
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treball de fi de màster 
 
 
 
 
 
 
Títol: Recursos metodològics per  aplicar a l’aula dirigits a alumnat amb necessitats especifiques 
derivades d’aspectes conductuals 
 
 
 
 
 
 
Cognoms: Pifarré Badia 
 
Nom: Èlia 
 
Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària  Obligatòria i Batxillerat,  
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
 
Especialitat: Tecnologia 
 
 
 
 
Director/a: Martinez Garcia, Herminio 
 
 
 
 
Data de lectura:  25 de juny de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m bre 2010    / 



Recursos metodològics per aplicar a l’aula dirigits a alumnat amb necessitats especifiques derivades d’aspectes conductuals 1 

 
ÍNDEX 
 
 
1.   INTRODUCCIÓ ................................................................................................. 3 
 
2.   DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA .............................................................. 4 
 

2.1. El fracàs escolar, causa o conseqüència de males conductes a l’escola ......................... 4 
 

   2.2. Definició i avaluació general dels problemes de conducta .............................................. 6 
 
2.3. Problemàtiques conducturals dels alumnes adolescents ................................................ 8  

 
2.3.1. Trastorn de la conducta .......................................................................................... 8   
2.3.2. Trastorn oposicionista-desafiant11 ........................................................................ 11  
2.3.3. Trastorn disocial ................................................................................................... 12 
2.3.4. Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) ........................... 13 

 
3.  DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL GRUP CLASSE ................................................. 16   
 

3.1.  Descripció del centre i del grup ................................................................................... 16 
 

3.2. Problemàtiques específiques dels alumnes del grup classe ......................................... 17 
 

3.2.1. Observacions del professor del grup ..................................................................... 17 
3.2.2. Observacions personals d’oient i suport en l’aula .................................................. 18 
3.2.3. Entrevistes amb els alumnes ................................................................................ 21 

 
4. SOLUCIÓ PROPOSADA .................................................................................... 22 
 

4.1. ESTRATEGIES: Com millorar el comportament a l’aula. Gestió d’aula......................... 22 
 

4.1.1. Normes i límits a l’aula ................................................................................... 23 
4.1.2. Fomentar l’autoestima de l’alumne ........................................................................ 24 

    4.1.3. Motivació i atenció ................................................................................................ 25 
4.1.4. Organització i pautes ............................................................................................ 26  

 
4.2. METODOLOGIES proposades per aplicar a alumnat amb problemes conductuals ...... 26 

 
4.2.1. Característiques de les metodologies i organització de les activitats ..................... 26 
4.2.2. Proposta de metodologies amb pautes concretes ................................................. 28 

 
 
5. PLANTEJAMENT I RESULTATS D’ACTIVITAS PER AL GRUP ................................. 34 
 

5.1. ACTIVITAT 1: Equivocar-se i respondre. Els cotxes i els combustibles ........................ 36 
 

5.2. ACTIVITAT 2: Vull una moto, com puc convèncer als pares? ....................................... 37 
 

5.3. ACTIVITAT 3: Disseny d’un espai destinat a una activitat concreta .............................. 38 
 

5.4. ACTIVITAT 4: Joc d’organització de components electrònics ....................................... 39 
 

5.5. ACTIVITAT 5:Pensar i actuar com una Porta lògica ..................................................... 40 
 



Recursos metodològics per aplicar a l’aula dirigits a alumnat amb necessitats especifiques derivades d’aspectes conductuals 2 

 
6. CONCLUSIONS ................................................................................................ 42 
 
7.   BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 43 
 

7.1. Bibliografia  i webgrafia referenciada en el text .................................................... 43 
 

7.3. Altra bibliografia i webgrafia consultada ............................................................. 44



Recursos metodològics per aplicar a l’aula dirigits a alumnat amb necessitats especifiques derivades d’aspectes conductuals 3 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Totes les escoles estan plenes de nens i nenes, nois i noies que son diferents: es comporten 
diferent, aprenen diferent, tenen famílies diferents, els agraden coses diferents... Els professors 
ens afrontem a un grup classe heterogeni i canviant. Sobretot en l’adolescència, els problemes 
conductuals solen anar lligats a problemes acadèmics, sent un dels punts on es pot actuar com 
a professor que guia el seu aprenentatge fent front a les seves peculiaritats. 
 
Aquest treball va venir motivar per la pròpia experiència en el centre de pràctiques, on vaig 
compartir experiències amb el meu tutor en una aula reduïda de 4t d’ESO, on tots els alumnes 
es comportaven de manera disruptiva i, tenint problemes acadèmics i sent candidats al fracàs 
escolar, no volien aprendre. 
 
Amb la finalitat de poder actuar en conseqüència per a que aquests alumnes es motivin amb 
els estudis i creguin que sí que poden aprendre, em disposo a, en primer lloc, entendre les 
problemàtiques i trastorns que poden causar aquest fet per poder actuar amb estratègies i 
metodologies per  a motivar-los, ajudar-los a regular la seva conducta,  per a que millorin la 
seva autoestima i la poca resistència al fracàs. 
 
Tenint aquest punt de partida, em disposo a investigar sobre les necessitats específiques dels 
alumnes amb problemes conductuals i acadèmics. Trastorns de conducta, trastorn de l’atenció i 
Hiperactivitat (TDAH), Trastorn disocial i negativista són els trastorns que he estudiat amb més 
detall. Cal destacar, que tot i que algun alumne pugui tenir un trastorn, els problemes 
conductuals poden sorgir fruit de l’avorriment i del poc interès pel que s’estudia a l’escola. 
 
Com diu A. Miranda (2011),” la decisió de desenvolupar una intervenció no deu basar-se 
exclusivament en un diagnòstic, sinó a les necessitats individuals del nen o jove”, considero de 
vital importància actuar coneixent a l’alumnat que tens davant i sense etiquetes. 
 
Per tant, aquest treball pretén aconseguir trencar amb la monotonia de “no treball” i “no 
aprenentatge” dels alumnes del grup no convencional de 4t d’ESO del centre on vaig realitzar 
les pràctiques. Es vol treballar la motivació dels estudiants per a que segueixin amb normalitat 
les classes de tecnologia i millorin la seva conducta. 
 
Amb un marc teòric de les problemàtiques a l’aula, un coneixement previ individual dels 
alumnes del grup classe, es tracten de manera específica estratègies com el reforç positiu, per 
millorar l’autoestima dels alumnes i metodologies on ells siguin els protagonistes, on el que 
s’estudia sigui proper i real i, sobretot, els estimuli per mantenir l’atenció i trencar la dinàmica 
de no voler treballar. 
 
Com a finalitat d’aquest procés, es troba la proposta i desenvolupament de diferents activitats 
en el grup classe mitjançant les metodologies estudiades adaptades a les peculiaritats i 
interessos dels alumnes.  
 
Al dur a terme aquestes activitats, cal destacar la importància de l’avaluació reflexiva per a 
millorar en futures actuacions. Crec que la flexibilitat amb uns límits clars establerts, la dinàmica, 
la pràctica, la constància i la innovació són les peces claus per a poder influir en l’aprenentatge 
fomentant les curiositats i motivacions dels alumnes.  
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  
 
 
2.1. El fracàs escolar,  causa o conseqüència de males conductes a l’escola. 

 
Un adolescent té problemes “escolars” quan hi ha presents problemes que afecten al seu 
aprenentatge.  La mala conducta pot ser una causa o un efecte d’aquests problemes 
d’aprenentatge. Un alumne adolescent sol refugiar-se en la mala conducta quan no sap com 
actuar o tractar les noves problemàtiques de l’etapa en la que es troba i aquest fet pot afectar al 
seu rendiment escolar. 
 
Es diu que un alumne té problemes que afecten el seu rendiment escolar quan el grau 
assoliment dels objectius pedagògics està per sota de les seves capacitats intel·lectuals. Tot i 
que en gran part dels nois i noies en algun moment de l’etapa tenen comportaments inestables 
a causa dels canvis propis de l’adolescència, el problema apareix quan són persistents en el 
temps. Els problemes conductuals en l’adolescència poden afectar a aquest rendiment i es pot 
arribar al fracàs escolar (no aconseguir el títol acadèmic mínim obligatori del sistema educatiu), 
amb conseqüències en el desenvolupament de l’individu i el seu entorn. Segons la Comissió 
Europea (2011) [1], aquest fet perjudica a les persones al llarg de la seva vida, redueix les 
seves oportunitats de participar en la dimensió social, cultural i econòmica de la societat, 
augmenta el risc d’atur, pobresa i exclusió social, afecta als seus ingressos al llarg de la seva 
existència, al seu benestar, a la seva salut i a la dels seus fills (redueix la possibilitat de que els 
seus fills tinguin èxit en els seus estudis). 
 
A Espanya, el nombre d’adolescents que no són capaços d’arribar al nivell de rendiment mitjà 
esperat per la seva edat i nivell pedagògic es va acumulant al llarg de l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO). A l’últim curs, més del 40% dels alumnes arriben amb retard acumulat [2,3]. 
 
Tot i haver destacat les dificultats conductuals dins d’aquest problema tan ampli del fracàs 
escolar com una causa i/o conseqüència, les arrels del fracassos escolars en l’adolescència 
són multifactorials. Són producte d’un conjunt de variables (conegudes com condicionants del 
rendiment acadèmic) que es poden agrupar seguint el model de la Taula I. 
 
 
 
 
Taula I. Model multifactorial de condicionants del rendiment escolar [4] 

1. Factors personals - Capacitats intel·lectuals/aptitudinals 
- Estils d’aprenentatge/dificultats d’aprenentatge/ 

necessitats educatives especials 
- Coneixements previs/història escolar 
- Atenció 
- Motivació/ metes 
- Estil atribucional/locus del control 
- Nivell d’ansietat 
- Estat d’ànim 
- Autoconcepte i autoestima 
- Habilitats socials 
- Pressa de decisions 
- Desenvolupament moral 
- Edat 
- Gènere 
- Us de substàncies/drogues 

2. Factors familiars - Actituds cap a l’escola 
- Nivell educatiu i sociocultural 
- Estatus socioeconòmic 
- Temps/ espai d’estudi 
- Estil educatiu 
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- Clima afectiu/ tipus de relació fill - pares 
- Comunicació intrafamiliar 
- Relació amb l’entorn 
- Alternatives d’oci 

3. Factors escolars - Aspectes estructurals: zona, mida, rati, legislació 
vigent 

- Estructura del centre: documents del centre, 
participació, recursos humans i materials 

- Estructura de l’aula: metodologia, estil docent, 
tutoria, equip docent 

- Expectatives dels professors i estudiants 
- Clima escolar/ de treball 
- Organització de l’atenció individualitzada: mesures 

extraordinàries d’atenció a la diversitat 
- Qualitat de relacions/ convivència entre alumnes i 

amb professors (assetjament escolar) 
- Comunicació família – escola 
- Obertura de l’escola a la comunitat 

4. Factors socials - Entorn sociocultural 
- Perspectiva de gènere 
- Identificació grupal/ valors de colla 
- Ús de tecnologies de la informació i la comunicació 
- Disponibilitat i ús de recursos a la zona (centre de 

salut, serveis socials...) 
- Rets de suport 
-  Accés al consum de substàncies 

 
 
Totes aquestes variables no tenen el mateix pes. A cada persona li pot afectar de manera 
diferent cada variable. També cal dir que cada variable no és positiva ni negativa depenent el 
seu nivell per si sola, sinó que cada nivell presenta problemàtiques diferents associades a 
aquest factor. Per tant, per exemple, si un alumne té un nivell econòmic alt no suposa que 
superi els objectius amb més facilitat, sinó que els problemes associats a aquest factor seran 
diferents per a un noi o noia amb un nivell econòmic més alt que un altre que el tingui més baix. 
 
Tots aquests factors condicionen el rendiment escolar dels joves d’avui en dia. Cal dir que la 
intel·ligència acaba essent una eina més que pot ajudar o no amb el rendiment acadèmic 
depenent dels altres factors. 
 
En investigacions que utilitzen models d’hipotètiques relacions causals, l’aptitud dels alumnes 
només explica entre un 25% i un 30% de la variància del rendiment acadèmic [5]. A més, en 
estudis relacionats, la correlació entre aptitud i rendiment decreix a mesura que l’alumne puja 
de grau acadèmic. 
 
Per aquest motiu, quan es parla d’aprenentatge, no es parla únicament com a capacitat 
cognitiva i aptitudinal, sinó de com l’ adolescent utilitza el seu potencial a través del seu propi 
estil d’aprenentatge. 
 
En molts casos, hi ha adolescents que, comptant amb capacitats intel·lectuals suficients, no 
obtenen bons resultats perquè no saben què fer davant d’una feina determinada, fallant en la 
planificació, perquè no se senten capaços de fer-la o no trien l’estratègia adequada quan toca. 
 
Si a qualsevol d’aquests problemes a l’hora d’aprendre li sumem el problema de “no voler 
aprendre”, que pot esser tant causa com efecte de tots els factors que influeixen als 
adolescents, tot plegat pot afectar greument al seu rendiment escolar. 
 
Per aquest motiu, en el present treball, es destaca el fet que per aprendre, no només és 
necessari poder fer-ho i saber fer-ho, sinó també voler fer-ho, és a dir, tenir la disposició, 
intenció i motivació suficients (variables afectivo – motivacionals) que permetin posar en marxa 
els mecanismes cognitius en la direcció dels objectius i metes que es pretenen adquirir. Dins 
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d’aquestes variables afectivo – motivacionals, s’inclouen les atribucions causals, les 
expectatives personals, l’autoeficàcia i, sobretot, l’autoconcepte, i són variables a treballar 
especialment a l’etapa adolescent on el professor té un paper important. 
 
La teoria motivacional de Weiner (1986) diu que el comportament motivat es troba en funció de 
les expectatives d’arribar a una meta i el valor d’aquesta [6]. Segons l’autor, aquests dos 
components es troben determinats per les atribucions causals que expressen les creences 
personals sobre quines són les causes responsables dels seus èxits o fracassos. Weiner afirma 
que aquestes atribucions personals són determinants per a la motivació, ja que influencien en 
les expectatives, en les relacions afectives i, com a conseqüència directa, en la conducta i el 
rendiment. 
 
En la formació de l’autoconcepte tenen molta importància les pautes de socialització de la 
família [7]. És dins del nucli familiar on l’individu constitueix la base de la seva personalitat, allí 
aprèn els primers rols, els primers rols de conducta, comença a donar forma a la seva 
autoimatge, aprèn normes, aprèn la jerarquia de valors que posarà en pràctica per 
autorregular-se.   
 
El clima educatiu familiar, en el que s’inclou tant l’actitud dels pares, el clima afectiu, junt amb 
les expectatives que han dipositat en ell, és la variable de major pes en relació al rendiment 
escolar i a la conducta. 
 
Tot i així, en l’adolescència es crea un punt d’inflexió en l’autoconcepte, on hi poden haver 
canvis relacionats amb posar en dubte rols i valors consolidats en la infància. En aquesta 
etapa, la influència de “el que pensen” els companys i amics també té un gran pes i pot 
influenciar de manera molt forta a la conducta. 
 
Cal destacar, també, que en l’etapa educativa de l’ESO, els professors tenen una rellevant 
importància perquè creen diferents visions del món als ulls dels seus alumnes. Si més no, els 
professors juguen un paper molt important en la motivació de l’alumnat, i també en el seu 
autoconcepte.  
 
El que queda clar, és que el fracàs escolar no es pot definir com una conseqüència d’uns 
factors, sinó que és un lligam de factors que poden afectar a la conducta educativa de l’alumne. 
Per tant, un alumne que fracassa pot ser la causa d’una mala conducta a l’escola, ja sigui 
perquè ell mateix cregui que no pot fer res millor, per refugiar-se o perquè tant professors, 
companys com família li diguin que “ no arriba a més”. I com aquest, molts exemples de 
interrelació entre efectes i causes dins de cada individu en concret. 
 
 
 
2.2.  Definició i avaluació general dels problemes de conducta. 
 
Per començar aquest punt, cal explicar a què se l’anomenarà “problema de conducta”. Diuen la 
majoria de llibres de filosofia que els homes (entesos com a espècie) som essers socials, que 
vivim dels llaços que podem establir amb altres persones i que aquests evolucionen al 
conviure. Aquesta convivència crea grups, més grans o més petits (com per exemple una 
escola, una aula o una societat, un poble),en què, per molt diferents que siguin els individus, 
presenten uns trets comuns: 
 

- Se sotmeten a una autoritat. 
- Es comporten segons unes normes de comportament considerades acceptables. 
- Se sacrifiquen desitjos propis en benefici de tot el grup. 

