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R E F E R È N C I E S

La temàtica d’aquest treball es centra en
una proposta d’intervenció i innovació
didàctica per al docent d’un centre concret
que te un adolescent de primer curs en
l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), el
qual està diagnosticat amb Trastorn per
Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

La idea respon en primer lloc a
motivacions personals en funció de la
meva trajectòria acadèmica i professional,
tenint en compte les meves ganes futures
de ser professora. I en segon lloc, perquè
tinc inquietuds professionals relacionades
amb alumnes amb necessitats educatives
especials (NEE), que ja tinc familiars que
estan diagnosticats.

1. Conèixer què és el TDAH (símptomes,

causes, diagnòstic, tractament,

manifestacions...).

2. Conèixer quin impacte té en l’àmbit

acadèmic.

3. Conèixer els beneficis de l’activitat

física i l’esport (educació física).

4. Conèixer el nou paradigma educatiu

actual a l’ESO i el rol del docent.

5. Analitzar les pautes educatives del

centre educatiu escollit per a la proposta

innovadora.

6. Dissenyar una eina metodològica

(orientacions metodològiques) per a

que el docent pugui fer servir amb el

nen diagnosticat amb TDAH.

QUÈ ÉS EL TDAH?

- És un trastorn plurisintomàtic d’origen

neurobiològic que s’inicia en edat infantil. Afecta

entre un 3% i un 7% de nens i nenes joves en edat

escolar (APA, 2002).

- És un trastorn en el desenvolupament

dels processos d’inhibició del comportament

(Barkley, 1999).

SÍMPTOMES:

(APA, 2002)

DIAGNÒSTIC:

(APA, 2002)

- Entendre que per molt que ells/es vulguin fer

tota la tasca, no poden mantenir la concentració 

per motiu d’adormiment de la part frontal del 

cervell. 

- Una de les repercussions més importants

del TDAH són els trastorns associats 

(trastorn de conducta, de la son, ansietat...). 

- Equilibri multimodal. 

- Rol del docent: conèixer què és el TDAH i 

les seves característiques.

- L’Educació Física aporta molt beneficis

per aquest nen . 

M A R C  T E Ò R I C

DÈFICIT D’ATENCIÓ HIPERACTIVITAT

TRACTAMENT:

(Pelaz i Autet, 2015)

O B J E C T I U S

IMPULSIVITAT

1. Sis (o més) dels símptomes presents per 
més de sis mesos amb impacte negatiu en 
les seves activitats acadèmiques, socials...

2. Alguns símptomes estan presents abans 
dels 7 anys d’edat. 

3. Els símptomes estan presents en 2 o 
mes.

4. Clara evidència de l’afectació acadèmica, 
social i ocupacional.

5. Exclusió d’altres trastorns que puguin 
originar una simptomatologia similar.

TRACTAMENT 
MULTIMODAL

INTERVENCIÓ  
PSICOLÒGICA

INTERVENCIÓ 
PSICOPEDA-

GÒGICA

INTERVENCIÓ 
FARMACOLÒ

GICA

INTERVENCIÓ 
CONTEXT 
ESCOLAR

INTERVENCIÓ 
FAMILIAR
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DIFICULTATS QUE PRESENTA

•Adolescent de 12 anys.

•Diagnosticat amb TDAH.

•Tractament farmacològic. 

•Impulsiu i mogut... 

ORIENTACIONS GENERALS

• Quadern comunicació casa-
escola.

• ...

• Preveure aparició de conflictes. 

• ...

ORIENTACIONS A L’AULA

• Prestar atenció a les emocions. 

• Preguntar a l’alumne.

• ...

• Evitar càstigs

• ... 

ORIENTACIONS DEURES ORIENTACIONS TASQUES 

• Activitats llargues per curtes

• .... 

• Ajudar-lo energèticament.

• ...

ADEQUACIONS AGENDA

• Reduir volum de deures a casa.

• Donar feedback freqüentment.

• Selecció activitats importants.

•A

•Revisar-la diàriament.

•Antelació exàmens, treballs

• Recordar amb periodicitat.

ORIENTACIONS EXÀMENS

•ABANS: donar el que s’ha de preparar... 

•DURANT: facilitar el temps necessari...

•DESPRÉS: segona oportunitat (prova oral),... 

ORIENTACIONS GENERALS AVALUACIÓ

•Ser flexibles en els errors per distracció (no 
posar nom,...), la presentació (taques,...).


