sortir a la pissarra (encara que sigui per esborrar-la), permetre’l anar al 
lavabo a rentar-se la cara... 

- No s’han de canviar totes les conductes inadequades al mateix temps; serà millor pactar 
amb ell 3 objectius que volem que aconsegueixi dins de l’aula i obviar altres comportaments 
fins que no hagi automatitzat aquests 3. 

- El contacte físic és important: un suau toc a l’espatlla quan està “desconnectat” o nerviós pot 
ésser suficient. 

- La metodologia manipuladora i experimental li anirà millor que la teoria. 
- Els premis i les conseqüències s’han d’aplicar amb rapidesa: és essencial per a que el nen 

aprengui l’associació. 
- És preferible utilitzar premis abans que càstigs. 
- Evitar les situacions que el nen no pugui controlar: esperar-se molta estona a la fila, no 

deixar-lo participar a classe... 
- És preferible no tenir en compte les conductes inapropiades i reforçar les contràries. 
- Han de ser conscients de les seves limitacions: el ritme educatiu d’aquests nens és diferent. 
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- Una estratègia efectiva és el treballar la resolució dels problemes matemàtics amb 
l’aplicació d’autoinstruccions: paro, miro, decideixo, segueixo i repasso [Annex 2] 

 
Un aspecte important per al control de la disciplina és establir unes bones normes o límits. 
Generalment els nens i joves tenen una llista excessiva de “NOs” (no córrer, no cridar...) Així 
doncs és necessari formular les normes i límits en positiu (caminar a poc a poc, parlar fluixet...) 

3.2.1. Fomentar l’autoestima del nen: 
Per aconseguir que l’autoestima del nen sigui alta s’ha de començar per animar-lo, tenir cura 
del que se li diu, evitant dir tot allò que el pugui ferir, valorar-lo, ajudar-lo i animar-lo quan dóna 
el màxim de sí mateix, sense buscar els defectes, per aconseguir que es senti útil i valorat. 
 
Hi ha estudis que demostren que els nens amb TDAH es valoren a si mateixos més 
negativament, es senten menys feliços, més insegurs... en definitiva, amb una baixa 
autoestima. Per tant, l’alumne amb TDAH, si no és tractat adequadament no solament 
continuarà tenint dificultats per aprendre i controlar els seus impulsos sinó que arribarà a 
rebutjar-se a si mateix, mostrant-se desmotivat per superar les seves dificultats. I un alumne 
amb baixa autoestima dins l’aula pot fer que el seu rendiment sigui inferior al que voldríem. Per 
això és important dedicar temps a incrementar-la.  
Algunes orientacions possibles són: 
- Acceptar les dificultats que suposa tenir un alumne amb TDAH a l’aula i acceptar-lo. 
- Un cop es coneixen aquestes dificultats és més fàcil identificar els esforços per part de 

l’alumne i elogiar-lo quan realitza alguna cosa ben feta.  
- Oferir-li major grau de confiança en la seva persona i en les seves competències. 
- Intentar modificar el nostre llenguatge per intentar evitar el nostre tant temible “no”. 
- Evitar l’acusació, la ridiculització i la falta de respecte. 
- Potenciar activitats que fomentin la integració social de l’alumne amb TDAH dins la classe. 

 
Potenciar una bona autoestima en l’alumne serà la millor defensa perquè sàpiga enfrontar-se 
amb èxit als diferents reptes que li presentarà la vida ja que existeixen moltes amenaces per a 
l’autoestima d’aquests nens:  
- El fet de no escoltar el nen quan aquest ho necessita provoca el sentiment de no 

importància. Si no fomentem la comunicació entre pares i fills, aviat aquests deixaran de 
contar res als seus progenitors. 

- Aquests nens poden semblar insensibles però això no significa que ho siguin i que les coses 
no els afectin. Per tant, hem de tenir en compte els comentaris i comparacions que es 
puguin realitzar perquè poden ferir al nen fàcilment. 

- Un nen amb TDAH que es troba contínuament en situacions perilloses és normal que caigui 
en la sobreprotecció. La línia que separa vetllar per la seguretat dels fills i sobreprotegir-los 
és molt estreta. Els nens han de sentir que es confia amb ells per tal d’obtenir una 
autoestima més elevada. [1, 3 i 21] 

3.2.2. Fomentar l’autoconfiança: 
Com qualsevol altra persona, per a que un nen amb TDAH es trobi bé en ell mateix ha de 
percebre que es dóna importància al que diu, que es valoren les seves aptituds, que se’l 
respecta i es confia amb ell.  
Algunes de les coses que podem fer per ajudar a que augmentin la seva confiança són: 
- És molt important escoltar-lo i mirar-lo als ulls quan es conversa amb ell i sobretot no 

interrompre’l per evitar que pugui tenir la sensació que no ens interessa el que ens explica. 
- És indispensable escoltar valorar i recolzar l’esforç que realitza per a que li posi més 

entusiasme. 
- És necessari que es senti responsable i que les persones del seu voltant confien amb ell, 

per a que així no es senti depenent. 
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- Com que a nivell escolar s’ha esforçar el doble que els seus companys per aconseguir el 
mateix resultat, els professors haurien d’animar-lo constantment, evitant així el 
deteriorament de la seva autoestima. En el moment que sigui difícil mantenir l’atenció del 
nen, cal utilitzar materials atractius i que cridin la seva curiositat. [1 i 3] 

 

3.3. Com millorar el rendiment escolar: [3, 17 i 23] 
Pares i professors podem fer molt per a millorar el rendiment escolar d’aquests estudiants però 
l’escola és un dels llocs on el nen hi passa més temps i per tant, tot el que es pugui fer des dels 
centres educatius serà, sense cap dubte, una gran ajuda per a aquest tipus d’alumnat. Algunes 
recomanacions per als professors que es trobin en algun cas de TDAH a l’aula les exposo a 
continuació. He de dir però que amb l’ajuda de l’escola no n’hi ha prou i les famílies han de 
col·laborar-hi des de casa un cop l’alumne surt del centre educatiu, per a que el TDAH 
interfereixi de menor manera possible en la vida de tots aquests que el pateixen.  
 