 
Els individus d’un grup que no hagin assimilat aquestes tres obligacions socials i que no 
controlin suficientment  el seu comportament d’acord amb elles són els que es diu que tenen 
“problemes de conducta o desordres de conducta”. Aquestes normes es poden resumir amb les 
paraules de Jean Paul Sarte : “La meva llibertat acaba on comença la dels altres”. 
 
En un centre educatiu, cal respectar la normativa interna del centre, les normes de convivència, 
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els drets i deures dels alumnes i professors i, com no, la normativa vigent de l’estat i els drets 
humans. A més, cada professor pot establir normes pautades amb els alumnes per a la bona 
convivència dins del grup. 
 
També, dins del grup, s’ha de respectar una sèrie de normes morals de respecte i convivència, 
que l’autoritat, com a referent i no com a dictador, ha de gestionar dins del grup per fer-les 
entendre. 
 
Donades aquestes tres obligacions clares dins d’un grup es poden plantejar dues preguntes: 
 

 Què porta a algú a complir aquestes tres obligacions? 
 

- Seguir-les té conseqüències positives i no fer-ho negatives. 
- Imitar la conducta d’aquells que són ben vistos per a crear llaços o mantenir-

los. 
- Haver interioritzat els valors i la moral del grup (la que veuen que és 

l’acceptada) i es comporten de manera apropiada encara que no hi hagi 
conseqüències negatives pel fet de no fer-ho. 
 

Dins les aules, la primera es veu reflectida  en què  es comporten correctament per 
motivacions externes (com treure bona nota per a què li regalin alguna cosa, o no 
parlar amb el company mentre el professor explica per evitar una nota a casa) i la 
segona seria per a ser acceptat en un grup i tenir un vincle: en aquestes dues la 
motivació és externa i no va lligada a la moral o el respecte de la norma sinó a la 
recompensa personal. I a l’ultima la motivació no estableix la norma com a tal, sinó 
respecte de valors assumits com a propis i regir-se per ells. 

 
 Què porta a algú a tenir problemes de comportament? 

 
- No han après que poden tenir conseqüències no desitjades. 
- Voler estar dins d’un grup on no es segueixen les normes establertes generals i 

influenciar-se del seu comportament. 
- No haver interioritzat la moral i els valors necessaris que els ajuden a controlar 

el comportament en absència de conseqüències. 
- No poder controlar els seus impulsos. 
- Voler portar la contraria a les normes sense que importi la conseqüència com a 

rebel·lió contra allò establert. 
- Creure que les normes morals establertes pel grup no són vàlides i, per tant, no 

respectar-les. 
 
A les aules, aquestes possibles comportaments contra les normes i les obligacions 
de l’escola provoquen problemes conductuals causant pertorbacions en l’ambient 
d’aprenentatge de l’aula i del centre. Aquests casos es tractaran a continuació amb 
més detall per intentar avaluar les seves causes i efectes en l’aprenentatge. 

 
Tenint en compte aquestes dues preguntes i les diferents maneres d’encaixar un bon 
comportament dins de la conducta habitual dels alumnes d’un centre, cal veure quins són els 
punts clau per a què l’educació vagi en bon sentit per el bé de l’alumne. Per tant, per a la labor 
docent cal tenir en compte: 
 

 S’ha d’encaminar l’acció docent a aconseguir que els estudiants no compleixin les 
seves obligacions perquè tinguin una conseqüència o recompensa. Els alumnes han 
d’estudiar per satisfacció personal, per trobar respostes a la seva curiositat, sense 
oblidar que serà el que els permetrà poder dedicar-se al que ells veritablement desitgin, 
no perquè si estudien vagin a tenir una recompensa extra, o un treball on es pugui  
guanyar més diners.  

 S’ha de vigilar amb el càstig, ja que pot ser que només es produeixi el bon 
comportament davant del professor. Es tracta de que se n’adonin que no tot es fa o es 
deixa de fer per les conseqüències que pugui tenir. 

 No es tracta de ser un policia per als alumnes, sinó que el docent ha de ser un model 



Recursos metodològics per aplicar a l’aula dirigits a alumnat amb necessitats especifiques derivades d’aspectes conductuals 8 

per als alumnes, que puguin confiar en ell, en la seva paraula. 
 
Tot i tenir en compte aquests tres punts, cal dir que és necessari un cert control, ja que hi ha 
individus que sí que basen part del seu comportament en les conseqüències que pugui tenir, 
sense tenir en compte la moralitat dels seus actes. 
 
 
 
 
 
2.3.  Problemàtiques conductuals dels alumnes adolescents. 
 
Com s’ha estudiat en algunes matèries del Màster, l’adolescència és una etapa de canvis. 
Aquests canvis poden provocar conflictes interns i externs en els alumnes i afectar a la seva 
conducta. 
 
Els adolescents solen posar en dubte tot el que se’ls diu i tot el que observen, volen pensar per 
si sols, però a la vegada estan influenciats per tot tipus de estímuls (xarxes socials, amics, 
família, televisió) i, molts cops, són causa directa de conductes disruptives. 
 
Emocionalment, un adolescent es troba vulnerable davant de sentiments i emocions que no 
sap com gestionar ni resoldre i sol actuar amb espontaneïtat i per instint, fet que provoca no 
tenir una autoregulació.  
 
Per tots aquests motius i tots els factors anteriorment anomenats, el canvi a l’etapa de l’ESO 
marca una diferència en el grau de conflictivitat en les aules. Tant els nens i les nenes que ja 
presentaven problemes de conducta en l’etapa educativa anterior com els que no, arribat el 
punt de qüestionar-se tot el que viuen, responen amb mala conducta davant de normes 
establertes i rígides. 
 
En aquest punt es parlarà de diferents conflictes conductuals típics de l’aula, partint de 
problemes de conducta fins arribar a trastorns de  conducta. Cal dir que tots els comportaments 
es poden treballar per a millorar-los, que la conducta canvia i pot millorar si es troben les 
metodologies adequades per solucionar tant els conflictes interns com els externs de cada 
persona. 
 
A l’hora de realitzar una classificació  dels problemes conducturals, es poden analitzar sota 
molts criteris. En aquest treball, es tindrà en compte el sistema clínic proposat per la Associació 
Americana de Psiquiatria en el DSM-IV-TR (APA, 2002) [8]. En concret, aquest sistema de 
classificació inclou, dins dels trastorns de l’inici de la infància i adolescència, un subgrup de 
trastorns per dèficit d’atenció i comportament pertorbador. Aquest subgrup compost pel trastorn 
disocial, el trastorn negativista desafiant i el trastorn per dèficit d’atenció amb o sense 
hiperactivitat (a partir d’ara TDH), que s’explicaran en aquest apartat. Aquests trastorns es 
troben tant relacionats que durant molt temps es considerava que formaven part de un mateix 
trastorn. 
 
És oportú començar parlant del trastorn de la conducta, que no és un trastorn clínic, sinó un 
conjunt de causalitats que fan que l’alumne tingui mal comportament. 
 
 
 
2.3.1. Trastorn de la conducta. 
 
Sense arribar a la gravetat dels trastorns que es descriuran posteriorment, regits en el DSM-IV, 
molts nens/es i nois/es presenten problemes de comportament i disciplina a les aules, que 
s’assemblen en el caràcter transgressor o pertorbador de les seves manifestacions conductuals. 
Aquestes manifestacions poden ser tant puntuals com formar part del comportament normal 
d’un alumne. 
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Un adolescent, en una aula o fora d’ella pot gestionar de diferent manera els estímuls 
emocionals que rep del seu entorn. La gestió d’aquests conflictes i la negativa d’assumir 
responsabilitats en una etapa de canvi pot provocar conflictes de convivència per trastorns de 
la conducta. En aquests casos destaquen, sense ser exclusius, els factors ambientals. 
Especialment els factors familiars (pares sobreprotectors, permissius, l’abandonament, 
maltractament, abús de drogues, carències afectives, problemes psicopatològics ens els pares, 
codi lingüístic restringit o baix nivell cultural, etc.), els factors escolars (ambient competitiu, 
rigidesa, no atenció a les necessitats educatives especifiques, etc.) i factors socials (classes 
socials desfavorables, “pandillismo”, drogues, etc.). 
 
El trastorn de la conducta ve provocat freqüentment perquè els adults que rodegen al nen 
tenen dificultats per ensenyar-li valors i normes, i marcar límits en el seu comportament. 
Posteriorment, quan el nen entra en la etapa pre-adolescent i adolescent, els trastorns de 
conducta se solen intensificar, sent la seva intervenció més complexa. 
 
En aquest apartat s’avaluaran les causes que poden portar a un noi o noia a tenir 
comportaments disruptius puntuals, o d’un període determinat (ja sigui llarg o curt). 
 
Per analitzar aquestes conductes i les causes que les originen ens basarem en què l’ésser 
humà no deixa de ser un animal (instintiu) però actua com a humà fent ús de la raó i la moral 
per regular el seu comportament social. 
 
Per exemple, l’agressivitat pot ser una emoció o un sentiment si prenem consciència d’ella; pot 
presentar-se amb diferent freqüència o intensitat, però el més important de tot és no canalitzar-
ho a través de l’acte violent. Saber inhibir la conducta disruptiva serà un indicador de l’equilibri 
mental i de socialització adequat.  
 
Els problemes conductuals poden convertir-se en patologia o trastorn a partir de nombrosos 
factors de risc i la seva comprensió s’ha de realitzar des de l’òptica multidimencional, analitzant 
els factors de risc que intervenen, ja siguin biològics, psicològics, socials o pedagògics. 
 
A continuació es resumeixen algunes de les causes de problemes de conducta en adolescents 
[9]: 
 
 

 Per desfogar-se d’un enuig, treure la ràbia. 
Determinats alumnes amb estats d’ira, ja sigui cap al professorat, als companys de 
centre o a la seva família, senten forts impulsos d’agressivitat  que necessiten 
canalitzar a través de conductes violentes (ja siguin verbals o físiques). 
 
L’origen d’aquest tipus de comportament es pot trobar amb ajuda de dos teories 
psicoanalítiques que interactuen conjuntament. Per una banda, s’interpreta que la 
agressivitat està causada per la frustració d’una necessitat. Per l’altra, es complementa 
la primera amb la llei de Dollard, que afirma que quant major és la necessitat, major és 
la frustració i, per tant, major serà la agressivitat. A més, per als adolescents, molts 
cops les necessitats són molt fortes (com si es tractés d’un nen petit amb un caprici). 
 
Davant d’un estat de agressivitat, una de les formes més primàries de eliminar-la és 
canalitzar-la a traves d’un acte violent contra un objecte concret, per exemple, trencant 
una porta, un vidre, pegant a la paret, tirant la cadira al terra. Una altra manera més 
freqüent és l’agressió verbal contra companys o professors amb insults. En casos 
extrems es pot arribar a agredir a una persona físicament. Aquest tipus de conducta 
violenta té com a objectiu psíquic poder descarregar tota la agressivitat acumulada; per 
tant, converteix l’acte en un mecanisme de regulació emocional.  
 
Aquestes conductes solen donar-se en alumnes amb baixa resistència a la frustració, 
acostumats a obtenir el que volen amb poc treball i insistència i amb conductes 
impulsives. Normalment entenen la violència com una forma lícita de resoldre els 
problemes. 
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En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que, segons la teoria sociològica de 
l’aprenentatge de la violència, els individus que experimenten situacions violentes o 
estan exposats a elles tenen major probabilitat de cometre actes violents que aquells 
que no ho estan.  
 
 

 Com a venjança. 
 
Aquest tipus de conducta es característica  d’aquells alumnes que interpreten algun 
acte advers (per exemple un expedient disciplinari, un suspès, una sanció, un càstig, 
una advertència...) com una agressió directa cap a ells. Es pot trobar l’explicació 
d’aquesta conducta en la teoria sociològica del intercanvi; aquesta conducta fonamenta 
el fet que és gratificant infligir mal a algú del qual s’ha rebut un perjudici. Per tant, 
l’alumne basa el seu desig d’actuar violentament o de actuar de manera 
contraproduent a la classe del professor. 
 
Es podria dir que els actes que afecten o ataquen a l’alumne i a la seva persona, 
percebuts per l’alumne com un fet violent i que ataca a la seva integritat, engendren 
una violència de l’alumne cap al professor. No s’ha de oblidar que la nostra cultura sent 
satisfacció quan pot destacar que pot ser el guanyador i no el derrotat; en aquest cas, 
l’alumne creu adquirir el rol gratificant de guanyador desprès de “tornar-s’hi”. 
 
L’alumne que actua per venjança té com a objectiu boicotejar el professor. Pot no 
deixar que es faci classe de manera normal cridant, parlant, realitzant un acte que faci 
aturar la explicació, etc. 
 

 Per a ser acceptats per determinats companys. 
 
En els centres a vegades hi ha grups de companys en els que hi ha uns certs rols de 
comportament que es repeteixen en tots els individus i pot ser que alguns d’ ells es 
comportin així només per ser acceptats pels seus amics i no ser “diferent”. 
 
Per exemple, un alumne que solia treure bones notes, pot deixar de estudiar, pot fer-se 
notar amb el seu mal comportament dins de l’aula, pot actuar violentament, pot 
pertorbar l’ambient de l’aula en moments per cridar l’atenció i sentir-se acollit pels seus 
companys, etc. El fet de comportar-se d’una manera concreta fa que “guanyi punts” per 
a ser acceptat socialment. 
 
Aquesta causa de comportament disruptiu és una conseqüència de què “lo guai” sigui 
comportar-se malament, treure males notes i “liar-la” a classe. Aquest punt és molt 
important per a tractar en l’àmbit escolar i fora de ell, ja que, cada cop més, es premia 
entre iguals aquest comportament “rebel” i poc moral, trencant el respecte.  
 

 Per avorriment. 
 
Pintar les taules i cadires de la classe, ratllar-les, trencar-les dia rere dia 
progressivament i, d’altres conductes similars cap a mobiliari del centre; pintar en fulls, 
enviar notes a altres alumnes, parlar en veu baixa, etc. a vegades respon a conductes 
alternatives a l’avorriment. Aquest es pot produir en diferents situacions: en el temps 
entre classe i classe, abans de l’arribada del professor, durant la classe, quan les 
metodologies proposades pels professors no motiven als alumnes, quan aquests no 
entenen el contingut... 
 
En aquest tipus de conducta, l’alumne entén el bé i el mal en funció del que gaudeixi, 
és a dir, és bo el que permet gaudir i és dolent el que ho impedeix. Per exemple, 
independentment que un alumne sàpiga que trencar una taula no és correcte, si 
aquesta conducta és agradable en contrapartida a l’avorriment, l’entén com a bona. 
 
En aquest comportament també es remarca el punt de vista dels alumnes al trencar 
alguna cosa material dient que ja se’n comprarà un altra, pel fet de no valorar el cost de 
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les coses. Aquest fet passa també amb temes no materials com aprendre o aprovar, on 
l’alumne distret a l’aula (que parla, pinta, trenca la taula, etc.) no valora el que se l’està 
ensenyant i ho justifica dient que ja aprovarà amb el que li expliqui el professor 
particular. 
 

 Per a generar una imatge externa. 
 
Alguns alumnes atribueixen l’acte de mala conducta en presència a altres companys 
com a una font d’imatge externa que els proporciona un rol d’ individus perillosos, 
receptables o “enrotllats” que els dóna un determinat estatus social en l’entorn escolar. 
 
Per exemple, pot ser que un noi o noia comenci a consumir drogues per adquirir una 
determinada imatge, pot ser que es torni violent per protegir-se d’altres punts febles per 
on el poden atacar els seus companys, etc. En conclusió, pot ser que adopti un rol per 
a aparentar i protegir-se d’ell mateix. 
 

En tots o en la majoria dels casos descrits anteriorment com a causa de conductes no 
acceptades pel centre o per un professor i que puguin afectar en el seu aprenentatge, es tracta 
de problemàtiques associades amb l’autoconcepte i l’autoestima de l’alumne. En gairebé tots 
els problemes conductuals hi ha una relació amb el que l’alumne considera bo per a la seva 
socialització dins dels seus companys i l’acceptació dins del grup.  
 
