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Introducció
El TDAH afecta entre un 3% - 7% de la població infantil–juvenil, per aquesta raó, el
sistema educatiu s’ha d’adaptar i ha d’atendre les seves necessitats, perquè
aconsegueixin una autèntica integració des de l’inici de la seva escolarització, que
els conduirà a l’èxit escolar i també a una autèntica integració social. Aquest treball
es centra en:

- quines són les intervencions que els docents poden fer amb aquests
alumnes i quines estratègies són els més adequades per fomentar
l’autoestima i l’autocontrol en aquests alumnes.
-explicar quines pautes que cal seguir per tractar un cas real de TDAH d’un
alumne de Secundària i Batxillerat.

Història
Tot i que se l’ha denominat amb diferents noms, hi ha descripcions i referències en
la literatura mèdica des de fa més de 100 anys.

Què és el TDAH?
És un trastorn psiquiàtric, d’origen neurobiològic, tendeix a ser crònic i amb un alt
percentatge de transmissió genètica. Té 3 subtipus: innatent, hiperactiu-implusiu i
combinat.

Causes
-Factors genètics: entre un 70% i 80%
-Factors adquirits: entre un 1% i 10% es produeixen durant l’embaràs i/o l’entorn 
al nàixer. 

L’etapa adolescent
És un etapa de canvis físics, biològics, psicològics i social en la qual es reforça la
seva personalitat. L’adolescent amb TDAH, accedeix a aquesta etapa amb
experiències negatives de les seves vivències socials i acadèmiques: incomprensió,
no ser acceptats, sentir-se diferents i amb una sensació de fracàs personal que pot
dur a terme a un fracàs escolar. És important que entenguin les seves pròpies
dificultats per afrontar-les i tenir oportunitats.

Com detectar els alumnes amb aquest trastorn

Els problemes en les habilitats acadèmiques
Un 20% dels alumnes amb TDAH experimenten trastorns específics d’aprenentatge
en les àrees de lectura, escriptura, càlcul i matemàtiques.

Les pautes pel professorat
-Modificacions basades en els principis de la conducta
-Principis de comunicació amb l’estudiant
-Intervenció en l’ambient de l’aula
-Adaptacions  dels materials de treball

Hiperactivitat impulsivitat Oblits i pèrdues
Dificultats de relació 
amb els iguals

Inconscència 
atencional

Indecisió o inseguretat

Necessitats 
d’estimulació

Concepció alertada 
del temps

Escassa 
autoobervació

Desequilibri emocional Necessitat de gratificació imediata.

La meva proposta innovadora 
Basada en un protocol d’actuació per alumnes amb TDAH de centres de Secundària i Batxillerat

REFERÈNCIES
Conclusions

Diagnòstic

Tractament
Multidiciplinar o multimodal:

-Tractament psicològic dirigit a pares, a professors i a nens
-Tractament farmacològic 
-Tractament psicopedagògic

DSM-IV-TR + història clínica + comorbiditat

-Adaptacions  dels materials de treball
-Adaptacions metodològiques
-Tècniques en el maneig del comportament
-Estratègies de comunicació amb els pares

Fomentar l’autoestima
Més del 50% dels alumnes amb TDAH presenten una baixa autoestima. És
important potenciar-la perquè aprenguin a esforçar-se amb èxit als diferents reptes
que els ofereix la vida.

Fomentar l’autocontrol
La combinació de les tècniques de modificació de la conducta constitueixen les
intervencions més importants i efectives que pot oferir el sistema escolar i són:

- Ús del contracte conductural
- Ús del reforç positiu
- Ús del reforç negatiu

-Retirada de l’atenció
-Reprimendes
-Sancions o càstigs
-Temps-fora
-Expulsió de l’escola

- Ús de resolució de problemes

El TDAH en 3 centres educatius
La coordinació i la col·laboració de tots els professionals del centre és la base
perquè aquests alumnes aconsegueixin l’èxit escolar.

- El TDAH:

• no és un trastorn nou.
• és un trastorn psiquiàtric, d’origen neurobiològic i que tendeix a ser crònic.
• provoca alteracions en la conducta de les persones que el pateixen.
• la principal causa és el factor hereditari.
• el diagnòstic l’ha de realitzar un professional mèdic.
• el tractament que té major efectivitat és el Multidisciplinari.

- El TDAH afecta entre un 3% - 7% de la població infantil–juvenil, aquest fet recolza la
idea de què el professorat d’estar informat:

• ha de tenir informació i conèixer bé tots els símptomes del trastorn que
provoquen dificultats d’aprenentatge, que han de resoldre’s amb estratègies
adequades.
• ha d’implementar una varietat de modificacions estructurals en diferents
aspectes de la vida escolar de l’adolescent per ajudar-lo a què el procés
d’aprenentatge sigui molt més fàcil.
• ha de potenciar l’autoestima i l’autocontrol en aquests alumnes perquè
aconsegueixin l’èxit escolar.

-Del professorat dels tres centres educatius de Lleida en que he basat el meu
treball de camp he obtingut les següents conclusions:

• es preocupa per tenir la informació necessària, els recursos adequats i
l’ajuda dels Serveis Educatius externs per treballar adequadament amb
aquests alumnes.
• es manifesta preocupat per la manca dels recursos necessaris.
• argumenta que és necessària la col·laboració i la coordinació de tots els
professionals de l’educació que participen en el procés d’ensenyament–
aprenentatge d’aquests alumnes, per aconseguir el seu èxit escolar.

El treball realitzat corrobora la necessitat de tenir un protocol d’actuació
per alumnes amb TDAH de Secundària i Batxillerat.
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