 Recomanacions per a la classe: 
El nen amb TDAH dóna el millor de si mateix quan treballa amb una atmosfera tranquil·la i 
encara més si està tot sol amb un professor. A l’hora d’escollir una classe, el més important és 
reduir les distraccions al mínim. El grau d’inatenció és tant elevat que inclús col·locant un nen 
amb TDAH en una habitació des-sonoritzada seria capaç de distreure’s ell tot sol. 

 
 El professor: 

Desenvolupa un paper molt importat. Segons l’actitud que tinguéssim els docents amb el nen, 
aquest rendirà més o menys. 

 
 El lloc apropiat dins la classe: 

El millor lloc per aquests nens és a primeres files, preferentment entre els dos nens més 
tranquils de tota la classe i lluny de la finestra o d’altres possibles distractors. D’altra banda 
també seria convenient que el nen estigui assegut davant del professor per a que aquest el 
pugui mirar directament als ulls. 
En quant a les instruccions, s’haurien de donar dirigint-se directament al nen per captar la seva 
atenció i evitar que estigui mirant al darrera o al costat. 

 
 Ordre i organització: 

Ha d’aprendre a establir un ordre de prioritats i a organitzar-se per poder rendir, per això els 
pares i els professors ho poden aconseguir mitjançant: 

- Una sèrie de normes concretes que han de ser constantment recordades. 
- Amb una rutina ja que aquests nens no saben afrontar els imprevistos. Han de conèixer 

l’horari previst per a cada dia, tant al col·legi com a casa, tenint en compte que cada 
cop que es canvia d’activitat se’ls ha de deixar que desconnectin un moment per poder 
iniciar amb energia una nova tasca. 

- És molt important que a un nen durant els seus primers anys de vida escolar se li 
ensenyi a organitzar-se amb tots els aspectes (en un examen, en una activitat...) 
 

 Mantenir l’atenció:  
La major dificultat de qualsevol professor és aconseguir captar l’atenció dels alumnes en 
general. Amb un alumne amb TDAH el repte encara és més difícil. A continuació podem veure 
una sèrie de tècniques beneficioses per mantenir l’atenció: 

- Utilitzar frases fetes que captin la curiositat del nen, com per exemple “i ara ve el més 
interessant” o “prepareu-vos”. 

- Té molta importància el to de veu que s’empri per donar instruccions, intentant que 
aquest transmeti entusiasme i ànim. 

- Les instruccions han de ser breus i objectives per a que ens pugui entendre fàcilment. 
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- Els nens amb TDAH no poden assimilar molts conceptes a la vegada per la qual cosa 
és convenient indicar enunciats curts i amb passos senzills. 

- L’avorriment és un problema important del nen amb TDAH i per aquest motiu la varietat 
ajuda a recuperar l’interès. 
 

 Millorar la memòria: 
Per fer-o es poden utilitzar: 

- Pistes visuals. La informació verbal s’oblida fàcilment però si aquesta es combina amb 
alguna pista visual es retè millor. De fet podem oblidar un concepte, una paraula... però 
ens pot venir a la memòria un color, una forma... que estigui associada amb aquesta 
paraula. 

- Paraules clau i llistes. Aquestes paraules claus serveixen per dirigir l’atenció del nen a 
una idea. 

- Associació. Solem associar determinats fragments d’informació a certes imatges o 
llocs. 

- Recordatori. Es traca d’una tècnica molt utilitzada i que es basa principalment en 
apuntar-se alguna cosa a la mà o canviar-se l’anell de dit... 

 
 Punts dèbils: 

Com ja he explicat, els nens amb TDAH destaquen pels seus crits i els seus comentaris 
impertinents, degut a la manifestació dels seu comportament impulsiu. En aquest cas, com 
podem ajudar-los? Per exemple, quan un nen alça la veu a classe, cal dir-li que aquesta 
actuació no és la més apropiada però mai s’ha de posar-lo en ridícul davant de tots els seus 
companys. D’altra banda, per aconseguir deu o quinze minuts de silenci, el professor pot jugar 
amb la seva autoritat, és a dir, proporcionant al nen algunes recompenses, la qual cosa 
l’encoratja a seguir en silenci i a guardar atenció.  
Afortunadament, els crits finalitzen a l’inici de l’educació secundària que per contra deixen pas 
a altres conductes possiblement més greus, com ara plantar cara al professorat. 
D’altra banda, altres punts dèbils que presenten són no tenir les mans quietes en cap moment i 
per tal de solucionar aquest problema, els professors podem ensenyar a tocar objectes sense 
fer soroll o bé donar-los algun objecte antiestrès. 

 
 La dieta: 

La dieta desenvolupa una funció important en l’organisme de tot ésser viu tot i que sembli un 
aspecte secundari. La quantitat d’aliments que reben al dia incideix en les nostres actuacions 
de forma beneficiosa o perjudicial. Per altra banda, l’existència d’aliments i begudes 
estimulants, com ara la coca-cola amb cafeïna, la taronja, que produeix certa excitació degut a 
les vitamines que conté... exerceixen un paper perjudicial per al nen ja que acaba 
incrementant-li el seu grau d’hiperactivitat. 