 
 
2.3.2. Trastorn oposicionista-desafiant. 
 
Consisteix en un patró de comportament negativista, desafiant i hostil principalment amb les 
figures d’autoritat. Aquest comportament succeeix de forma deliberada (per a molestar als 
adults) o davant de la demanda específica de complir les normes. Són nois o noies rancuniosos 
i venjatius, que habitualment se senten víctimes i no dubten en acusar als altres del seu mal 
comportament. Els científics investigadors en aquest àmbit destaquen que molts nens i nenes 
amb TDAH presenten al mateix temps aquest trastorn. 
 
El trastorn oposicionista-desafiant es caracteritza per accessos de ràbia, discussions, desafiar 
activament o negar-se a complir les demandes o normes dels adults, portar a terme actes que 
molesten a altres persones, acusar als altres dels seus propis errors o problemes de 
comportament, mostrar-se ressentit i ser rancuniosos. 
 
Per al seu diagnòstic, el DSM-IV-TR (APA, 2002)[8], especifica que el trastorn ha de provocar 
un deteriorament clínicament significatiu en l’activitat social, acadèmica o laboral; que no 
apareix exclusivament en el transcurs d’un trastorn psicològic o un trastorn de l’estat de l’ànim i 
no es compleixen els criteris de trastorn disocial. 
 
Els criteris diagnòstics per al trastorn Oposicionista-Desafiant (DSM-IV-TR, 2002) [8] que 
marquen la conducta del trastorn són: 
 

- Molt sovint s’enrabia i és molt complicat que surti de l’enrabiada. 
- Molt sovint discuteix amb adults. 
- Molt sovint desafia activament als adults o no compleix les seves demandes. 
- Molt sovint molesta deliberadament a altres persones. 
- Molt sovint acusa a altres dels seus errors o mal comportament. 
- Molt sovint és susceptible o fàcilment molestat per altres. 
- Molt sovint és rabiós i ressentit. 
- Molt sovint és rancuniós o venjatiu. 

 
Els comportaments negatius i desafinats s’expressen per tossuderia persistent, resistència a 
les ordres i renuncia a comportar-se com cal. Les provocacions poden incloure comprovació 
deliberada o persistents dels límits establerts, usualment ignorant ordres, discutint o no 
acceptant el fet de ser acusat pels seus propis actes. Es manifesta molestant deliberadament 
els altres o agredint-los verbalment (normalment, sense agressions físiques més severes que 
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s’observen en el trastorn disocial). 
 
Un aspecte important d’aquest trastorn és que no sol presentar-se en el context escolar o social 
del jove, sinó gairebé sempre en el context familiar. Per aquest motiu, resulta important realitzar 
un diagnòstic diferencial del trastorn de conducta, que com s’ha comentat faria més referència 
als adults o pares que eduquen al jove i, podria ser puntual o de llarga durada però no un 
trastorn pròpiament dit. Cal ser especialment caut en l’etapa adolescent ja que és una etapa 
evolutiva caracteritzada per un alt grau de oposicionisme (sent molts cops una sistematologia 
transitòria). 
 
 
 
2.3.3. Trastorn disocial. 
 
De tots els diagnòstics psiquiàtrics amb inici a la infància o adolescència, aquest trastorn és el 
que més directament relacionat està en portar la contrària a les normes socialment establertes 
per al desenvolupament d’una convivència adequada. 
 
El trastorn disocial fa referència a un comportament persistent (els actes disocials aïllats no són 
suficients per al diagnòstic), caracteritzat per la violació sistemàtica dels drets bàsics dels 
demés o de les normes socials que són esperables. 
 
Les conductes per al diagnòstic del Trastorn Disocial (DSM-IV-TR, 2002) [8] es mostren en la 
taula II. 
 
 
 
Taula II. per al diagnòstic del Trastorn Disocial (DSM-IV-TR, 2002) [8] 

Agressió a 
persones i 

animals 

Destrucció de la 
propietat 

Fraudulència o 
robatori 

Violacions greus de 
les normes 

- Se’n riu, amenaça 
o intimida a altres 

- Inicia lluites o 
discussions 

- Ha manifestat 
crueltat física 
contra persones o 
animals 

- Ha robar, 
enfrontant-se a la 
víctima. 

- Ha provocat 
deliberadament 
incendis amb la 
intenció de causar 
danys greus 

- Ha destrossat 
deliberadament 
propietats d’altres 
persones 

- Ha violentat la casa o 
el automòbil de altres 
persones 

- Menteix per obtenir 
favors o bens o per 
evitar obligacions 

- Ha robat objectes de 
valor sense 
enfrontament amb la 
víctima. 

 

- Roman fora de casa de 
nit tot i les prohibicions 
paternes, iniciant aquest 
comportament abans dels 
13 anys 

- S’ha escapat de casa 
durant la nit almenys dos 
cops, vivint a casa dels 
pares o en un lloc 
substitutiu o només un 
cop sense tornar durant 
un llarg període de temps 

- Sol fer “campana” a 
l’escola 

 
 
És important destacar que es poden trobar diferents graus de severitat, sent lleu quan causa 
danys mínims, moderat quan la freqüència i severitat dels símptomes no arriben al grau màxim 
i un grau greu, quan el jove presenta varis símptomes dels concretats en la taula, o quan 
causen danys significatius a altres persones. 
 
El trastorn disocial pot aparèixer limitat al context familiar, en diferents contextos (família i 
escola), en nens i nois no socialitzats o amb una socialització adequada, així com conviure amb 
altres trastorns psiquiàtrics. Es tracta d’un trastorn que genera problemes d’adaptació al medi, 
amb la interrelació personal, etc., pel qual la seva investigació resulta important per a 
proporcionar un pronòstic més positiu a la persona que el pateix. 
 
Autors com Farrington (2005) [10] indiquen que la impulsivitat, el robatori i el vandalisme, la 
resistència a l’autoritat, les agressions físiques i psicològiques, el maltractament entre iguals, 
les fugides de casa... són les principals indicadores de la conducta antisocial. Però cal senyalar 
que aquestes conductes en la infància i adolescència són més comuns i normals pel propi 
context de canvi i de posar en avaluació tot allò establert. Tot i així, aquests comportaments en 



Recursos metodològics per aplicar a l’aula dirigits a alumnat amb necessitats especifiques derivades d’aspectes conductuals 13 

aquestes etapes són predictius de la conducta disocial en l’etapa adulta  (Caspi, 2000; Loeber, 
Green y Lahey, 2003). [11] [12] 
 
 
 
2.3.4. Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) 
 
És un dels trastorns més diagnosticats per psicòlegs, pediatres i neuropediatres. Té una 
incidència del 3-6% en la població (Félix, 2003)[13], el que suposa que a les aules ens ho 
podem trobar amb freqüència. Les característiques nuclears del trastorn són la inatenció, 
l’excés d’activitat i la impulsivitat (APA, 2002) [8]. Es tracta d’un trastorn especialment crònic, 
tenint una afectació major en homes que en dones. Aquest trastorn té un origen aerobiològic, 
pel que en ocasions és necessari aplicar teràpia farmacològica junt amb la psicopedagògica. 
Tot i així, les similituds amb alguns trastorns de la conducta, on l’alumne no vol treballar, o 
qualsevol de les altres causes tractades, fa que molts cops es diagnostiqui i no es tracti d’un 
trastorn biològic, sinó d’un desordre conductual provocat per altres factors. 
 
Existeixen 3 subtipus (veure taula III): 
  

- TDAH-I: en el que predomina la inatenció/desorganització, on predomina una disfunció 
en el control de l’ atenció sostinguda, dificultat per l’ organització i plantejament del 
treball, etc.  

- TDAH-HI: hiperactiu i impulsiu, on el més rellevant és la impulsivitat i les dificultats de 
control inhibitori. 

- TDAH-C: combinat, on apareixen les dificultats d’inatenció, excés d’activitat i 
impulsivitat. 

 
 
 
Taula III. Subtipus neuropsicològics de TDAH (DSM-IV-TR, 2002) [8] 

Inatenció Hiperactivitat Impulsivitat 
- No presta suficient atenció als 

detalls 
- Té dificultats en l’atenció 

sostinguda 
- Sembla no escoltar quan se li parla 

directament 
- Dificultat per a finalitzar els 

encàrrecs (no oposicionisme) 
- Dificultat per organitzar les seves 

activitats o tasques 
- Rebuig a qualsevol esforç mental 
- Perd coses necessàries 
- Es distreu per estímuls irrellevants 
- S’oblida de moltes coses 

- Mou en excés mans i peus 
(hiperkinesia) 
 

- Abandona el seient a classe 
- Corre o dona salts en situacions 

inapropiades 
 

- Té dificultat en realitzar activitats 
tranquil·les 
 

- Parla en excés 
- Actua com si estigués impulsat 

“per un motor” 

- Respon de manera 
precipitada a les preguntes 
 

- Té dificultats per guardar el 
torn en una fila 
 

- Interromp o s’interposa en 
activitats d’altres 
 

 
 
 
És important realitzar un diagnòstic diferencial amb la resta de trastorns de la conducta, així 
com valorar la possibilitat de que es presentin més d’un de forma simultània. 
 
El TDAH és un trastorn que, a major o menor grau, persisteix al llarg de la vida. Amb un bon 
tractament i unes bones normes i pautes per treballar i organitzar-se pot millorar i pot fer que la 
persona afectada per aquest trastorn pugui fer vida normal i que no l’afecti en les activitats que 
realitzi. 
 
És important saber que el trastorn es manifesta de maneres diferents segons l’edat [14].  
 
El nen amb edat preescolar es mostra predominantment hipèractiu-impulsiu, molt mogut i 
imprudent, semblarà que no segueix cap ordre i no obeirà, canviarà de joc constantment, es 
mostrarà absorbent i necessitarà supervisió constantment, etc.  
 
En el nen amb edat escolar destacarà la dificultat per adquirir hàbits i rutines, tant en la higiene, 
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en les rutines domèstiques com a les activitats acadèmiques. Les tasques escolars les 
presentarà brutes, descuidades i desorganitzades, s’aixecarà constantment, no podrà estar 
quiet a la cadira, farà sorolls o cantarà en veu baixa, contestarà de forma precipitada les 
preguntes fetes pel professor, altres cops no contestarà perquè ni tant sols ha escoltat. En 
aquesta etapa persisteixen els problemes de conducta i d’obediència. Serà un alumne que es 
distraurà amb molta facilitat, tant per causes externes com propis pensaments, farà comentaris 
inapropiats que poden generar conflictes. És molt normal que es descuidi objectes o material, 
ho tindrà tot desorganitzat i no sabrà on ha deixat les coses. A més, li pot afectar a la relació 
amb els companys ja què mostra fàcilment ràbia, pega i insulta. Amb aquesta problemàtica els 
nens amb TDAH poden tenir problemes d’aprenentatge i de conducta que comencen a afectar 
al seu ritme escolar. 
 
En adolescents o joves, probablement es percep menys hiperactivitat, és capaç de romandre 
assegut, tot i que li serà difícil seguir la classe, mourà peus i mans constantment i l’avorriment 
farà que no pugui prestar atenció i apareguin problemes de conducta. Es mantindran les 
dificultats d’atenció i la impulsivitat. Tindrà dificultats per organitzar-se, els treballs a llarg 
termini els farà a ultima hora. Parlarà i actuarà sense pensar, sent impulsiu, i li costarà 
controlar-se i podrà provocar algun conflicte amb companys, professors o pares. Les dificultats 
d’aprenentatge es veuen encara més afectades per la falta de base i pel mal comportament 
agreujat per la poca autoestima i la mala conducta. Solen ser alumnes que els costa motivar-se 
i tenen poca resistència a la frustració. 
 
 
A l’hora d’analitzar les implicacions que té el TDAH en les persones, és important dir que les 
conseqüències del trastorn 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 això, la resposta del medi social li reafirma que, malgrat  
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. [14, 15 i 16] 
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 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. 
 
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. 
[15 i 16] 
 

 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. [14 i 16] 
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3. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL GRUP CLASSE  
 
Com s’ha comentat a la introducció del present treball final de Màster, la motivació i la curiositat 
personal pel tema ha estat estretament vinculat a l’experiència pròpia amb un grup classe del 
centre de pràctiques i de les altres experiències docents que he tingut aquest darrer any.  
 
Aquest treball pretén aconseguir trencar amb la monotonia de “no treball” i “no aprenentatge” 
dels alumnes del grup no convencional de 4t d’ESO del centre on vaig realitzar les pràctiques. 
Es vol treballar la motivació dels estudiants per a que segueixin amb normalitat les classes de 
tecnologia. 
 
Fins ara, en els punts anteriors, m’he dedicat a conèixer en el marc teòric el que pot provocar 
un mal comportament en els alumnes i, sobretot, què pot provocar aquesta desmotivació pels 
estudis. Coneixent, de partida, què desvincula als alumnes de les aules i de la curiositat per 
aprendre, em disposo a una avaluació més concreta i personalitzada del grup. 
 
Per aquest motiu, en aquest apartat es mostra la feina feta en el centre per conèixer de més a 
prop als alumnes, tenint en compte tot el marc teòric, l’observació a l’aula i les entrevistes amb 
els propis alumnes. 
 
La finalitat d’aquest procés de coneixença és poder actuar en l’aula, produint canvis en el 
comportament dels joves envers la disponibilitat que tenen en aprendre. Pretenent transformar 
l’aula en un centre d’estímuls per als alumnes.  
 
Per tant, es pretén poder incentivar la motivació dels alumnes per anar a classe i que participin 
en un procés profitós d’aprenentatge. Per aquest motiu, tots els passos del treball són 
imprescindibles: L’estudi de les diferents dificultats d’aprenentatge que poden o solen tenir els 
joves, que son causa o efecte d’un comportament disruptiu a l’aula, tenint present aquest marc 
teòric, estudiar el cas particular de l’aula no convencional de 4t d’ESO i (en l’apartat 4 i 5) 
proposar estratègies i metodologies per a canviar la dinàmica del grup avaluat. 
 
En aquest punt es concretarà l’entorn al qual estaran destinades les metodologies alternatives i 
les activitats per alumnes amb problemes conductuals. Tenint en compte que es tracta d’un cas 
molt concret i peculiar, sense perdre de vista la possibilitat de extrapolar-lo fora d’aquest 
context. 
 
 
 
3.1. Descripció del centre i del grup. 
 
El col·legi és un centre mixt, concertat, de caire religiós, del centre de Barcelona. Es tracta d’un 
centre on no hi ha alumnes nouvinguts.  
 
La tipologia de l’alumnat sol ser de família benestant, sense dificultats econòmiques. Tot i tenir 
les necessitats i, segurament també els capricis coberts donat el seu estatus econòmic, 
aquests alumnes i les seves famílies s’enfronten a altres dificultats comunes dins del seu 
estatus social.  
 
Si parlem de les famílies, és comú que el nucli familiar no sigui fort, ja sigui per pares separats, 
prioritat de la feina per part dels pares, falta d’autoritat, falta de normes de conducta, etc.  
 
Els alumnes, es caracteritzen per estar influenciats per les modes. Una de les coses que més 
em va sobtar el primer dia en el centre és que, en una classe de 30 alumnes, van ser 
diagnosticades d’anorèxia i/o bulímia 10 noies en un mateix any, de les quals 5 van ser 
ingressades. 
 
Un altre dels assumptes que em va sorprendre, i va ser el motiu principal per voler fer aquest 
projecte i conèixer més aquest aspecte, és la quantitat d’alumnes diagnosticats de TDAH. Ja 
sigui perquè crec que les etiquetes que no siguin rellevants no s’haurien de posar, o pel fet de 
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que estadísticament és poc provable que hi hagi un percentatge tant elevat en un mateix curs 
(uns 10), m’ha fet pensar que diagnosticar de TDAH podria ser una solució o resposta fàcil per 
a moltes famílies per justificar que el seu fill sigui mogut, o li costi concentrar-se en alguns 
moments, o té algun problema emocional en aquell moment, o es comporti malament en 
algunes situacions, etc., i així no preocupar-se més per ell. Crec que s’està abusant de 
diagnosticar i medicar a nois i noies que potser amb unes pautes i rutines d’estudi i unes 
normes de comportament podrien fer vida normal sense dependre dels fàrmacs. 
 
  
Penso que tot i tenir aquest diagnòstic on es pot caure en l’ etiquetatge s’hauria valorar i 
d’analitzar cada cas i portar un seguiment individualitzat tot seguint unes pautes i rutines 
d’estudi i treballar amb  unes normes de comportament. 
  