 

3.4. Mètodes de tractament pedagògic: 
Hi ha diferents tècniques per tractar als nens amb TDAH però principalment les podem dividir 
en dos grups [3, 22 i 23]:  

- Les que serveixen per incrementar una conducta concreta: reforçament positiu, 
economia de fitxes... 

- Les que per contra serveixen per disminuir un determinat comportament: temps-fora, 
càstig... 

3.4.1. Per incrementar una conducta concreta: 
 Reforçament positiu:  

És la recompensa que es dóna davant d’una conducta adequada que té com a conseqüència 
l’augment de la freqüència d’aquesta bona conducta.  
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L’objecte que s’ofereix com a conseqüència d’aquesta conducta és el reforçador positiu. 
Passos a seguir:  

- Identificar la conducta que es desitja reforçar. 
- Planificar quin tipus de reforç anem a utilitzar. 
- Reforçar immediatament i de forma contínua. 
- Observar de molt a prop els èxit del nen en relació a la conducta desitjada. 

 
 Economia de fitxes: 

Donar fitxes immediatament després que el nen realitzi la resposta desitjada, és a dir, com una 
mena de recompensa en què el nen podrà escollir la fitxa i es sentirà encoratjat per la correcció 
de les seves activitats. [Annex 3] 

3.4.2. Per disminuir un determinat comportament: 
 Reforçament diferencial de taxes baixes de conducta [3 i 17]: 

S’utilitza en conductes que es desitgen desabilitar però no suprimir totalment. Per exemple, si 
un nen aixeca tota l’estona el braç per intervenir li farem entendre que la seva conducta és 
adequada sempre que no es realitzi amb excés per tant, únicament obtindrà la recompensa si 
no l’aixeca més de “x” vegades (ja que en realitat ens interessa que participi). 
 

 El temps-fora: 
Consisteix en aïllar al nen temporalment immediatament després d’una conducta inadequada, 
en un lloc carent de distraccions o elements reforçadors durant un determinat període de 
temps. 
 

 El càstig: 
És tota experiència o objecte que, seguit a una conducta, fa que disminueixi la probabilitat que 
la conducta es repeteixi en el futur. Per tant hauríem d’evitar aplicar castics ja que generen odi, 
venjança, autocompassió... per part del nen aportant una gran varietat de desavantatges com 
agressivitat, baixa autoestima, angoixa... 
 

 Cost de resposta 
Consisteix en retirar-li al nen quantitats de reforçadors cada cop que es doni la conducta que 
volem eliminar, com per exemple retirar activitats agradables per al nen de manera que els 
efectes perdurin en el temps. 
 
 

3.5. Activitats extraescolars: [20] 
A l’hora de programar les activitats extraescolars d’aquest tipus d’alumnat és important escollir 
les que li permetin obtenir la màxima diversió i el mínim estrès social. El secret està en buscar 
activitats que donin al nen espai, llibertat i la possibilitat de decidir quan vol comunicar-se així 
com la manera de fer-ho. 

Un nen que es sent estressat a l’escola, necessita construir-se un escut d’activitats 
extraescolars per a protegir-se: practicar algun esport, tenir un hobby o fer qualsevol cosa que li 
agradi i que li permeti conèixer els fruïts de l’èxit. 

A continuació veurem una llista dels millors esports i activitats per a l’alumne amb TDAH. 

 Art-teràpia: 
Tal i com es dit “la música amansa a les feres” amb l’art-teràpia els nens dibuixen a ritme de la 
música i com que els ritmes van variant els nens han d’estar pendents en associar el seu dibuix 
a la melodia que sona per tal de plasmar allò que els transmet. 
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 Natació:  
És l’esport més recomanat per a un nen amb TDAH, ja que li permet cremar energia i cultivar 
un interès que podrà mantenir quan sigui adult. Com a dificultat que presenta aquest esport és 
el saber sincronitzar els braços amb les cames i la respiració, la qual cosa els costa molt més 
que a la resta de nens. 

 Fútbol: 
Aquest esport també és un dels més indicats per a persones amb TDAH però degut als 
problemes d’atenció és possible que desconnectin, perdin l’interès i abandonin el joc abans 
d’hora. 

 Ciclisme: 
Practicar el ciclisme els permet adquirir sensacions de llibertat, d’espai i sobretot alliberar-se de 
les seves frustracions de la vida quotidiana. 

 Pesca: 
En aquest esport es pot observar un comportament molt curiós en un nen amb TDAH: el nen és 
capaç d’estar-se quiet pescant durant hores. 

 Excursionisme: 
Generalment als nens amb TDAH els agrada el caràcter pràctic de les activitats en aquests 
grups estant a l’aire lliure, la qual cosa beneficia molt el seu comportament. 

 Arts Marcials: 
Aquest tipus d’activitat requereixen molta disciplina i autocontrol de manera que ajudarà a 
aquests nens a incrementar la seva capacitat d’autodomini. 
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4. RESULTATS 
Els nens diagnosticats amb TDAH desitgen participar activament a l’escola, fer les feines en el 
temps previst, però degut a aquest trastorn no poden fer-ho.  
És necessari doncs, en un programa d’atenció a aquestes persones, crear i desenvolupar 
accions que els permetin reafirmar la seva autoestima, ja que són persones amb moltes 
qualitats positives. 

La manera d’ajudar-los, tal i com hem pogut veure en aquest treball, no és senzilla ja que es 
tracta del dia a dia amb organització i insistència per tal de repassar els punts dèbils que 
perjudiquen el seu desenvolupament i ajudar-los a millorar.  

És per això que, normalment, des del departament de pedagogia del centre educatiu es 
realitzen adaptacions curriculars o activitats que ajuden a millorar el rendiment d’aquest tipus 
d’alumnat. Malauradament, molts centres no disposen dels recursos adients per atendre aquest 
nens i en els casos en que hi trobem aquest és insuficient i es pot apreciar que la feina es 
centra en matèries com les llengües i les matemàtiques, deixant de banda la matèria de la 
tecnologia.  

Així doncs, després de realitzar les consultes pertinents en dos instituts i parlar amb les 
psicopedagogues dels dos centres, puc afirmar que el material didàctic adaptat per atendre a 
l’alumnat amb TDAH és completament nul en la matèria de l’àrea de tecnologia.  
Es a partir d’aquesta recerca d’informació quan he pensat que seria de gran utilitat 
desenvolupar a mode d’exemple, una unitat didàctica de la matèria de tecnologia per a que els 
alumnes amb TDAH puguin aprendre els continguts a l’hora que posen en pràctica tota aquella 
sèrie de passos que han de seguir quan han de realitzar una tasca, així com adaptar els 
continguts als diferents mètodes de tractament pedagògic que utilitzen per al seu tractament. 

Aquest principi de combinar l’aprenentatge d’un coneixement en una àrea com ho és la 
tecnologia i l’aprenentatge social i de l’àmbit socio-participatiu és el que s’anomenen 
competències específiques i competències transversals, les quals hi ha de ser present en tota 
activitat d’aprenentatge acadèmic per garantir el correcte compliment dels objectius. Amb el 
material que presento a continuació no es pretén res més que això mateix: combinar 
l’aprenentatge dels continguts amb l’aprenentatge personal, donant molta importància a aquest 
últim tipus d’aprenentatge el qual molts cops queda oblidat per molts professors. 

Com bé ja sabem, els continguts de la matèria de tecnologia són molts i molt diversos per la 
qual cosa em centraré una unitat didàctica presentada a 1r d’ESO, el primer any que els 
alumnes tenen contacte amb la matèria de la tecnologia, concretament en la unitat didàctica 
dels plàstics.  

Val a dir que aquesta unitat didàctica es presenta a mode d’exemple i com a guia per al 
professorat per a que, seguint aquesta metodologia, pugui elaborar posteriorment més material 
que desenvolupin i treballin els altres temes de la matèria de tecnologia. Gràcies a la tasca 
d’observació i a l’avaluació, el docent podrà ser capaç de veure quin tipus d’activitat ajuden 
més al nen i per tant són les més adients per desenvolupar posteriorment en les altres unitats, 
aconseguint així que el nen augmenti el seu rendiment. 

Aquest dossier permetrà al professor veure si l’alumne entén els conceptes o no per a poder 
detectar la falta de comprensió a temps i poder reforçar aquells continguts però en cap moment 
aquest dossier té la intenció d’avaluar al alumne amb TDAH. El que es pretén es que l’alumne 
amb TDAH arribi al dia de l’avaluació amb un nivell de coneixement més elevat sobre la 
matèria i amb unes actituds, habilitats i hàbits mínims adquirits per tal de poder desenvolupar 
les activitats d’avaluació de forma correcta i organitzada. He de recordar que un nen amb 
TDAH desitgen fer les feines de forma correcta i en el temps previst, però no tenen un dèficit de 
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capacitat intel·lectual que els privi de fer-ho sinó que és  la seva manca d’atenció la que els ho 
complica. 

Finalment m’agradaria dir que per preparar aquest material m’he basat en les activitats del 
dossier “Ejercicios de rehabilitación-I. Atención” [8], de la editorial Lebón, que es centra en 
treballar l’atenció en aquests nens. La meva feina però, ha estat modificar i adaptar el contingut 
de les activitats al temari de l’àrea de tecnologia.  
 
 

4.1 Guia didàctica per al professor. Unitat didàctica: els plàstics. 
 Introducció:  

En aquesta sisena unitat, englobada en el bloc “La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i 
materials de tecnologia”, els alumnes de 1r d’ESO coneixeran l’origen, obtenció, propietats, 
característiques, tipus i aplicacions dels plàstics. Aprendran les normes de seguretat i el 
reciclatge i la reutilització dels materials plàstics.  
El mètode de projectes emprat en l’aula taller és la metodologia pròpia de la tecnologia, així 
doncs, les activitats desenvolupades en aquesta unitat estaran relacionades amb tota la resta 
d’unitats didàctiques. 
 

 Temporització: 5 sessions d’1 hora. 
 

 Objectius d’aprenentatge: 
- Descriure els processos d’obtenció, característiques i origen dels plàstics. 
- Definir els diferents tipus de plàstics segons les seves propietats en els diferents elements 

quotidians. 
- Descriure els procediments de transformació dels plàstics. 
- Identificar les operacions necessàries per construir una peça de plàstic. 
- Identificar i triar les eines adequades per fer les operacions amb el plàstic 
- Reconèixer i respectar les normes de seguretat a l’hora d’utilitzar les eines. 
- Avaluar la necessitat d’estalviar, reutilitzar i reciclar els materials plàstics. 

 
 Competències bàsiques  

Competència sobre el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Analitzar eines i màquines pròpies del treball amb plàstics. 
- Interpretació de la informació rebuda i presa decisions a l’hora de construir i dissenyar 

objectes de plàstic. 
 