Malgrat la meva opinió personal sobre aquest tema, en el centre hi ha molts alumnes amb 
informes mèdics que especifiquen quin trastorn tenen i els professors reben suport del 
psicopedagog del centre per tractar-los amb les pautes adients. 
 
El grup classe concret que es tracta en el present treball és un grup de 4t d’ESO, que segueix 
un itinerari adaptat, suposadament destinat a alumnes que no volen seguir estudiant o volen 
cursar un cicle formatiu de grau mitjà. Aquest grup, està format per 8 alumnes, 7 dels quals 
estan diagnosticats de TDAH i l’altre de dislèxia. Tots els alumnes tenen un “segon tutor” que 
els fa un seguiment i els ajuda a organitzar-se. 
 
La visió global del grup classe és que els alumnes no volen treballar, és molt difícil mantenir el 
control a l’aula i que escoltin al professor. No hi ha cap tipus de motivació per part dels alumnes 
en cap dels temes tractats. En l’assignatura de Tecnologia, no es tracten tots els continguts 
marcats per al curs, el professor adapta el temari i el grau de dificultat al ritme de classe. Tot i 
això, més de la meitat dels alumnes suspenen l’assignatura. 
 
L’alumne amb dislèxia es troba que no està integrat dins del grup classe: és l’únic que pot estar 
quiet i sense molestar i els seus companys el deixen de banda. Per aquest motiu, al passar 
desapercebut per no molestar,  ni parlar,  ni cridar, en conclusió, per no ser un alumne disruptiu, 
es permet no fer res sense cridar l’atenció del professor. 
  
  
 
3.2. Problemàtiques específiques dels alumnes del grup classe.  
 
A criteri personal, penso que aquest punt del treball és un dels més importants per a poder 
afrontar una problemàtica com són els problemes conductuals. És molt important conèixer als 
alumnes, apropar-se a ells i fer-se una idea de com se senten, que els hi  agrada, que 
canviarien, conèixer els seus objectius, etc. 
 
Per aquest motiu, durant tota l’estada al centre vaig dur a terme diferents observacions a l’aula i 
reunions amb el professor. Com es tracta d’un grup petit, ha estat fàcil conèixer-los 
individualment. També considero, que el fet de “no ser la professora”, de ser jove i demostrar-
los que creia en ells i ajudar-los en les tasques de classe ha fet que pogués ser propera i que 
ells mateixos m’ajudessin a entendre’ls. 
 
 
 
3.2.1. Observacions del professor del grup. 
 
El professor, a més d’impartir Tecnologia en aquest itinerari de 4t d’ESO, és el segon tutor 
d’algun d’ells i es reuneix amb ells per fer-ne un seguiment individualitzat. 
 
Aquest grup classe destaca perquè és complicat, que sent que no se l’escolta ningú a classe i 
els conflictes entre els alumnes són el pa de cada dia. 
 
El propi professor escull el temari a tractar a l’aula, que normalment és repàs d’altres temes 
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tractats en cursos anteriors. Destaca que és un grup especial i aquest reconeixement és 
confirmat també pels alumnes. Aquest fet d’estar i sentir-se  etiquetats o diferents  influeix 
negativament, de la mateixa manera que ell ho sap, els alumnes també i això juga en 
contrapartida seva. El professor ressalta que no aconsegueix que tinguin una llibreta de 
l’assignatura, ni que agafin apunts. El seu objectiu és que aprenguin conceptes bàsics i que 
“facin alguna cosa”. 
 
Informa que, molts cops, acaba no fent classe i fent un discurs de comportament dient-los que 
les coses no poden continuar així. El professor fa “tot el possible per a que aprovin”, però els 
alumnes no estan motivats ni volen aprendre. 
 
Tot i que mostrin mal comportament a l’aula, atacant-lo a ell i als seus companys verbalment i 
pertorbant l’ambient de l’aula, el professor diu que són bons però hi ha massa factors que els 
afecten negativament el seu aprenentatge. 
 
 
 
3.2.2. Observacions personals d’oient i suport en l’aula. 
 
Observant des del final de l’aula, vaig poder veure els diferents rols dels alumnes a classe. Hi 
ha una divisió inicial entre nois i noies. Les noies seuen davant i els nois el més enrere possible. 
Cap dels alumnes porta el material a classe i pocs d’ells treu un full per copiar les anotacions 
del professor. 
 
La dinàmica de classe és inconstant. Es van alternant dies amb que tots estan més tranquils i 
sembla que escoltin i estiguin atents, amb dies que arriba a ser impossible fer classe normal 
perquè el professor va per una banda i els alumnes per l’altra.  
 
Les alumnes A i B, assegudes sempre a primera fila, són les dues més tranquil·les. El seu 
comportament sol ser bo i aparentment estan atentes al que explica el professor. Veient la 
situació des de fora, veus que treuen una llibreta i es fiquen a fer feina, però aquesta llibreta no 
sol ser de l’assignatura que estan treballant en aquest moment. Solen fer dibuixos i parlar entre 
elles en veu baixa. Les dues poden estar assegudes, però solen distreure’s constantment, 
sense cridar l’atenció del professor. Molts cops el professor es dirigeix a elles dues durant les 
explicacions com si fossin les úniques que presten atenció, però aquest fet només fa que els 
altres es desvinculin encara més. Aquestes dues noies tenen un filtre a l’escoltar al professor, 
quan senten “això és important per l’examen” o “aquesta activitat puntua” sempre són les 
primeres que es fiquen a fer-ho, i al tenir l’atenció del professor, les ajuda i fan la feina. 
 
En canvi, les alumnes C i D, que s’asseuen darrere de les anteriors, són ben diferents. 
L’alumna C, presenta sempre un nerviosisme excessiu i es mostra irritable amb qualsevol 
comentari dels companys o del professor, sempre creu que l’ataquen personalment i es queixa 
si no té l’atenció de tots, ha d’estar en totes les conversacions de la classe, parla a crits amb 
tothom. L’alumna C, també treballa quan el professor destaca la importància de la tasca, es fica 
molt nerviosa si no li surt l’activitat i reclama l’atenció del professor per a que l’ajudi. En canvi, 
l’alumna D mostra molta tranquil·litat, no se la sent mai, parla exclusivament amb l’alumna D i 
en veu molt baixa. Es dedica totes les classes a pintar a la llibreta de la seva companya, a 
dibuixar-li a les mans i braços. No sol treure el material, i, a l’hora de fer activitats a l’aula, la 
seva companya respon per ella dient que ho fan juntes. L’alumna D pocs cops es dirigeix al 
professor o contesta preguntes, si ho fa es amb veu molt baixa i perquè la seva companya li diu 
que pregunti. Aquesta alumna té molta timidesa i vergonya, sol dir-li als seus companys que 
preguntin per ella, que l’acompanyin als llocs. 
 
L’alumne E, sol venir medicat a l’escola i tot i així es comporta de manera semblant a la resta. 
No presta atenció sinó és en determinats moments on el professor pregunta, mai treu el 
material i es mostra desinteressat per la matèria. La peculiaritat d’aquest alumne és que 
sempre té alguna cosa entre les mans, sobretot objectes tallants, amb els que es dedica a 
trencar coses en trossos minúsculs, o a fer forats a la taula o ratllar-la. Tot i estar medicat i que 
remarqui que esta tranquil sempre ha de tenir ocupades les mans en destrossar o muntar 
alguna cosa, fet que no s’explota en l’aula i en una assignatura com la tecnologia que podria 
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entusiasmar-li pel fet de fer projectes. D’altra banda, amb els seus comentaris, mostra que té 
molt assumit que mai podrà fer res bé, no es creu capaç de realitzar cap activitat tot sol i si no li 
dius en cada moment el que ha de fer no ho fa. Demana excessiva ajuda justificant que no ho 
sap fer, el professor si l’ajuda, l’acaba fent tota la feina i ell no treballa. 
 
Els alumnes F i G, són dos nois repetidors als quals se’ls està ajudant a preparar-se la prova 
d’accés a grau mitjà,  per si no aconsegueixen aprovar la ESO, puguin accedir a  una sortida 
professional. Aquests dos alumnes, normalment es fiquen d’acord per boicotejar la classe i fer 
enfadar a l’alumna C, que saben que és fàcil de provocar. Els dos, durant les explicacions del 
professor, desconnecten totalment i es dediquen a molestar, quan el professor fa preguntes 
contesten abans que acabi de formular- la  i es dediquen a provar sort en la resposta. Tot i així, 
quan encerten sempre ho celebren molt impulsivament. Quan es plantegen  problemes a l’aula, 
es motiven un a l’altre competint per a veure qui ho fa bé, però sempre amb la motivació 
constant del professor per a que treballin. No són capaços de mantenir la concentració si no 
obtenen resultats que puguin celebrar. El seu comportament a l’aula és inquiet i pertorbador ja 
que no poden estar quiets a la cadira sense res a les mans, aquest fet fa que se’ls doni bé la 
part pràctica de l’assignatura. En aquests dos casos, l’hora en la que és s’imparteix la classe, al 
mati i sota els efectes de la medicació, es mostren tranquils i més atents, tot i que sempre 
buscant el protagonisme, en canvi, a les ultimes hores, es mostren molt inquiets, i poden arribar 
a ser agressius per cridar l’atenció i, fent que la classe no sigui gens avorrida. Tampoc porten 
mai el material i no recorden els deures.  
 
Per últim, l’alumne H, diagnosticat de dislèxia, com s’ha comentat anteriorment, passa 
desapercebut entre tant moviment a l’aula. Els seus companys sovint el provoquen o es riuen 
d’ell, però no sembla importar-li i la seva actitud es immutable. Davant els treballs a realitzar a 
la classe, no respon als estímuls i ordres col·lectives,  només quan van dirigides a ell 
directament dient-li que tregui un full, que treballi, etc., gairebé no es comunica amb la resta del 
personal de la classe, ni fa res. Només treballa quan directament se li diu el què ha de fer, què 
ha d’escriure i com ho ha de fer. Es mostra trist a l’aula, i li fa vergonya escriure o fer càlculs. 
Als  treballs en grup no és acceptat però tampoc ell hi intenta integrar-se, no fa mai les tasques 
i als exàmens  no contesta res. Crec que l’entorn el perjudica bastant i no es troba a gust en 
aquest grup-classe. 
 
Davant aquest alumnes, el més apropiat seria una atenció personalitzada, i el professor no 
arriba a tots. En les hores que hi anava a l’aula, el meu paper era ajudar-lo a fer aquesta tasca 
més individual a l’hora de fer exercicis. Així, entre els dos, poder  aconseguir que anessin 
treballant gairebé tots i trencar una mica la dinàmica de no voler treballar de tota la classe. 
 
En trets generals, es pot dir que  dels alumnes amb TDAH  tenen associats problemes en les 
habilitats acadèmiques, com amb la lectura, l’ortografia, 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 d’escàs control dels impulsos. A més, actuen de manera 
contraproduent tots els factors associats de l’entorn, les drogues, els prejudicis i la poca 
autoestima personal. Tots els alumnes d’aquesta classe parteixen amb la idea de que no 
aprovaran, de que no estan capacitats per fer res i que ningú creu amb ells. 
 
Els principals problemes que es troben en aquesta aula que afecten als hàbits acadèmics són 
[14]: 
 

 Atenció. 
Es fixen amb els mínims detalls i no capten les idees principals. A més, al no ser 
conscients del temps que dediquen en la tasca i cansar-se molt ràpidament, fa que 
presentin treballs no revisats, bruts i per tant amb errades i manca d’estructura, la qual 
cosa també fa minvar l’esforç dedicat pel professor per a que els alumnes 
aconsegueixen un millor resultat. La manca de perseverança i la facilitat que tenen per 
desconnectar presenta el problema principal del grup classe, ja que si un es dispersa 
del tema i es distreu, els altres van darrera sense donar-se’n compte. 

 
 Memòria. 

Tot i recordar-se’n de coses irrellevants, els costa  recordar els conceptes a llarg i a 
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curt termini. Tenen dificultat en recordar les instruccions del professor,  perjudicant-los 
a l’hora de resoldre problemes autònomament. El professor ha d’estar recordant el 
procediment constantment i, tot i així, no ho interioritzen i acaben només fent el que 
marca el professor pas a pas. 
 

 Control. 
Tenen problemes en establir un ordre, de planificar, de preveure les conseqüències i 
d’aprendre de les experiències. Tot i que el professor els digui “si no t’esforces no 
aprovaràs”, els sorprèn igualment el resultat de l’examen. 
 

 Falta de paciència. 
Aquest és l’ aspecte més esgotador per al professor: El fet de que quan tenen una idea 
fixa l’han de dur a terme sigui com sigui.  Es pot manifestar de dues maneres: una, 
quan l’alumne intenta treballar i té un dubte, si necessita l’ajuda del professor la 
necessita immediatament, si no es atesa en aquell moment perdrà la paciència i 
l’atenció pel que estava fent; i la segona, més negativa, és en quant a comportament, 
ja que si tenen la idea de trencar la classe o molestar a un company i el professor els 
para pot reaccionar encara més violència i ficar-se nerviós. 
 

 Desorganització. 
Cap dels alumnes de classe té una llibreta de l’assignatura, acaben tenint tot de fulls 
arrugats per qualsevol lloc de la motxilla i amb els exercicis sense acabar. Tot i que el 
professor els faci entregar un dossier de l’assignatura i tingui un pes important en 
l’avaluació no ho fan. Aquest problema és molt important per a l’aprenentatge de 
pautes i rutines que han d’ interioritzar i fer-les seves per aplicar-les en la seva vida. 
 

 Variabilitat. 
Tots els alumnes presenten una variabilitat en el seu rendiment i el seu estat d’ànim. 
Aquesta variabilitat a nivell escolar, ocasiona que de vegades, quan el noi o noia té un 
“bon” dia, el professor es queda de sorprès  veient el rendiment que pot assolir, a 
diferència d’altres dies. Aquests moments o dies positius  han de ser profitosos per als 
alumnes i potenciats pel professor. 
 

 Baixa autoestima. 
La majoria d’aquests nens són molt sensibles i la seva autoestima és gairebé inexistent.  
El fracàs està present cada dia, el titllar-los de dolents, de ser persones que no arriben 
a més... els  fa  arribar al punt d’assumir aquest rol de “dolents”. A més, si afegim el fet 
de que si s’esforcen en les tasques escolars rendeixen molt poc i no obtenen bons 
resultats, els fa que acabin per no intentar-ho i refugiar-se en la etiqueta que se’ls ha 
ficat. Aquests nois, com que no destaquen per les seves capacitats escolars i volen ser 
populars i estar integrats dins del grup d’amics, es recolzen en les males conductes i 
en buscar el suport dels companys sent popular per les malifetes  que realitza a 
l’escola. La baixa autoestima és una causa i una conseqüència d’aquest tipus de 
problemàtiques, i pot fer que el trastorn conductual s’agreugi. 
 

 La lectura, la cal·ligrafia, l’ortografia i les matemàtiques. 
La falta d’atenció i l’excés de nerviosisme fa que l’alumne no es concentri en tasques. 
És un factor que agreuja la dificultat d’aprenentatge d’aquests alumnes. 
 

Després d’aquesta enumeració de factors que els afecten, els quals no són bons aliats per a 
l’adequat procés d’aprenentatge dels alumnes, ens pot ajudar a saber en què els hem de 
reforçar, on hem d’insistir i intervenir per ajudar als alumnes per a que puguin arribar a rendir 
acadèmicament. En el present treball es mostren pautes per a millorar el seu aprenentatge i 
motivar-los, buscant que no s’avorreixin a les classes i per tant, millorin la seva conducta. Crec 
que, des de la tecnologia, se’ls pot ajudar molt perquè vegin la utilitat del que s’estudia a l’aula. 
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3.2.3. Entrevistes amb els alumnes. 
 
En aquestes tutories el que es pretenia era poder conèixer una mica més als alumnes 
individualment i veure com actuaven sense estar envoltats d’aquest entorn grupal. Totes les 
entrevistes començaven amb la mateixa pregunta: “què t’agradaria fer al sortir de l’escola?”. 
Partint d’aquest punt inicial, la conversa anava variant depenent de cap a on l’encaminava 
l’alumne.  
 
No crec que sigui necessari parlar de cada alumne un altre cop, però destacaré alguns trets 
generals que són importants per a realitzar un canvi en la dinàmica conductual de la classe i 
poder potenciar la motivació de tots, atenent a les seves particularitats. 
 