Competència social i ciutadana 
- Prendre consciència de la importància que ha tingut i té el plàstic en el disseny d’objectes i 

en el procés tecnològic. 
- Prendre consciència, des del punt de vista del consumidor, de la necessitat d’un ús 

sostenible dels diferents plàstics.  
- Reflexionar sobre la necessitat d’un consum racional. 
- Conèixer i respectar les normes de seguretat en els treballs que es portin a terme a l’aula 

de tecnologia. 
 

Tractament de la informació i competència digital 
- Fer recerca d’informació a la xarxa sobre altres tipus de plàstics no explicats en el llibre de 

text (per exemple els elastòmers). 
- Elaborar documentació i realitzar activitats emprant mitjans informàtics. 
- Utilitzar l’ordinador com a mitjà de cerca d’informació a través de la xarxa per ampliar els 

coneixements del que s’ha explicat a l’aula.  
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Competència matemàtica 
- Emprar el sistema mètric decimal per mesura de longituds i gruixos dels plàstics i identificar 

de quin tipus es tracta. 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
- Realitzar activitats de cerca d’informació a través de diverses fonts que impliquen la lectura 

i l’anàlisi de textos. 
- Adquirir i interpretar termes tècnics incrementant el vocabulari dels alumnes. 

Competència d’aprendre a aprendre 
- Desenvolupar les habilitats a través de les diferents activitats per ser capaç de continuar 

aprenent de manera autònoma. 
- Utilització del reciclatge en l’àmbit personal, en concret, el reciclatge del plàstic. 
-  

Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Imaginar, desenvolupar i construir objectes de plàstic mitjançant les eines més adequades 

a la feina amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. 
 
 Continguts didàctics  

- Els plàstics. Origen, propietats i classificació. 
- Els plàstics termostables i els termoplàstics. 
- Processos d’elaboració i simbologia. 
- La colada, l’escumeig i el calandratge. L’emmotllament. 
- El treball amb els plàstics i el reciclatge dels plàstics. 

 
 Seqüència d’activitats  

Una vegada vistos els continguts didàctics a desenvolupar dins d’aquesta unitat, presento una 
petita mostra de la seqüència de conceptes ensenyats en les diferents sessions.  

Sessió 1: Els plàstics: propietats i origen.  
- Explicació teòrica: definició dels plàstics, origen i propietats.  
- Que són els plàstics?  
- Quin és el seu origen? 
- Quines són les seves propietats?  
- Activitats 1, 2 i 3 

 
Sessió 2: Tipus de plàstics i simbologia. 
- Explicació dels diferents tipus de plàstics i exemples. 
- Activitats 4 ,5 i 6 

 
Sessió 3: Sistemes de conformació dels plàstics. Identificació. 
- Animacions dels diferents sistemes de conformació dels plàstics. 
- Vídeos amb exemples de diferents sistemes de conformació.  
- Anàlisi d’objectes que el professor portarà a classe per identificar amb quin tipus de 

conformació s’ha realitzat cada objecte de plàstic. 
- Activitats 7,8 i 9 

 
Sessió 4: Treball amb plàstics i reciclatge. 
- Eines per treballar els plàstics. 
- Estudi dels tres tipus de reciclatge dels plàstics. 
- Activitats 10, 11 i 12 

 
Sessió 5: Examen de la unitat didàctica dels plàstics. 
- Examen 
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 Criteris d’avaluació: 
Per l’avaluació es tindran en compte els conceptes assolits, els procediments adquirits i l’actitud 
demostrada (motivació, interès per la matèria, participació col·lectiva, aportació del material 
necessari, assistència i puntualitat, compliment de les activitats i les normes i actitud 
respectuosa amb els companys).  
Es valoraran les activitats realitzades, tant en el nombre com en la qualitat d’aquestes. 
Les respostes de les activitats han d’estar raonades, procurant explicar amb 
dibuixos/esquemes, gràfics i/o de forma escrita sempre que es demani. De no ser així la 
qualificació perdrà valor.  
Es valorarà també la presentació: ordre, neteja i el lliurament de la feina dins del temps 
establert. 
Els criteris d’avaluació de la unitat didàctica són:  
- Reconèixer les característiques dels plàstics, les seves propietats i descriure amb correcció 

els processos per a la seva obtenció i conformació. 
- Identificar els diferents tipus de plàstic i conèixer les seves aplicacions. 
- Identificar la diferents simbologia que identifica els diferents tipus de plàstics. 
- Identificar les eines utilitzades per realitzar les diverses operacions amb els plàstics. 
- Explicar en que consisteixen els diferents processos de conformació dels plàstics. 
- Valorar la necessitat d’estalviar, reutilitzar i reciclar els materials plàstics. 

 
 Ponderació:  

Conceptes: 40% (Prova escrita: 40%) 
Procediments: (40% Act. individuals de síntesi: 10% + Act. individuals de consolidació: 30%)  
Actitud: 20% (Actitud, participació i treball a classe: 10% + Lliurament de les activitats dins del 
temps establert: 10%) 
 
 

4.2. Guia didàctica per al professor amb l’alumne amb TDAH: 
Gràcies a la recerca realitzada per desenvolupar aquest treball he pogut redactar aquest 
apartat i aprendre quina és la millor manera de tractar aquests alumnes, quina és la millor 
metodologia que un professor ha de realitzar en les seves classes i quines són les 
intervencions necessàries per ajudar-los. 

4.2.1. Metodologia impartida a les classes. 
Totes les classes teòriques s’haurien de realitzat sempre a l’aula ordinària evitant que el canvi 
d’aula proporcioni a l’alumne amb TDAH un nou espai desconegut amb noves coses amb què 
distreure’s. 
Les classes han de ser dinàmiques pel que fa al seu transcurs, evitant així que se li facin 
avorrides i interminables i acabi “desconnectant”.  Tot i així totes les classes haurien de  seguir 
un esquema semblant al següent per evitar que es sentin desorientats.  
- Inici de la sessió amb explicació teòrica dels conceptes a estudiar  

- Mostra d’exemples gràfics per millorar la comprensió i l’aprenentatge dels estudiants, 
utilitzant diferents recursos TIC (PowerPoint, vídeos educatius, animacions...) 

- Final de sessió (últims 10 minuts): realització d’activitats individuals o anàlisis d’objectes 
quotidians (segons els continguts vistos durant la sessió) per repassar els continguts 
explicats. 
 

A més a més d’aquest esquema existeixen diferents tècniques utilitzades per incrementar el 
nivell escolar del nen i a la vegada captar la seva atenció. 
-  A nivell d’activitat: a l’hora de donar instruccions és pretén que siguin curtes i afirmatives 

per tal de no crear confusions. Les explicacions que es donin també han de transmetre 
motivació. És convenient proporcionar les tasques en quantitats justes per tal de fer la feina 
més atractiva i agradable. 
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- A nivell de l’entorn: Per aconseguir que el nen amb TDAH estigui atent durant les classes, 
s’han de tenir en compte alguns detalls: Si és possible apartar els nens dels elements com 
serien les finestres o les papereres, fer que disposen d’un únic lloc per al material i mantenir 
l’aula ordenada, organitzada i amb una certa rutina. 

4.2.2. Tipologia d’activitats per a l’alumnat amb TDAH. 
En aquesta unitat didàctica sobre els plàstics es presenten uns continguts força complexos, no 
només per al nen amb TDAH sinó per a l’alumnat en general, ja que s’expliquen conceptes 
teòrics nous i un vocabulari tècnic majoritàriament desconegut per als nens. És per això que he 
cregut adient centrar-me en aquesta unitat a l’hora de desenvolupar les diferents activitats. En 
funció dels resultats obtinguts amb la primera bateria d’activitats reforçadores de continguts i 
habilitats a la segona sessió es farà entrega a l’alumne d’un tipus d’activitats o d’unes altres, 
sempre amb l’objectiu d’incrementar el seu aprenentatge tant cognitiu com intel·lectual. 
 
Com veurem a continuació presento una sèrie d’activitats que ajuden a treballar l’atenció dels 
nens amb TDAH, les quals estan basades amb exercicis de detecció d’errades, de seguiment 
d’ordre, sopa de lletres, molts encreuats, d’identificació de paraules, laberints, d’analogies 
verbals, de localització d’elements... aplicats als continguts de la unitat didàctica dels plàstics 
de la matèria de tecnologia.  
Aquestes activitats ajuden que el nen millori la seva atenció des de diferents dimensions, així 
doncs: 

- Algunes activitats aniran encaminades a millorar la discriminació perceptiva, la 
identificació i l’associació. 

- Altres tractaran de millorar la observació, amb la búsqueda d’analogies i semblances... 
- Altres facilitaran la concentració, tant interna com externa. 

En definitiva, amb aquest tipus d’activitats realitzades diàriament es pretén modificar diversos 
aspectes que influeixen en l’atenció, tractant d’aconseguir una major adaptació del nen als 
estímuls és a dir, una millor disposició per atendre. 
Com veurem, per l’aparença d’aquest tipus d’activitats, els nens no les relacionen amb les 
àrees instrumentals i per aquest motiu les realitzen amb ganes. Tot i així, hem d’introduir 
varietat com a criteri fonamental per a que mai deixen de ser-los-hi atractives.  
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 Exercici 3:  
Aquesta activitat consta de dues preguntes.  

a) Llegeix una lletra si i una lletra no de i un cop revelada la frase amagada indica si es 
tracta d’una afirmació correcta o incorrecta. Un cop descobreixis de quina frase es 
tracta escriu-la a sota del quadre. 
Recorda que... per realitzar aquest apartat no pots realitzar cap tipus de marca sobre la 
sopa de lletres! 

 

 

 

 

 

 

 

Frase amagada:_______________________________________________________________ 

b) En cas que l’afirmació sigui incorrecta explica el perquè. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 Exercici 4:  
Substitueix els següents nombres per les següents lletres al realitzar les multiplicacions. Un cop 
hagis resolt els càlculs encercla els resultats que equivalen a alguna de les abreviacions 
utilitzades per nomenar alguns plàstics i indica de quin tipus es tracta.  

1=M 4=S 7=U 
2=F 5=E 8=P 
3=A 6=D 9= T 
   

Exemple: 
39 x 2 = 78 (com que 7=U i 8 =P el resultat és UP, abreviació de POLIÈSTER)  Correcte 
37 x 8 = 296 (296 2= F, 9=T i 6=D el resultat és FTD)   Incorrecte 
 

28 x 3 =  

964 x 4 = 

2134 x 4 =  

912 x 4 = 

9 x 8 =  

41 x 2 =  

2 x 2 x 4 =  

385 x 3 =  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  

Aquesta abreviació correspon al plàstic ___________________  
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 Exercici 11:  
Mira el següent video on s’explica com es fabrica un bidó de plàstic.  
Com podràs veure, se’ns mostra tot el procés de producció dels bidons, des del seu origen fins 
al reaprofitament de les parts de material sobrants. 

http://www.youtube.com/watch?v=jcKXc2d6ZZ8&feature=player_embedded 

Un cop hagis visualitzat el video explica de forma resumida i amb un màxim de 4 línies el que 
ens explica el video. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Exercici 12:  
Respon, cadascuna de les diferents preguntes buscant la resposta en aquest conjunt de lletres. 
Per formar la resposta cal que uneixis mentalment (sense cap marca)  una lletra de cada 
columna. Vegem un exemple: 
Quin és el nom dels plàstics que es poden fondre més d’un cop? 