El que tots els alumnes van contestar a la primera pregunta és un “no ho sé” rotund. La majoria 
dels alumnes ni tant sols s’han plantejat les conseqüències que pot tenir el fet de no aprovar 
l’ESO per al seu futur. Al fer-los saber que creia que podien fer grans coses i destacar alguna 
de les seves virtuts, es van obrir  i  van remarcar alguna de les seves pors. 
 
Tots els alumnes destaquen que senten que ningú creu en ells, que no reben elogis sinó al 
contrari i ells mateixos tenen clar que “no són bons”. Són conscients de quin és el seu rol i 
aquest acaba encobrint els seus problemes. 
 
Els alumnes més inquiets de l’aula, quan els vaig dir que m’havia fixat en què feien “invents” a 
classe, que tot i no ser un comportament adequat per l’aula podria ser un punt fort seu, ja que 
tenien destresa amb les mans, es van sorprendre i van reconèixer que els falta poder potenciar 
aquesta habilitat, i que no acaben de trobar el seu lloc en el col·legi. 
 
Com a conseqüència d’aquest “no estic a gust a l’aula” els vaig preguntar què solien fer a casa 
o en el seu temps lliure. Me’n vaig adonar que, tot i tenir les mateixes dificultats, són nois i 
noies amb diferents interessos. Dibuixar, els esports, els amics i ajudar a la gent, els 
ordenadors, ballar, etc., tots sabien què els agradava però en cap moment s’havien plantejat 
que fos bo saber què és el que els agrada i potenciar-ho. 
 
Els costa marcar-se objectius a llarg termini, però tampoc en tenen a curt termini. I  crec que 
tenir uns objectius  és el que els ajudaria a treure bons resultats en les tasques. 
 
Amb la pregunta sobre què els agradaria que es treballés a Tecnologia, tots van respondre que 
tant a tecnologia com a les altres matèries, els costava veure l’aplicació real dels coneixements  
que se’ls explicaven. Saben que es comporten malament, que es fiquen nerviosos i que no 
atenen al professor, però també saben perquè ho fan: s’avorreixen i volen cridar l’atenció, 
busquen que estiguin pendents d’ells. D’alguna manera tots amaguen les seves pors i 
dificultats en una cursa. 
 
La conclusió més important que vaig poder extreure dels col·loquis amb ells va ser que 
necessiten molt reforç positiu, normes molt clares i comprometre’s. Tots tenen un rerefons 
vulnerable que no volen mostrar, però poden ser molt bons si els tractes bé i de tu a tu.  
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4. SOLUCIÓ PROPOSADA. 
 
Donat el context descrit en l’apartat anterior, i pensant en què pot fer el professor per enfrontar-
se al problema, a continuació es planteja com adaptar-se i combinar estratègies i metodologies 
a l’aula per obtenir millores en la conducta dels alumnes i sobretot en la motivació per aprendre. 
 
Es planteja com afrontar a les aules com a professor per afavorir la motivació formativa i 
l’actitud cap a l’aprenentatge. Com el context descriu, sabem que el grup d’alumnes són 
considerats mals estudiants i, sabem que poden tenir un gran potencial si canvien els seus rols 
i els rols del professorat cap a ells. També sabem que els alumnes s’avorreixen a classe i 
reclamen una mica de dinamisme, però sobretot, sabem que el seu desinterès per 
l’aprenentatge ve donat per la baixa autoestima envers el seu nivell intel·lectual i la seva 
capacitat d’aprenentatge. 
 
En aquest treball es destaca el component motivacional rellevant de tipus personal, entenent 
que algunes de les variables més importants són l’autoestima, les expectatives, les fites i les 
pautes per continuar millorant i aprenent. 
 
Els plantejaments de l’educador han de partir de les diverses possibilitats i metodologies 
d’ensenyament, de les motivacions personals i les habilitats dels alumnes que té davant, la 
autoregulació de la motivació del professor i de la interacció entre tots els factors que afecten a 
l’aprenentatge de l’alumne, sent aquest el motiu pel qual s’ha fet un estudi previ i una 
coneixença del grup classe. 
 
Es destaca la importància de les diferents estratègies i metodologies aplicades a una didàctica 
que les contempli per aconseguir que els alumnes augmentin la seva motivació cap a 
l’aprenentatge per així reforçar la seva autoestima i que es demostrin a ells mateixos de què 
són capaços. 
 
 
 
4.1. ESTRATEGIES: Com millorar el comportament a l’aula. Gestió d’aula. 
 
Sens dubte, quan esdevé un conflicte amb un alumne amb dificultats de regulació del 
comportament el que s’està revelant (a més de la pròpia dificultat del noi o noia) és que la 
problemàtica va més enllà de l’alumne en concret. També entren en joc aspectes que 
influencien de manera notable per alimentar, o bé, transformar els conflictes amb aquests 
alumnes. 
 
Certament, existeixen en els centres condicions que vulneren el vincle social entre els alumnes 
i els professors, i més concretament la capacitat per regular el comportament. Es tracta de 
generar condicions de protecció que permetin adequar, tant a alumnes com a professors, les 
finalitats, l’organització, les estratègies i les metodologies que permetin adequar-se a les 
necessitats i les demandes especifiques dels alumnes per elaborar un vincle que permeti 
transformar l’aula en un entorn protector per a l’alumne, la convivència  i el seu aprenentatge. 
 
En la taula IV es comparen les condicions que poden donar lloc o no a entorns que generin 
conflictes de convivència que cal tenir en compte per canviar les estratègies del professor. 
 
Es poden seguir una sèrie de passos, que són cíclics per a ajudar a potenciar el bon 
comportament mitjançant estratègies: 
 

1. Enriquir els vincles prosocials. 
2. Fixar límits clars i ferms. 
3. Ensenyar “habilitats de la vida” 
4. Donar afecte i suport. 
5. Establir i transmetre expectatives elevades 
6. Donar oportunitats de participació significativa. 
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Taula IV. Condicions per a l’emergència del conflicte [17] 

Condicions que poden donar lloc a entorns 
més proclius a l'emergència del conflicte i el 
trencament del vincle. Es tracta de situacions 
més proclius a generar en i entre els diferents 

agents educatius: 

Condicions que poden donar lloc a entorns 
que generin circumstàncies positives, que 

poden prevenir, evitar o minimitzar els factors 
que alimenten el trencament del vincle, 

optimitzant situacions més proclius a generar 
en i entre els diferents agents educatius: 

Inseguretat / Solitud / Desconfiança / Rebuig 
En aquestes circumstàncies és difícil ajudar els 

alumnes a sentir com una cosa seva el programa 
pedagògic del centre 

Seguretat / Vinculació / Confiança / 
Consentiment 

En aquestes circumstàncies s'ajuda els alumnes 
a sentir com una cosa seva el programa 

pedagògic del centre 
Exigeixen que s'aprenguin coses a les quals els 
alumnes no atribueixen sentit: una proposta 
d'instrucció que no té present el context. 

Tenen en compte les necessitats dels seus 
alumnes i el seu context biogràfic dins del 
programa pedagògic: l'alumnat satisfà les seves 
necessitats personals de manera legítima 

No estimulen el desenvolupament d'habilitats de 
pensament independent en els alumnes: 
l'aprenentatge és passiu. 

Impliquen als alumnes en la configuració del 
programa d'estudis: l'aprenentatge serà més 
transcendent per a l'alumnat si és consultat 

Estableixen condicions rígides d'aprenentatge 
que els alumnes han d'assumir per sentir-se 
acceptats: els professors mostren de manera 
implícita la seva “no acceptació” cap a alguns 
dels seus alumnes. 

Impliquen els alumnes en la definició de normes i 
expectatives: els alumnes acceptaran millor les 
normes que han ajudat a crear que no les que 
són imposades. 

Estableixen un sistema de qualificació que no 
permet l'èxit a la majoria dels alumnes: erosionen 
el concepte que alguns alumnes tenen de si 
mateixos. 

Impliquen els alumnes en la definició del paper 
del professor: tractar el rol del professor amb 
aportació d'idees —raonables que puguin se 
escoltades i satisfetes— defineix al mateix temps 
el rol de l'alumne. 

Exerceixen un control excessiu sobre els alumnes 
i no ofereixen un entorn en el qual els alumnes 
puguin ésser independents i autònoms: no 
s'ensenya la responsabilitat proporcionant 
oportunitats reals per prendre decisions. 

Ajuden els alumnes a avaluar el seu propi treball: 
es propicia la responsabilitat sobre el propi esforç 
i rendiment. 

Utilitzen procediments disciplinaris que fixen el 
mal comportament: se cerca la submissió de 
l'alumnat. 

 

 
 

 
 

4.1.1. Normes i límits a l’aula. 
 
És molt important, i sobretot en una aula com la que prenem de referència, establir límits fixos i 
clars des dels primers dies. S’han de marcar normes implícites i explicites.  
 
Les normes explícites han de ser poques, eficaces, clares, formulades en positiu, que es 
puguin complir, flexibles i unificades. Aquestes normes proporcionaran, al voltant de 
l’adolescent i dins de classe, un ambient estructurat, l’ajudaran a fomentar un major autocontrol 
ja que l’indiquen que s’espera d’ell i les conseqüències que té no complir-les generant-li major 
seguretat. 
 
Aquestes normes han d’anar acompanyades de la raó per la qual s’aplicarà aquesta norma. La 
conseqüència serà pactada amb els alumnes. 
 
Per a dur a terme aquesta estratègia els alumnes s’han de veure implicats en l’establiment dels 
límits, i els professors s’han de comprometre. Es pot firmar un “contracte de compromís”, on 
l’alumne escrigui quines són les pautes de comportament que es compromet a seguir i el 
professor marca com premiarà el compliment d’aquestes. Si l’alumne trenca el contracte, haurà 
perdut els privilegis establerts. Si hi ha alguna falta parcial, s’ha d’animar a que el pròxim cop 
ho faci millor, essent flexible fins al punt de no compliment del contracte. 
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Les normes implícites, no es troben escrites en lloc. Es fan conèixer premiant als que ho fan bé. 
Són com les normes morals i tenen la mateixa utilitat, respectar als altres. Si algú té una 
conducta contrària a aquestes normes, s’ha de treballar que els seus companys puguin dir-li 
perquè no esta ben fet, que entre ells existeixi aquest pacte. 
 
 
 
4.1.2. Fomentar l’autoestima de l’alumne. 
 
Per poder potenciar l’autoestima dels alumnes, és molt important l’empatia. Saber ficar-se en el 
lloc de l’altre, saber que pensa i sent per aconseguir una relació positiva amb ell. S’ha de 
buscar una sintonia emocional, coneixent el que pensa i sent sense que ho digui, o sigui, 
conèixer i comprendre els alumnes. És important la mà esquerra i la diplomàcia per marcar els 
límits de manera propera. 
 
L’ observació dels alumnes és primordial per començar a treballar la seva autoestima. Si tu 
saps com és un noi, i coneixes les seves habilitats i virtuts, et serà fàcil saber què dir-li i elogiar-
lo. És important agrair i reconèixer explícitament el respecte mutu. 
 
Amb alumnes amb mala conducta, com és el cas, s’han d’evitar les etiquetes, és millor centrar 
l’atenció en les causes d’aquesta conducta per així poder millorar la conducta sense que hi hagi 
una barrera predeterminada. 
 
A causa de la generalització i les etiquetes, els alumnes amb TDAH i d’altres trastorns de la 
conducta del grup classe ja estan encaixonats dins d’uns rols que els marquen el seu 
comportament, i ells s’acaben creient que són així i que no podran ser mai de cap altra manera. 
 
Un alumne no podrà tenir una bona autoestima si... 
 

- No el conviden a fer els deures en grup o a casa dels companys perquè molesta. 
- Contínuament està castigat o el renyeixen. 
- Ningú vol seure al seu costat si el que vol es estudiar i fer feina. 
- Contínuament li diuen que tot ho fa malament. 
- El tracten com si fos tonto. 
- Perd els deures, quan l’ha costat fer-los més que als altres. 
- Sovint fa coses que no volia i que afecten als seus companys negativament. 

 
Cal tenir en compte que qualsevol de nosaltres, quan hem de enfrontar-nos a situacions que 
ens costen o disgusten, preferim evitar-les. Els alumnes de l’aula, conscients de que els costa i 
de la protecció que els aporta la mala conducta, quan els toca afrontar una tasca difícil, 
pretenen no haver de realitzar-la, i poden mostrar aquesta baixa autoestima de diferents 
maneres: justificant el fet de no fer-ho perquè saben que no els hi sortirà bé, donar llargues i dir 
que ja ho faran després, fer veure que és massa fàcil per ells i no fer-ho igualment. 
 
El que està clar és que no és el mateix un noi que diu “com que sóc llest ho sabré fer” que un 
altre que diu “no podré aconseguir-ho mai!”. El primer ho intentarà, en canvi el segon 
abandonarà abans de intentar-ho o davant la mínima dificultat. Aquest problema de autoestima, 
els alumnes amb TDAH o els etiquetats de “dolents” o de “mals estudiants” el porten a  sobre i 
fa que ells mateixos no es creguin capaços de realitzar les tasques. 
 
En aquesta aula, és de vital importància treballar l’autoestima. El punt de partida per fer-ho és 
acceptar i conèixer les dificultats que té cada alumne per poder treballar a partir d’aquestes. Un 
cop identificades les dificultats, és més fàcil identificar els esforços per part de l’alumne i 
elogiar-los quan ho fa bé. 
 
El reforçament positiu a l’aula és una eina molt eficaç per treballar l’autoestima. Els alumnes 
han de sentir que hi ha algú que creu amb ells, que creu que poden fer les coses bé i així ells 
mateixos podran creure’s-ho. En comptes de destacar als alumnes que ho fan malament, dir, 
constantment “no facis això”, “no ho has fet bé”, “no molestis”, i tot un seguit de negatives, 
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s’han de transformar aquestes en un reforçament positiu. S’han de destacar els aspectes 
positius tant del seu comportament com de la seva feina realitzada a classe. Si un alumne es 
troba a classe despistat, cridant, molestant als seus companys, abans de cridar-li l’atenció 
premia amb un elogi al seu company que està comportant-se correctament, destaca les parts 
que ha fet bé de la feina feta i anima’l per a que continuï treballant igual de bé. 
 
Aquest reforçament positiu pot reforçar-se encara més amb el lligam d’un acte amb una 
conseqüència. Un acte bo, té una conseqüència bona. Sobretot els alumnes amb TDAH, 
necessiten tenir una conseqüència directa i a curt termini, un resultat o un elogi, una gratificació 
immediata.  
 
Per a treballar tots aquests punts descrits fins ara, és important creure en els alumnes i donar-
los seguretat i confiança.  
 
En conclusió, cal potenciar l’autoestima dels alumnes per a que tinguin un autoconcepte d’ells 
mateixos positiu. A continuació, com a resum, un llistat de potenciadors de l’autoestima que 
podem tractar dins de l’aula. 
 

- Mantenir entrevistes periòdiques amb els alumnes, on puguin expressar-se i ens agafin 
confiança. 

- Aconseguir que creguin en les seves possibilitats, adaptar els objectius i el nivell de 
dificultat de les tasques a les possibilitats dels alumnes. 

- Acordar amb l’alumne un pla d’aproximacions progressives, marcar objectius 
setmanals de comportament i d’esforç davant l’aprenentatge, modelant a través del seu 
propi compromís, el seu esforç i la superació continua. 

- Procurar que l’alumne es senti segur, respectat i acceptat. 
- Ensenyar-li a considerar el error com ocasió per aprendre i avançar, evitant que 

s’avergonyeixi i que quedi amb ridícul. 
- Creure en els alumnes i les seves possibilitats. 
- Treballar amb reforç positiu i potenciar l’entusiasme per fer les coses bé. 

 
 
 
4.1.3. Motivació i atenció. 
 
El més difícil i alhora important en l’aula és mantenir l’atenció i la motivació dels alumnes. El 
professor pot influir en les expectatives dels alumnes per a bé o per a mal. S’ha d’aconseguir 
que els alumnes vegin que l’esforç requerit és raonable i no desmesurat, ja que d’aquest fet 
depèn que decideixin intenta-ho o quedar-se al marge i fer la seva. 
 
La creació d’expectatives a l’afrontar una classe per a cridar l’atenció dels alumnes en el primer 
moment i durant el transcurs de la lliçó és difícil però hi ha estratègies que podem tenir en 
compte: 
 

- Difondre clarament els objectius, dir el que esperes dels teus alumnes perquè creus en 
ells. 