T S A D J A L C S S J C S 
I L R A T L T E L B I S L 
E E A M L O C A R D C L O 
S A D S O P M J M T U S D 

 
a) Quin és el nom dels plàstics que tenen la seva estructura molecular més lliure? 

O S A D J A L C T S 
I L R A T L T E L M 
E E A M L O C A R D 
T A D S O P M J M R 
 

b) Els mànecs dels estris de cuina amb quin tipus de plàstic estan fets? 
M S A D J A A C S S 
F L R A T L T E T B 
E E N M L O C A R D 
S A D O P P M S M T 

 
c) Amb quin sistema d’emmotllament es realitzen les peces complicades de desemmotllar? 

T S L D J I L C S S 
I L R A T D R E L L 
E O A M L O O A A G 
R A T S C P M N M T 

 
d) Els aminoplasts poden denominar-se d’una altra manera, saps dir quina? 

M S A D J A A C 
F L R A T I T E 
E E L M M O C A 
S A D O P P N S 
 

e) Amb quin sistema de conformació es realitzen els hules? 
T S L D J A L C S S E 
I L R A T D R E L B I 
E E A M L O C A T G C 
C A D S N P M J M T U 
 

Resposta: ______________________ 

 

Resposta:  
TERMOPLÀSTICS 

Resposta:______________________ 

 

Resposta:______________________ 

 

Resposta:______________________ 

 

Resposta:______________________ 
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4.4. Solucionari per al professor amb explicacions dels objectius da cada tipus 
d’activitat: 
 

 Exercici 1:  
Tipus d’activitat: 
Activitat de cerca i cancel·lació. 
Objectiu didàctic d’aquest tipus d’activitat: 
Amb aquest tipus d’activitat es pretén captar l’atenció de l’alumne al màxim ja que al no poder 
disposar de cap eina per realitzar marques sobre el dibuix i poder contar fàcilment implica que 
aquest es concentri. De no ser així, se n’adonarà que haurà d’iniciar el recompte molts cops.  
Solució: 
Elastòmers: 46 
Plàstics termoestables: 55 
Plàstics termoplàstics: 42 
 
 

 Exercici 2:  
Tipus d’activitat: 
Activitat d’atenció contínua. 
Objectiu didàctic d’aquest tipus d’activitat: 
Aquest exercici exigeix un cert grau de concentració durant la lectura d’una llista extensa de 
paraules per indicar quines es repeteixen. La lectura de dígits per destacar quins dos seguits 
sumen un nombre en concret o la lectura d’un petit text per a ressaltar quines paraules 
comencen o acaben amb una determinada lletra són alguns variants d’aquest tipus d’exercici. 
En aquest exercici 2, en canvi, l’alumne ha d’identificar a la llista quines paraules corresponen a 
les propietats dels plàstics i d’entre aquestes, citar les que es repeteixen més d’un cop en tot el 
llistat. Com veiem, requereix que estigui doblement atent. 
Solució: 
Lleugeresa 
Ductilitat 
Capacitat Aïllant 
 

 
 Exercici 3:  

Tipus d’activitat: 
Activitat de lectures atentes 
Objectiu didàctic: 
Aquest exercici ens demana mantenir l’atenció sobre una doble lectura on s’alternen les 
paraules que les integren. Una variant d’aquesta activitat i una mica més complicada, 
consistiria en detectar, a mesura que avança la lectura, paraules escrites de forma incorrecta 
on l’ordre de dues lletres ha estat alternat. Tot això s’hauria de realitzar mentalment, sense 
l’ajuda de cap llapis ni eina que ens permeti fer marques o anotacions sobre la graella o el 
paper. Els primers cops que l’alumne realitzi aquest tipus d’activitat però, se li ha de permetre 
fer anotacions i marques per evitar que li costi més del previst i les acabi avorrint. 
Solució: 

a) La lleugeresa no és una propietat dels plàstics.  
b) La frase és incorrecta ja que la lleugeresa sí que és una de les seves propietats. 
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4.5. Examen de la unitat didàctica dels plàstics: 
Com ja he explicat, els nens amb TDAH no tenen un dèficit de capacitat intel·lectual que els 
privi de tenir un bon rendiment i obtenir bons resultats acadèmics sinó que és la seva manca 
d’atenció la que els ho impedeix fer-ho. De la mateixa manera, la seva incapacitat per 
concentrar-se i treballar d’una forma ordenada i organitzada per tal d’entregar les activitats i els 
exàmens dins del temps previst dóna lloc a l’entrega d’activitats i exàmens  incomplerts, 
obtenint com a conseqüència, resultats acadèmics molt baixos. 
 
És per aquest motiu que l’examen que presento a continuació serà el que realitzaran tots els 
alumnes de l’aula, tant els que tenen TDAH com els que no i la única diferència entre uns i els 
altres no serà el nivell de les preguntes sinó el temps que disposaran per respondre-les. Així 
doncs, a l’alumne amb TDAH li donarem més temps per a que pugui acabar-lo i no l’entregui a 
mitges com passa actualment.  
M’agradaria esmentar que des del 2008 a les proves de les PAU de Catalunya [14] s’està tenint 
en compte aquests alumnes. Les mesures encara estan lluny del que demanen els afectats i 
els experts en aquesta qüestió però almenys de moment se’ls hi deixa més temps per realitzar-
les. Es per això que nosaltres a l’aula hauríem de fer el mateix. 
 

 Examen:  
1. Cita cinc propietats dels plàstics i explica’n una d’elles. (2 punts) (Treballat a l’ex. 2, 3 i 12) 

- 
- 
- 
- 
- 
Explicació de ___________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

2. Explica el procés de reciclatge dels plàstics? (1 punt) (Treballat a l’ex. 10 i 11) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Quina diferència hi ha entre els plàstic termoestables, els plàstics termoplàstics i els elastòmers? 
(1’5 punts) (Treballat a l’ex. 1, 2 i 3) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4. Situa les sigles on correspongui i escriu un exemple d’algun objecte que estigui realitzat 
amb aquest tipus de plàstic. (2 punts) (Treballat a l’ex. 4, 5, 6 i 9) 

PVC – PEAD/HDPE – UP – PS – MF – PF 

Plàstic 
Abreviació que el 
representen 

Exemple 

Aminoplasts   

Policlorur de Vinil   

Polièster   

Polietilè d’alta densitat   

Fenoplasts   

Poliestirè   

5.a) Explica en que consisteix el procés d’injecció. Ajuda’t d’un dibuix aproximat per fer-ho. (1’5 
punts) (Treballat a l’ex. 7, 8 i 12) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explicació:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b) Nombra un exemple d’un objecte que es produeixi mitjançant aquest sistema. (0’5 punts) 
 
____________________________________________________________________________ 
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6. Identifica en quin tipus de procés de conformació del plàstic explicats a classe s’han 
elaborat els productes següents: (1’5 punts) (Treballat a l’ex. 7 i 8) 
 
Ampolla:  
 
Portadocuments: 
 
Canyeta de refresc: 
 
Pack de iogurts: 
 
Estris de cuina:  
 
Interior casc ciclistes: 
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5. CONCLUSIONS 
 
Com a docents hem d’intentar ajudar al màxim als nostres alumnes la qual cosa comporta un 
esforç major quan a l’aula ens trobem amb alumnes amb TDAH.  

Aquest tipus d’alumnat, com hem vist en el treball són persones amb moltes qualitats positives: 
espontaneïtat, creativitat, sensibilitat, bon cor, amb sentit de l’humor... característiques molts 
cops ignorades i no valorades positivament en el medi educatiu, que es centra més en el 
desenvolupament de continguts i l’assimilació d’informació que no pas en el desenvolupament 
de la persona. És per això que, des de l’aula, els professors hem de contribuir a millorar 
l’aprenentatge d’aquests nens però també vetllar per la seva evolució personal.  

Amb aquest treball he intentat presentar el trastorn del TDAH (sense realitzar explicacions 
massa  tècniques i científiques) i he citat quines són les seves causes, els tractaments que 
existeixen i els seus símptomes. Ha estat a partir de la enumeració dels seus símptomes quan 
m’he plantejat què podem fer des de l’escola per pal·liar-los.  
Així doncs, he desenvolupat un material didàctic per tractar aquest alumnat des de l’àrea de la 
tecnologia, matèria que actualment no disposa recursos adients per atendre’ls.  

A l’hora de preparar el dossier d’activitats he pogut observar la gran dificultat i inversió de 
temps que comporta al professor realitzar exercicis on es pugui treballar a la vegada els 
continguts didàctics i els mètodes de tractament psicopedagògic per al reforç de la memòria i 
l’atenció. Per fer-ho, m’he basat en activitats de dossiers d’atenció pedagògica especialitzats en 
treballar l’atenció però modificant i adaptant el contingut al temari de tecnologia. Adaptar-los ha 
estat molt difícil ja que no tota tipologia d’activitat accepta introduir-hi qualsevol tipus de 
contingut i en moltes ocasions obtenia exercicis molt complexos i de gran nivell de dificultat per 
a la seva resolució.  
Una de les meves premisses a l’hora de preparar el dossier era obtenir activitats amb aparença 
de joc, atractives per a que resultessin agradables a l’alumne, al mateix temps  que els 
ajudessin a reforçar la seva atenció i els coneixements sobre la matèria de la tecnologia. He 
comprovat que no és una tasca senzilla voler arribar als objectius marcats i que al mateix 
temps les activitats vagin canviant i siguin dinàmiques per a l’alumnat. A més a més les 
activitats, a mesura que el temari avançava, havien d’anar incorporant cada cop més 
conceptes; això implicava realitzar diferents exercicis segons el continguts de les sessions, ja 
que, per a que la nostra intervenció tingui efecte he aprés que s’ha de treballar dia a dia, amb 
organització i insistència. 

En definitiva, per ajudar aquests alumnes hem de dedicar-li temps i com a referents que som 
per a ells, els hi hem de demostrar que amb constància podem aconseguir allò que ens 
proposem; sobretot a aquests alumnes de la nostra societat actual els quals, per l’entorn on 
han crescut, estan acostumats a no dedicar-hi temps per obtenir resultats. Amb paciència i 
dedicació podran veure que és la única manera de poder a assolir tant les exigències 
acadèmiques encomanades com les que se’ls hi presentin en el dia a dia de la seva vida.  
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