- Demanar el que es valorarà i valorar el que s’ha demanat. 
- Incloure criteris d’avaluació diversificats (esforç individual, hàbits de treball, la 

contribució a la convivència..). 
- Els alumnes han d’experimentar amb petites fites i anar-les superant pas a pas per no 

perdre la motivació pel camí. 
- Provocar que els alumnes hagin d’ajudar al professor en determinades ocasions, tant 

directament com indirectament. 
- Seleccionar els continguts que motivin al grup d’alumnes i fer-los partícips del que es 

farà, relacionant-lo amb la realitat i amb la vida quotidiana dels alumnes. 
- Utilitzar exemples i anècdotes, preguntar i fer la classe dinàmica, per a que els 

alumnes es senten partícips. 
- Intercalar diferents estímuls. 
- Donar valor i utilitat a les tasques a realitzar. 
- Tancar totes les tasques iniciades, no deixar a mitges els objectius marcats. 
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- Donar retroalimentació positiva freqüentment. 
- Combinar diferents modalitats de treball (individual, problemes, en grup, exposicions, 

debats..) 
- Fomentar activitats en grup, per a que s’ajudin mútuament. 
- Organitzar activitats pràctiques. 
- Donar-los la oportunitat de ser responsables, delegant-los responsabilitats de grup. 
 

Dins de l’àmbit motivacional, és molt important la pròpia motivació del professor i una bona 
gestió d’ella. 

 
 
 

4.1.4. Organització i pautes. 
 
L’organització i les pautes de treball per a alumnes TDAH és la base del seu progrés efectiu. 
Per a afrontar qualsevol tasca l’organització i les pautes abans de començar guanyen pes per a 
que no perdin el sentit del que estan fent. En totes les activitats se’ls  ajudarà a marcar aquests 
ítems a superar pas a pas per a arribar a la solució esperada. A més, el fet de desglossar tota 
feina en feines més petites fa que puguin veure petits resultats abans d’arribar al objectiu final, 
potenciant així la seva autoestima i la seva motivació. 
 
El professor també tindrà l’obligació d’organitzar les classes amb unes pautes constants per a 
que els alumnes s’adaptin a un ritme i no es trobin amb sorpreses del que se’ls demanarà.  
Totes les classes haurien de començar resumint el que s’ha tractat a la sessió anterior i amb 
una introducció breu del que s’espera d’ells. Les activitats s’aniran marcant progressivament 
per a no atabalar-los abans de començar.  
 
L’organització prèvia de les sessions és important, però el professor ha de comptar amb les 
diferents adversitats que es pot trobar a l’aula i tenir en compte que es pot allargar el 
plantejament. 
 
 
 
4.2. METODOLOGIES proposades per aplicar a alumnat amb problemes 
conductuals. 
 
 
4.2.1.Característiques de les metodologies i organització de les activitats. 
 
En aquest punt es detallen les característiques generals de les metodologies que es tractaran 
més específicament en el punt següent. Aquestes metodologies han de tenir unes pautes 
destinades a la bona organització de l’aula. Com es tracta d’un grup classe amb necessitats 
educatives especials (NEE) derivades de problemes de conducta i dificultats d’aprenentatge, 
les metodologies estan dirigides a la motivació i la promoció de la participació de l’alumnat amb 
la finalitat de cridar la seva atenció, regulant la seva conducta. 
 
Aquestes metodologies es podrien aplicar en qualsevol matèria i grup d’alumnes (tinguin o no 
dificultats d’aprenentatge) ja que proporcionarien habilitats que no es treballen en una classe 
magistral tradicional. En el cas que ens ocupa, encara són més significatius els seus beneficis 
ja que gran part dels alumnes amb problemes conductuals s’avorreixen a l’aula i es bo trencar 
la monotonia amb altres metodologies innovadores.  
 
Per tant, els objectius de l’aplicació d’aquestes metodologies són: 
 

- Trencar amb el ritme i monotonia de l’aula convencional, afegint activitats que potenciïn 
l’atenció dels alumnes. Els canvis aporten curiositat pel que passarà. 

- Les metodologies han de aportar motivació als alumnes per mitjà de l’atractiu i ... 
- Promoure un clima d’aprenentatge a l’aula que permeti la convivència entre iguals i 

potenciï el respecte i la tolerància, així com la cooperació entre companys. 
- Englobant tots els objectius anteriors, es pretén que els alumnes s’impliquin en els 
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processos d’ensenyament/aprenentatge que es portin a terme a l’aula. 
- Aconseguir que hi hagi una participació activa al llarg de les sessions. 

 
Convé no perdre de vista que molts dels alumnes amb dificultats de regulació del 
comportament poden cursar les àrees sense adaptacions o amb adaptacions poc significatives 
(com per exemple tecnologia), però aquest fet no significa que el professor no adapti les 
metodologies a les seves necessitats. Per tant, es tindran en compte diferents aspectes per 
organitzar les sessions amb les diferents metodologies. 
 
Les prioritats i les adaptacions i modificacions educatives i curriculars que es poden realitzar 
haurien d’anar dirigides a potenciar les competències relacionades amb la promoció del vincle 
social amb l’altre, l’autoregulació de la pròpia conducta, la comunicació amb els altres i 
l’adquisició de continguts de les diferents àrees ajustats a les seves necessitats i interessos. 
 
Al costat de continguts i activitats formatives que molts alumnes experimenten com imposades i 
inabastables, cal introduir altres tipus de continguts i activitats amb noves metodologies 
basades en el seu consentiment, participació, possibilitats reals, ritmes i interessos. Els 
objectius han de ser compartits amb els alumnes. S’han de explicar i argumentar de forma clara 
al començament del procés d’aprenentatge. L’alumne ha de saber quines expectatives tenim 
respecte a les seves possibilitats, què s’espera d’ell i, al mateix temps, ajustar de manera 
realista les seves pròpies expectatives, potenciant la seva autoestima. 
 
Totes les activitats realitzades amb metodologies que els alumnes no coneixen han de tenir 
una estructura i organització molt sòlida per a que l’alumnat pugui seguir pautadament els 
objectius establerts i assolir-los. Tot i que la rigidesa en les formes d’organitzar l’atenció 
educativa incrementa la posició inflexible d’aquests nois. Per tant s’ha de contemplar la 
flexibilitat a l’hora d’organitzar les sessions.  
 
Els sistemes molt homogenis i poc flexibles no poden atendre amb tacte les demandes i les 
necessitats que plantegen aquests nois i noies. Convé, doncs, flexibilitzar la metodologia 
emprada a classe, dissenyant i desenvolupant un ambient de la classe regular i estable. És per 
aquest motiu que en l’apartat següent es descriuen metodologies alternatives a la classe 
magistral per fer de la flexibilitat una eina per a l’aprenentatge i la motivació dels alumnes. 
 
La falta d’atenció de l’alumne està molt lligada a la seva falta d’interès per la tasca i per tant a la 
falta de sentit per a l’activitat o proposta de treball que se li demana. Quan l’atenció es troba 
atrapada és molt més difícil fer l’esforç de prestar atenció i, per tant, d’orientar les operacions 
mentals cap a l’activitat educativa. Sovint es constata que molts alumnes que tenen dificultats 
per orientar l’atenció i concentrar-se són capaços de prestar i sostenir l’atenció quan trobem un 
tema que els absorbeix o be una tasca que els interessa i es senten motivats a realitzar-la. És  
per aquest motiu que es procurarà que les activitats amb les metodologies concretes que 
realitzarem a l’aula siguin atractives per a l’alumnat i s’engresquin. 
 
Tot i que la organització, tal i com s’ha comentat, és molt important per a dur a terme activitats 
innovadores, cal comptar també amb els imprevistos que poden sorgir al llarg de la realització 
de les sessions. El fet de que siguin noves per als alumnes i també per al professor, pot 
provocar canvis sobre la marxa esperada de l’activitat.  
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4.2.2. Proposta de metodologies amb pautes concretes. 
 
Partint del descrit en l’apartat anterior, em proposo enumerar i explicar algunes propostes 
metodològiques amb la finalitat de canviar el comportament de l’aula tractada motivant-los i 
fent-los partícips del seu aprenentatge. Les metodologies seran l’eina clau per a trencar la 
dinàmica de grup de no treballar, no voler aprendre i desentendre’s de les explicacions del 
professor.  
 
Totes les metodologies que proposo, trenquen amb el que els alumnes estan acostumats a 
trobar-se (un professor fent el discurs teòric a la pissarra i fent algun problema) i pretenen 
adaptar-se a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes concrets de l’aula de 4t d’ESO del 
centre on he realitzat les pràctiques.  
 
Les metodologies proposades amb aquests objectius són les següents: 
 

 Metodologia 1: Estudi de casos. 
 Metodologia 2: Aprenentatge basat en problemes/projectes. 
 Metodologia 3: Aprenentatge cooperatiu. 
 Metodologia 4: Role playing.  
 Metodologia 5: Dinàmica d’aprenentatge per jocs. 

 
Cal dir que totes les metodologies s’han d’adaptar al alumnat i a la matèria que és el que es 
farà al plantejament d’activitats (punt 5).  
 
En totes les metodologies proposades es treballen diferents competències bàsiques, sent la 
més destacable la competència d’aprendre a aprendre. 
 
A continuació es detallarà en què es basa cada una de les metodologies i es comentaran les 
adaptacions i els punts que s’han de tenir en compte per una aula amb els alumnes que s’han 
descrit. 
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Metodologia 1: Estudi de casos. 
Descripció general 
El mètode del cas és basa en la descripció d’una situació concreta amb finalitats 
pedagògiques per a aprendre o reflexionar algun camp determinat. El cas es proposa al grup 
classe per a que individualment i col·lectivament ho sotmetin a l’anàlisi i la presa de decisions. 
Es pretén que l’alumnat estudiï la solució, defineixi els problemes, arribi a les seves pròpies 
conclusions sobre les accions o decisions que hauria de prendre, contrastant idees. 
Què pretén? 

o Que els alumnes aprenguin a analitzar una situació concreta  real, tenint en compte 
les dades descriptives i podent arribar a una solució del cas. 

o Integrar la teoria amb la pràctica dels continguts. 
o Que l’alumne decideixi, que actuï a partir d’una situació, el més real possible, que hagi 

passat en la vida real. 
o Entrenar-los a aplicar tècniques i estratègies per arribar a solucionar els problemes 

d’una forma vàlida. 
o Ensenyar a l’alumnat a viure en societat. 
o Aportar observacions de la realitat als alumnes lligades amb el temari tractat. 

Organització 
o Cal estructurar l’activitat i marcar molt bé l’enunciat del cas. 
o Tenir clars els apartats de l’anàlisi: identificació dels fets, identificació del problema i 

solució. 
Agrupament dels alumnes 

o Es pot treballar en grup o individualment. 
Requisits previs 

o Els casos han de plantejar una situació real. 
o Cal compartir objectius: els casos han de ser clars i comprensibles. 
o Cal compartir criteris d’avaluació. Els alumnes ha de saber de què i com s’avaluarà la 

tasca. 
o Els alumnes han de tenir uns coneixements bàsics sobre la temàtica. 
o Han de disposar de les eines necessàries per solucionar el problema. 

Funcions de l’educador 
o Promocionar el diàleg i la reflexió, facilitant la participació i l’esperit crític dels alumnes. 
o Planificar uns objectius educatius on intervinguin l’aprenentatge cognitiu, afectiu i 

d’habilitats. 
o Preparar una bona exposició del cas, preguntes, que motivin la reflexió, deixar parlar i 

participar als alumnes, sintetitzar, administrar el temps, donar pautes per al treball i 
construir-les entre tots (pautes d’orientació), treballar l’avaluació en el procés, per 
afavorir l’aprenentatge. 

o Moderar el debat, valorant les aportacions individuals i col·lectives, promovent la 
reflexió i el respecte per opinions diverses. 

On i quan aplicar-ho? 
o En els aprenentatges de procediments. 
o En àrees com medi natural, social i cultural, en els projectes interdisciplinaris i 

tecnologia. 
o En les classes on el producte dinal sigui de producció o construcció. 
o Quan es vulgui avaluar una situació real, una necessitat o un problema determinat. 
o En totes els cicles i etapes, amb diferents graus de dificultat.  

Adaptació per al grup classe 
o Cal formular l’enunciat molt estructurat, remarcant les paraules clau. 
o Fer un llistat de tasques estructurades per al procediment de treball amb pistes i 

orientacions. 
o Marcar diferents fites que s’han de aconseguir durant el procés de solució per a tenir 

un objectiu clar i proper. 
o Les activitats formulades amb aquesta metodologia hauran de ser curtes (com a 

màxim dues sessions) 
o Treballar amb temàtiques que motivin als estudiants, properes i plausibles. 
o Fomentar el debat inicial on les normes de comportament, respecte pels altres i ordre 

de paraula siguin molt sòlides.  
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Metodologia 2:  Aprenentatge basat en problemes/projectes  
Descripció general 
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) promou que els coneixements s’aprenguin al llarg 
de la resolució d’un problema i que prenguin sentit en el context de l’activitat que es realitza. 
Quan l’ABP té per objectiu arribar a un objecte final (maqueta o prototip), llavors estem parlant  
d’aprenentatge basat en projectes. 
Què pretén? 

o Resoldre un problema o fer una investigació, desenvolupar un projecte. 
o Fomentar l’activitat de l’alumne: analitzar la situació, organitzar-se, presa de decisions, 

cerca d’informació. 
o Reforçar la gestió social de l’aula: gestió flexible del temps, espais, materials i 

recursos. 
o Planificar accions futures per resoldre problemes. 
o Potenciar l’avaluació dels problemes i l’estructuració del procés per a resoldre 

problemes. 
o Treballar amb els coneixements teòrics per solucionar problemes. 
o Millorar el rendiment i la motivació dels alumnes, potenciant que l’alumne sigui el 

protagonista del seu aprenentatge. 
o Que els alumnes apliquen la seva creativitat per resoldre problemes. 
o Que els alumnes aprenguin a dur a terme un procés ordenat.  

Organització 
o Cal estructurar l’activitat i marcar molt bé l’enunciat del problema. 
o Tenir clars els apartats de l’anàlisi: identificació dels fets, identificació del problema i 

solució. 
o Cal organitzar el temps i les tasques que han de realitzar els alumnes. 
o Cal tancar l’activitat amb una presentació oral de la solució proposada. 

Agrupament dels alumnes 
o Es pot treballar en grup o individualment. 

Requisits previs 
o Els problemes han de plantejar una situació  que pugui ser real. 
o Cal compartir objectius: els problemes han de ser clars i comprensibles. 
o Cal compartir criteris d’avaluació. Els alumnes ha de saber de què i com s’avaluarà la 

tasca. 
o Els alumnes han de tenir uns coneixements bàsics sobre la temàtica. 
o Han de disposar de les eines necessàries per solucionar el problema. 

Funcions de l’educador 
o El professor guia i facilita el procés, proposa les situacions didàctiques, prepara o 

preveu els materials i orienta el treball. 
o Cal ajustar els projectes a les capacitats de l’alumnat i a la seva maduresa personal. 
o Cal marcar clarament els objectius. 
o Suscitar l’iterés dels alumnes escollint be la temàtica de l’activitat i el seu 

plantejament. 
On i quan aplicar-ho? 

o En totes les matèries i etapes 
o Tecnologia  

Adaptació per al grup classe 
o Cal formular l’enunciat molt estructurat, remarcant les paraules clau. 
o Fer un llistat de tasques estructurades per al procediment del projecte amb pistes i 

orientacions (pas per pas). 
o Marcar diferents fites que s’han de aconseguir durant el procés de solució per a tenir 

un objectiu clar i proper. 
o Les activitats formulades amb aquesta metodologia podran ser de llarga durada, si en 

tot moment establim un objectiu per cada sessió dedicada a ella. 
o Treballar amb temàtiques que motivin als estudiants, properes i plausibles. 
o Realitzar correccions constants durant tot el període de treball. 
o Remarcar i valorar les bones idees dels alumnes i potenciar-les amb elogis i millores. 
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Metodologia 3: Aprenentatge cooperatiu. 
Descripció general 
L’aprenentatge cooperatiu busca l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge d’estratègies 
socials. Els alumnes aprenen a través de la cooperació, de les explicacions entre alumnes per 
a assolir uns coneixements comuns en un grup. 
Què pretén? 

o Que els alumnes treballin i aprenguin de forma conjunta, en equip. 
o Establir relacions socials positives i poder intervenir-hi. 
o Que cada alumne es senti responsable del treball a fer i del dels altres membres del 

equip. 
o Donar importància al procés de l’activitat. 
o Trencar la rutina habitual de l’aula, on el professor passa a un segon pla. 
o Potencial l’autoaprenentatge i el suport entre iguals. 

Organització 
o S’estructuren les tasques a fer, per a cada grup i també de forma individual. 
o Cada grup té uns rols a distribuir entre els seus membres. 
o Depenent de l’objectiu s’organitzen diferents tipus de treball, amb diferents temàtiques. 
o Col·laborar entre professorat, amb objectius definits, tasques amb repartiment de 

responsabilitat, amb bones relacions entre els membres de la comunitat educativa. 
o Repartiment de temps, en quant al treball conjunt, en grups i per al seguiment 

individual dels alumnes. 
o Creació d’un clima d’aula adequat. 

Agrupament dels alumnes 
o Els alumnes treballen en petits grups (2,3 o 4) 

Requisits previs 
o Que els alumnes siguin responsables a nivell individual, per després assumir la 

responsabilitat del grup. 
o Que siguin autònoms en les tasques i decisions. 
o Que hi hagi un clima positiu en els grups. 

Funcions de l’educador 
o Ha de ser estratega, treballant en el funcionament del grup, ensenyant a treballar de 

forma cooperativa. 
o Repartir les tasques i els rols de cadascú. 
o Fer que l’alumnat aprengui els continguts de forma autònoma, però a la vegada ben 

dirigits. 
o Mediador entre els continguts i l’aprenentatge. 
o Seguir les responsabilitats de cadascú i del treball en equip i de les relacions 

interpersonals. 
On i quan aplicar-ho? 

o En tots els nivells educatius. 
o En totes les àrees curriculars 

Adaptació per al grup classe 
o Cal marcar les pautes del procés del treball cooperatiu de manera clara i estructurada. 
o Estructurar la informació que han de aprendre autònomament. 
o Donar suport en la cerca d’informació o en la estructuració de la mateixa. 
o Fer especial atenció en el procés de conscienciació de les responsabilitats individuals 

en el grup de treball. 
o Treballar amb temàtiques que motivin als estudiants, com per exemple amb temes 

d’actualitat. 
o Anar orientant a l’alumne amb preguntes concretes referents als punts que siguin de 

rellevant importància dins del tema. 
o Remarcar i valorar les bones contribucions al grup, el bon comportament i la 

participació activa en el procés d’aprenentatge. 
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Metodologia 4: Role playing. 
Descripció general 
El “joc de rols” es basa en la interpretació de papers. Els participants interpreten un 
personatge o un paper determinat dins d’una mena de teatre, amb la peculiaritat de no tenir un 
guió establert sinó que actuen sota una consigna determinada. Es tracta d’extreure 
conclusions de les experiències viscudes en primera persona. 
Què pretén? 

o Facilitar la comprensió de continguts teòrics en el procés d’aprenentatge 
o Simular la realitat. 
o Estimular i motivar al alumne a partir de lo experimental, potenciant tots els sentits que 

reben la informació. 
o Que es pensi i es creï creativament. 
o Millorar la capacitat crítica, analítica i reflexiva mitjançant les pròpies vivències. 
o Que cada alumne es senti una peça essencial i significativa dins de l’experiència 

d’aprenentatge. 
o Trencar l’estructura de la classe i potenciar el moviment i l’experimentació corporal 

dels alumnes. 
o Treballar de manera lúdica conceptes que podrien ser avorrits. 

Organització 
o Enunciat clar.  
o Pautes dels rols marcades pel professor. 
o Cada esdeveniment requereix un tipus específic d’organització depenent de les seves 

característiques. 
Agrupament dels alumnes 

o En grup, depenent dels papers a interpretar. Tots els alumnes de la classe tenen el 
seu paper, ja sigui observant o realitzant un rol concret. 

Requisits previs 
o Un espai ampli, per tant les taules i les cadires passen a no formar part de l’espai 

d’aprenentatge. 
o Coneixements previs de la temàtica tractada en l’activitat. 
o Que els alumnes estiguin disposats a col·laborar. 

Funcions de l’educador 
o Narrador de la història. 
o Guia dels alumnes en el seu paper. 
o Enunciador del problema o la situació de manera ordenada. 

On i quan aplicar-ho? 
o  En totes les etapes i matèries, especialment les de caire social i humanístic. 

Adaptació per al grup classe 
o És important utilitzar aquestes metodologies sota un compromís previ dels alumnes a 

comportar-se. 
o Organitzar de tal manera l’activitat que tots els alumnes tinguin un paper establert dins 

del joc. 
o Utilitzar aquesta metodologia com a premi de bon comportament i parar-la quan no 

sigui així. 
o Deixar molt clar el paper de cada alumne, fent que aquests siguin rotatius. 
o Realitzar pauses per avaluar el que està succeint i treure’n conclusions conjuntes. 
o Remarcar i valorar les bones conductes en el joc, el bon comportament i la participació 

activa en el procés d’aprenentatge. 
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Metodologia 5: Dinàmica d’aprenentatge per jocs. 
Descripció general 
L’aprenentatge per jocs es basa en una activitat lúdica amb una finalitat d’aprenentatge 
concreta.  
Què pretén? 

o Afavorir el procés d’aprenentatge i ensenyament per a resoldre problemes. 
o Proveir de noves formes d’explorar la realitat i d’estratègies per afrontar-la. 
o Ajuden a pensar creativament en noves i nombroses alternatives a resoldre 

problemes. 
o Desenvolupen nous mètodes i estils de pensament. 
o Afavoreixen canvis de conducta que enriqueixen i diversifiquen la comunicació i 

l’intercanvi d’idees. 
o fomentar la part creativa dels alumnes afavorint didàctiques concretes. 
o Estimular la capacitat lògica, la imaginació i la producció d’idees. 
o Trencar barreres en l’aula, utilitzar-ho com a estimulador i desencallar les pautes 

típiques de l’aula ordinària. 
o Pot potenciar la competitivitat per fer-ho millor que els altres. 
o Aconseguir la formació del pensament estructurat, tant teòric com pràctic. 
o Millorar l’assistència i la puntualitat a classe (alumnat més motivat). 
o Que els alumnes interioritzin el coneixement de manera dinàmica i sense adonar-se’n 
o Responsabilitzar a l’alumne del seu resultat. 
o Que siguin capaços de gestionar el fracàs. 
o Potenciar el respecte a les regles i l’esportivitat. 

Organització 
o Els jocs han d’estar ben concebuts i organitzats per propiciar el desenvolupament 

cognitiu dels alumnes. 
Agrupament dels alumnes 

o Poden ser tant jocs grupals com individuals 
Requisits previs 

o Coneixement detallat de les regles de joc. 
o Una disposició de l’espai adaptada al tipus de joc. 
o Coneixements previs de la temàtica tractada en l’activitat. 
o Que els alumnes estiguin disposats a col·laborar amb l’activitat, creant un ambient 

adient per al joc. 
o Que els alumnes es comprometin a respectar-se entre ells. 

Funcions de l’educador 
o Dinamitzador del joc. 
o Marcar molt clarament les regles del joc i establir uns límits. 
o Observar com treballen els alumnes i extreure conclusions al acabar el joc. 
o Premiar, si escau, d’alguna manera al “guanyador del joc.  

On i quan aplicar-ho? 
o  A totes les temàtiques i totes les etapes educatives. 

Adaptació per al grup classe 
o  El mecanisme de recompensa que aporta el joc ajuden a la superació personal del 

propi alumne i poden proporcionar bones dinàmiques grupals. 
o És important utilitzar aquestes metodologies sota un compromís previ dels alumnes a 

comportar-se. 
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5. PLANTEJAMENT I RESULTATS D’ACTIVITATS PER AL GRUP. 
 
Les actuacions proposades a continuació, s’han anat establint al llarg del curs acadèmic i 
durant el període de pràctiques. El plantejament d’activitats per al curs no havia estat plantejat 
en el principi de l’estada, sinó va anar sorgint fruit de les observacions fetes a la matèria de 
Tecnologia a  l’aula concreta de 4t d’ESO descrites anteriorment.  
 
Les idees de les activitats sorgien al veure que els alumnes necessitaven un canvi. Observar 
com els alumnes no estaven atents a les explicacions pel professor per la via convencional de 
classe magistral i resolució de problemes de manera individual em motivava a pensar activitats 
alternatives per a incentivar la seva atenció i motivació. Per tant, quan tenia alguna idea, al 
finalitzar la classe, em reunia amb el professor i li comentava les aportacions que m’havia 
plantejat per consolidar els coneixements que ell havia intentat explicar a l’aula. Donat el fet 
que el professor deia que no teníem res a perdre, organitzava l’activitat i, després de 
l’acceptació i correcció del tutor, es posava en pràctica l’activitat. 
 
Per a descriure l’organització i la realització de les tasques i activitats a l’aula em recolzo en 
l’esquema que es mostra a la pàgina següent. 
 
Per plantejar les activitats proposades es tindrà en compte el context concret de l’activitat i la 
motivació per a fer-la. Es farà un resum de l’activitat, s’explicarà la implementació realitzada a 
l’aula observant la resposta dels alumnes i el transcurs de l’activitat i, per acabar, es redactarà 
l’avaluació reflexiva sobre els resultats obtinguts. 
 
Cal anotar que les estratègies explicades en el punt anterior són necessàries com a eina per 
poder dur a terme les activitats plantejades. A més, les estratègies són el mecanisme que té el 
professor per fomentar els canvis en el seu comportament i l’assoliment dels objectius 
establerts. 
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5.1. ACTIVITAT 1: Equivocar-se i respondre. Els cotxes i els combustibles. 
 

 Motivació:  
 
Fa dues setmanes que s’està treballant la unitat didàctica de Màquines Tèrmiques, tot 
fent un repàs de temàtiques del curs anterior. Donat que el tema és ferragòs i molt 
teòric, tots els alumnes es distreuen i no atenen a la presentació del professor. Desprès 
d’una discussió per unes tisores, els nois i noies es queixen de la poca utilitat de la 
teoria que els està explicant el professor (en aquell moment els hi estava explicant els 
combustibles fòsils). 

 
 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
o Context: UD Màquines tèrmiques, els combustibles fòssils i els automòbils. 
o Metodologia: Estudi de casos. 
o Temporització: 1 sessió 
o Descripció:  

Es planteja un cas real on un noi que tot just comença a portar el cotxe i quan 
va a la benzinera a emplenar el dipòsit del seu vehicle, s’equivoca de 
combustible: emplena el dipòsit de gasoil quan en seu cotxe és de gasolina. 
(veure l’enunciat en l’Annex 1). 
L’activitat està pensada per establir un debat d’opinions fomentades amb la 
cerca d’informació i plantejar què pot passar i perquè, que hauríem de fer i com 
ho faríem. Es pauten una sèrie de preguntes i ítems a resoldre per guiar 
l’activitat.  
 

 DESENVOLUPAMENT  DE L’ACTIVITAT i observacions de la dinàmica individual i 
de grup: 
 
Es col·loquen les taules i cadires en forma de U i els alumnes s’asseuen. S’explica 
l’activitat i com s’ha de treballar. Per resoldre el cas conten amb l’ordenador portàtil i 
els coneixements previs sobre el tema. 
 
Es projecta l’enunciat a l’aula i es demana l’ajuda d’un dels alumnes per llegir-lo 
pausadament en veu alta per a que no parli. Sense tenir temps a acabar, un dels 
alumnes ja ha dit la resposta i aporta més informació. 
 
En aquest punt es trenca el transcurs normal de l’activitat però tots els alumnes estan 
sorpresos i l’alumne que “sap del tema” es sent orgullós. Per tant, es canvia la 
dinàmica de l’activitat. Faig sortir a l’alumne F davant de tota la classe per a que ens 
expliqui el cas (sec al seu lloc). Els seus companys li pregunten perquè ho sap i volen 
saber més sobre el tema (sobretot els nois). 
 
Tot i que l’activitat no va sortir de la manera esperada, es tracten els temes fent un 
debat. Es realitzen preguntes partint de les pautes del procediment de l’activitat, i 
l’alumne F i jo expliquem curiositats sobre les gasolineres (quins combustibles hi ha i 
de quin color són les manegues, que passa si fiques gasoil agrícola al cotxe, que passa 
si fiques gasolina en un cotxe de gasoil a baixes proporcions, perquè es gripa un motor, 
quins cotxes consumeixen més, etc).  
 
Els alumnes escolten i participen activament, les anècdotes que explica el seu 
company i les que aporto jo mateixa d’experiències amb cotxes els criden l’atenció. Hi 
ha rialles i somriures a classe.  
 
Al finalitzar la classe, 10 min abans, es fa un resum del que hem après avui. Tots 
remarquen una curiositat de les que s’han anomenat, i s’analitza els casos. Se’ls 
proposa uns deures diferents (per corroborar l’activitat d’avui i introduir la següent 
activitat), on, cada alumne ha d’ anar a la benzinera més propera de casa seva i fer 
dues fotos: una als sortidors dels combustibles i una altra al llistat dels preus. 
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 AVALUACIÓ REFLEXIVA: 
 
Tot i que l’activitat no ha sortit com s’havia plantejat, crec que el fet de proposar un cas 
real, pràctic i quotidià els ha motivat a escoltar i a voler entendre el que ens pot passar 
amb el cotxe i el tipus de combustibles que podem trobar en una benzinera. El fet de 
que l’alumne F tingués coneixements previs del tema tractat, ha fet que els seus 
companys volguessin saber què sabia i quines anècdotes li havia explicat el seu pare 
al respecte (és mecànic). El reforç positiu l’han fet els seus propis companys.  
 
El meu tutor de pràctiques ha participat en la classe com un alumne més i ha felicitat 
als alumnes pel seu comportament. A més, a l ‘acabar la classe els ha dit a tots que ell 
també ha après moltes coses que no sabia i l’ha donat les gràcies als alumnes.  
 
Respecte a l’avaluació de l’activitat, tots dos destaquem que no s’ha produït com 
esperàvem però l’adaptació flexible  i  amb  les noves aportacions ha estat força 
enriquidor. Tot i no haver parlat exclusivament i exhaustivament sobre el tema principal, 
s’han avaluat casos reals relacionats amb el tema, que era l’objectiu principal de 
l’activitat. 
 

 
 
5.2. ACTIVITAT 2: Vull una moto, com puc convèncer als pares?. 
 

 Motivació:  
 
En les sessions anteriors, com en l’activitat 1, s’havia tractat la unitat didàctica de les 
Màquines tèrmiques. La motivació és la mateixa que en l’activitat anterior, que els 
alumnes vegin la relació del que estudien i trobin la seva practicitat amb casos reals.  

 
 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
o Context: UD Màquines tèrmiques, els combustibles fòssils i els automòbils. 

Medi ambient. 
o Metodologia: Activitat basada en problemes. 
o Temporització: 30 min 
o Descripció:  

Es planteja una activitat basada en un problema amb dades reals. Partint dels 
deures que es van manar en la sessió anterior (els preus del combustible) es 
planteja un problema a resoldre, per buscar una solució valorativa a una 
qüestió plantejada, amb la finalitat de donar arguments contrastats. 
L’activitat planteja el dilema entre una mare i un fill. El fill vol una moto (una 
125cc) per anar a l’escola més ràpid, la mare no li vol comprar argumentant 
que és més econòmic anar amb transport públic. Es tracta de que ajudem al 
nostre amic a contrastar el preu dels dos medis de transport per poder tenir 
una argumentació clara davant de la mare. 
Per a la resolució del problema es donen una sèrie de dades mitjançant les 
quals es pot realitzar una aproximació del pressupost anual per a cada tipus de 
transport i calcular a partir de quants anys ens sortiria més rentable la moto. 
(veure l’enunciat en l’Annex 2). 
 

 DESENVOLUPAMENT  DE L’ACTIVITAT i observacions de la dinàmica individual i 
de grup: 
 
L’activitat es realitzarà per parelles establertes pels professors. Es comenten els 
deures, les fotos dels preus i els diferents tipus de combustible. Abans de començar 
l’activitat i se’ls diu que hauran d’utilitzar aquestes dades per l’activitat d’avui. 
 



Recursos metodològics per aplicar a l’aula dirigits a alumnat amb necessitats especifiques derivades d’aspectes conductuals 38 

Es llegeix l’enunciat del problema i s’enumeren els passos a seguir. S’haurà d’entregar 
un full amb la solució i l’argumentació al final de la sessió. Anirem tota la classe pas per 
pas, comentant cada resultat i recordant el pas següent que hem de fer. 
 
Els alumnes mostren interès. Sembla que tots volen “una moto”, especialment l’alumna 
C que fa temps que intenta convèncer als seus pares per a que li regalin una, i  a casa 
li han dit que la tindrà si aprova  i com que no compta en aprovar, creu que els haurà 
de convèncer d’una altra manera. Aquesta alumna es mostra una mica alterada i fa 
callar als seus companys per ficar-se a treballar.  
 
Els alumnes volen anar massa de pressa i es salten passos. Cal calmar-los i remarcar 
els passos i els objectius als que volem arribar més d’un cop. L’activitat pren un caire a 
competiu entre nois i noies, per veure qui ho resol, no actuo al respecte, ja que sense 
ser un dels objectius principals de l’activitat, treballen cooperativament: es corregeixen 
uns als altres i s’expliquen els càlculs realitzats. Al tenir la classe dividida en dos grups, 
el meu tutor ajuda a les noies i jo al grup dels nois, sobretot llençant preguntes que 
encaminen l’activitat i elogiant els passos aconseguits. 

  
L’activitat s’allarga i els mateixos alumnes demanen poder entregar l’activitat el proper 
dia de classe per ordenar les idees i argumentar millor per què creuen que és millor la 
moto. 

 
 AVALUACIÓ REFLEXIVA: 

 
Crec que l’activitat ha sigut tot un èxit. Ha estat el primer cop en aquesta aula que he 
vist que els alumnes treien la calculadora sense que el professor  ho hagués de dir 
molts cops. Els alumnes han volgut tenir més temps per treballar-ho millor i creuen que 
els serà de gran utilitat.  
 
Ha estat una mica difícil controlar els nervis de gran part dels alumnes i l’afany per 
voler-ho fer ràpid, però els grups han treballat molt bé donat l’interès de tots .El volum 
de les converses dels grups ha estat una mica elevat en alguns moments, però s’ha 
pogut regular ràpidament calmant-los. 
 
El tutor i jo, van comentar la poca participació de dos alumnes, l’alumne H i la alumna 
D, que potser al ser més tímids i reservats, i presentar menys símptomes 
d’hiperactivitat es trobaven una mica lluny dels seus companys eufòrics. Ho vam 
intentar resoldre-ho treballant amb ells més individualment, ja que els seus companys 
els treien el full de les mans. Tot i així, tots els alumnes es mostren contents i han 
demostrat tenir ganes de treballar. 
 
 
 

5.3. ACTIVITAT 3: Disseny d’un espai destinat a una activitat concreta. 
 

 Motivació:  
 
Dins de la unitat didàctica d’habitatge, on es tracten les necessitats i la representació 
gràfica, els alumnes d’aquest curs han de realitzar un projecte on la finalitat era 
construir una maqueta d’una casa amb cartolina o cartró ploma. Disposaven de 3 
setmanes per realitzar tot el projecte i, a les dues ultimes sessions tots els alumnes del 
grup classe, només havien realitzat els esbossos dels plànols de la planta de la casa i 
no van fer la maqueta. Aquest fet em va fer pensar a proposar una millora del projecte 
per motivar als estudiants a fer-ho. Tot i que no es va poder-se dur a terme, vaig creure 
convenien  proposar la idea. En el projecte ja establert, els marcava com havia de ser 
aquest habitatge, les mides, les sales, etc i, no deixava pas a la imaginació. Una de les 
noies del grup (l’alumna A) durant tot el període dedicat al projecte, va dibuixar i 
dissenyar diferents plànols de cases i espais, amb mobiliari i tot, i els explicava a les 
seves companyes com seria aquesta casa. Em va sorprendre que l’agradés dissenyar, 
per tant vaig parlar amb ella, i em va dir que l’agradaria estudiar interiorisme  o 
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arquitectura, però que el projecte era avorrit i preferia fer els seus propis dissenys. 
 
 
 
 

 
 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
o Context:UD l’Habitatge. Projecte construcció d’una maqueta. Especial atenció 

a les escales, la representació gràfica i les necessitats específiques de l’espai 
o Metodologia: Activitat basada en projectes. 
o Temporització: 6 sessions 
o Descripció:  

Es proposa un canvi de l’enunciat del projecte, per a adaptar-lo a un ABP. Se’ls 
proposaria als alumnes, que, treballant amb parelles, pensessin en un hobby 
comú i dissenyessin un espai per a practicar-lo (un gimnàs, una escola de ball, 
un taller de bicicletes, un cibercafé), que adaptessin l’espai a les necessitats de 
cada activitat i que fessin la maqueta partint dels plànols dibuixats. A més, al 
acabar l’activitat, haurien de fer una exposició de les necessitats i de com 
s’adapta l’espai a la necessitat triada per ells mateixos. 
El que s’esperaria d’aquesta activitat és que, el fet de lligar-ho a un espai on es 
pogués realitzar l’activitat que els agrada i que coneixen els motivés a 
desenvolupar el projecte en tot el seu procés. 

 
 
 
5.4. ACTIVITAT 4: Joc d’organització de components elèctrics i electrònics. 
 

 Motivació:  
 
Dins del temari d’electrònica de 4t, se`ls explica quin tipus de components hi ha i es 
classifiquen en actius i passius. Se suposa que els alumnes han de saber la simbologia 
i el nom de cada component i saber reconeixe’ls . Un cop acabada la part teòrica, on el 
professor ha copiat molts cops a la pissarra una taula resum, es fan una sèrie de 
sessions pràctiques de muntatges d’electrònica bàsica. El primer dia d’aquestes 
pràctiques, tot i que el professor els havia ensenyat els components i els havia parlat 
de tots ells, no sabien reconèixer-los ni sabien el seu nom. Per aquest motiu, vaig 
proposar fer un joc que els ajudés a classificar i organitzar el seu pensament en vers al 
tema. 

 
 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
o Context: UD electrònica bàsica. Components electrònics passius i actius. 
o Metodologia: Dinàmica de jocs. 
o Temporització: 30 min 
o Descripció:  

Es tracta d’un joc dinàmic basat en la idea d’estructurar el pensament en 
caixes on emmagatzemem i classifiquem els coneixements. Es repartirà als 
alumnes una bossa amb components electrònics i una sèrie de papers amb els 
símbols dels mateixos. Les taules es disposaran en dues files (com s’explica 
en l’annex 3), una per components actius i una altra per passius. A més, a cada 
taula hi haurà una caixa i el nom del tipus de component i la unitat de mesura 
(si es que en té). 
Es tracta que, cada alumne classifiqui els components ficant-los a cada caixa 
embolicats amb el símbol corresponent i el nom de l’alumne al paper. Com tot 
joc, ha de tenir un guanyador (el que més encerts obtingui) i un premi (un punt 
més a l’examen d’electrònica). 
(veure l’explicació per al professorat en l’Annex 3). 
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 DESENVOLUAMENT DE L’ACTIVITAT i observacions de la dinàmica individual i 
de grup: 
 
L’aula està preparada abans que entrin els alumnes, per a potenciar la sorpresa i, per 
tant, la motivació. La disposició de les taules fa que els alumnes s’hagin de quedar de 
peus (han de deixar el material, si es que en porten, en una taula a part, només els cal 
un bolígraf). 
 
Se’ls explica l’activitat, les normes i la importància del “joc net”. És un joc individual i 
tenen un punt per la nota en joc, el que fa que creixi la competitivitat entre ells. 
 
Els nois accepten les normes, i tot i riure i moure’s i parlar inquiets, se’ls  entreveu que 
volen guanyar. En canvi, les noies fan mala cara i parlen entre elles en veu baixa, ho 
van fent però copien entre elles (se les adverteix que pot tenir conseqüències). 
 
A l’hora de la correcció, es demana a l’alumne G, que presenta nerviosisme, que 
escrigui a la pissarra els encerts de cada alumne. Els professors van corregint sota la 
mirada expectant dels alumnes. 
 
Un cop finalitzat el recompte, guanya l’alumna A, que, tot i no demostrar-ho massa, 
sembla satisfeta. La resta d’alumnes protesten dient que ha copiat, etc. Es modera la 
classe i es recull tot el material i es continua treballant amb les pràctiques d’electrònica. 
 

 AVALUACIÓ REFLEXIVA: 
 
El joc ha creat una mica de descontrol a l’aula, sobretot amb el sector masculí. Tot i 
així crec que ha estat molt més engrescadora per als nois que per les noies. La 
competitivitat pot portar algun conflicte a l’aula però en aquest cas, tot i permetre una 
mica de disbauxa i bromes, s’ha pogut moderar correctament. Cal destacar que, al ser 
un grup reduït, i amb dos professors és molt més fàcil fer-ho. 
 
Els alumnes masculins, mentre munten els circuits electrònics, criden als professors 
entusiasmats dient-nos que ara ja sap que és cada component. També pregunten que 
quan farem un altre joc, ja que ells també volen un punt extra a l’examen. Aquest fet 
indica que els ha agradat i motivat la dinàmica realitzada. 
 
El tutor destaca i em comenta que en un joc pot haver moments de caos, de semblar 
pèrdua de control de l’activitat,  a  més aquesta sensació s’-lisi s’han de moure per 
l’aula, però que el resultat ha sigut bo,  ja que el fet que es moguin els permet estar 
concentrats més estona en la tasca a desenvolupar. 
 

 
 
5.5. ACTIVITAT 5: Pensar i actuar com una Porta lògica.. 
 

 Motivació: 
 
 L’últim tema del curs, electrònica digital. La motivació en aquest cas va ser externa, 
havia de fer una activitat de l’assignatura d’Aprenentatge per a Tecnologia II on m’havia 
d’inventar un joc. Vaig lligar el temari tractat en l’aula de 4t i la dificultat que els creava 
aprendre mitjançant classes magistrals amb un role playing que podia engrescar a 
aquests alumnes i pensar com “una porta lògica”. 

 
 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
o Context: UD Electrònica digital. Portes lògiques 
o Metodologia: Role Playing. 
o Temporització: 1 sessió 
o Descripció:  

Per començar es fa una explicació amb els mateixos alumnes de com es 
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comporta una AND, una OR i una NOT, fent que ells mateixos facin de portes 
lògiques. Es fa sortir un alumne a la pissarra, se li explica què és el que fa la 
porta AND i s’enumera un enunciat senzill on pugui participar en la presa de la 
decisió aquesta porta lògica (veure annex 4). 
Tot seguit, es planteja un problema senzill amb un circuit de portes lògiques, 
que les representaran els propis alumnes, i provant les diferents combinacions 
d’entrades, obtindran la taula de la veritat del circuit. 
Es poden plantejar diferents problemes augmentant el grau de dificultat del 
circuits i canviant els rols dels alumnes. 
(veure el plantejament de l’activitat en l’Annex 4). 
 

 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT i observacions de la dinàmica individual i 
de grup: 
 
Durant l’explicació teòrica, es van anar intercalant els Rols de les diferents portes 
lògiques amb els exemples senzills, i intentant que els alumnes estiguessin atents al 
que feia el seu company.  
 
Quan es va començar a plantejar l’activitat en sí, un cop ja estaven els rols distribuïts i 
els alumnes de peus, un grup de tres nois va començar a molestar a una de les noies, 
increpant-la per a que es poses nerviosa (ja que ells saben que ho poden aconseguir  
si la molesten). El professor va decidir que s’havia acabat el joc i que continuaria fent la 
classe teòrica. Per tant, no es va poder continuar. 
 

 AVALUACIÓ REFLEXIVA: 
 
Tot i que personalment creia que aquesta activitat de role playing s’obtindrien bons 
resultats, no va ser així. Va propiciar a provocar el conflicte a l’aula. Crec que el fet de 
que ens trobéssim a final de curs, i el grau de llibertat que dona aquesta activitat, van 
ser la guspira per a que no funciones. 
 
El no poder assolir els objectius esperats en aquesta activitat, m’ha fet reflexionar 
sobre en el seu plantejament i les condicions a qui a d’anar  dirigida:  el fet de que hi 
hagués tants participant en l’activitat, feia massa complicada l’excussió. Crec que el 
ficar a la pell dels estudiants les portes lògiques per a que les entenguin és bona idea, 
però no ho és tant muntar una representació humana d’un circuit, amb actuadors, 
sensors i actors. 
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6. CONCLUSIONS. 
 
Per concloure aquest treball, crec oportú començar destacant la importància de conèixer el 
marc teòric que ocupen els diferents trastorns de la conducta i així poder fixar-nos en els 
factors que propicien a que un estudiant no aprofiti totes les seves habilitats i capacitats per 
aprendre. Aquest coneixement previ, que hauria de ser formació bàsica del professorat, és el 
que ens ajudarà en la nostra pràctica docent a potenciar el creixement de cada alumne dins de 
la diversitat de l’aula. Hem de adaptar les classes als alumnes, i no esperar a que els alumnes 
que puguin s’adaptin a nosaltres i als altres donar-los per perduts. 
 
La millor etiqueta que se li pot ficar a un alumne és el seu nom, tractant-lo amb la individualitat 
que es mereix. Però, en el transcurs d’aquest treball, he consolidat una de les premisses que 
tenia: és molt complicat actuar de manera individualitzada i tenint en compte tots els factors en 
un grup ampli. Tot i haver emmarcat el treball en una aula reduïda amb necessitats 
específiques, ha estat molt difícil arribar a tot l’alumnat amb la mateixa intensitat i tenir-los a 
tots en compte.  
 
Crec que, en gran part, els problemes de conducta són una protecció dels alumnes per no 
mostrar les seves debilitats i amagar la seva baixa autoestima que ressalta el fet de sentir-se 
diferent de la resta. És trist que un alumne et digui que no es creu capaç de aprendre i que per 
això no s’esforça, però és congratulant veure com ell mateix s’entusiasma amb una activitat i 
se’n adona que pot aportar molt als seus companys i inclús al professor. 
 
Pel que fa al grup classe on s’ha actuat, crec que els problemes de conducta són fruit del 
avorriment i de voler demostrar un poder davant dels companys (ja que no creuen en que 
puguin destacar en una altra cosa). S’ha pogut observar que davant d’una activitat que els 
motivava el comportament era bo i ells mateixos marcaven les normes als seus companys.  
 
Tot i que amb les activitats es va aconseguir motivar als alumnes, crec que, en algun moment, 
aquesta pròpia motivació impulsava als alumnes en un estat de eufòria que els feia cridar i 
voler aportar tot el que pensaven a la resta del grup. Per tant, destaco que en futures 
experiències m’agradaria poder millorar la gestió de l’eufòria i la participació a l’aula. Sabent 
que la peculiaritat dels alumnes amb TDAH els pot despertar aquesta poca capacitat de control 
de les emocions, s’hauria de tractar d’altres maneres la intel·ligència emocional i els hi seria de 
gran ajut per al seu futur. 
 
Dins de les metodologies tractades i treballades en els activitats, destacaria el estudi de casos i 
les activitats basades en problemes i projectes. Encaminant aquestes activitats a desenvolupar 
les seves habilitats personals i els seus interessos s’ha aconseguit que els alumnes volguessin 
seguir treballant, cosa que en tot el curs havia vist.  
 
Crec  que la Tecnologia com a matèria té un gran potencial per arribar a captar l’atenció dels 
alumnes. Per una banda, molts dels joves inquiets, que necessiten tenir les mans ocupades, 
tenen habilitats per muntar i desmuntar coses, i poden mantenir l’atenció en feines d’aquest 
estil. D’altra banda, la tecnologia està a tot arreu, i és real, la podem trobar cada dia entre les 
nostres mans, si sabem encaminar-la bé, pot motivar als alumnes, al seu enginy i sobretot 
potenciar la seva imaginació. Però per aconseguir-ho cal planificar i adaptar les activitats, i 
sobretot, no cansar-se de innovar a petita escala: dins de la teva aula. 
 
Per acabar, vull destacar que la intervenció educativa és important per tots els alumnes: els 
que tenen problemes d’aprenentatge, els que tenen altes capacitats, els que tenen problemes 
conductuals, els que ningú destacaria per la seva normalitat... Tots es mereixen que potenciem 
el seu aprenentatge i, sí, és una feina constant i laboriosa, però pot arribar a ser molt gratificant. 
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