
25 practiques 
efectives

TDAH, TRASTORN PER DÈFICIT 
D'ATENCIÓ AMB 
HIPERACTIVITAT

Isabel Vargas



La curiositat

https://www.youtube.com/watch?v=Z3uAVrDvf6I


DESPERTEM LA CURIOSITAT!

QUÈ?

QUI? 

COM?

QUÈ FAIG? 

QUAN? Què és el TDAH?

• Trastorn del 
neurodesenvolupament

• Dèficit d’atenció, 
Impulsivitat i hiperactivitat 
motora i/o vocal

• Símptomes en més d’un 
ambient

• Interferència significativa
• TDAH no és... 

Qui? Com és el meu
alumne a l’aula?

• Actitud vers la tasca
• Gestió emocions
• Estratègies d’afrontament
• Autoconcepte i autoestima
• Relacions interpersonals
• Referents

Què faig? Mirada 
comprensiva i potenciadora

• Observar i escoltar
• Descobrir
• Acompanyar
• Contenir
• Estimular
• Projectar
• Reflexió pròpia mirada

TIP 6 – Comprendre per a poder atendre



TIP 8 – El perfil cognitiu del TDAH

Què t’has dit a tu mateix/a aquest matí en començar el dia per a organizar-te?

Dificultat
autoregulació

Llenguatge
intern

Autocontrol 
emocional

Memòria de 
treball

Reconstrucció

Al nen amb TDAH li costa molt autogobernar-
se. La dificultat d’inhibició del TDAH afecta a 
les funcions executives (Barkley,1999)

AUTOINS TR UCCION
S

E INE S  COMPE NS ATÒR IE S

• Normes visibles a l’aula
• Recordatoris sobre procediments per fer les feines
• Rellotge
• Càrrecs, feines a un lloc visible 
• Proporcionem esquemes, resums o mapes conceptuals
• Autoinstruccions per resoldre un problema social
• Programes d’entrenament autoinstruccionsl (Kendall, 

1981)

Faig els deures poc a poc i bé!

1. M’assec a les 18h

2. Preparo l’agenda i agafo el material necessari

3. Començo la tasca. Llegeixo l’enunciat  amb atenció 

4. Vaig poc a poc

5. Repasso: llegeixo l’enunciat i comparo la resposta  

6. Ànim ho has fet molt bé! Marca un √ a l’agenda!!

MES UR E S  DE  SUPOR T 
CONDUCTUAL
• Reforçar comportaments positius concrets, assolibles
• Obtenir petits privilegis
• Extingir conductes inadequades lleus
• Aplicar conseqüències pactades



TIP 7 – La intervenció amb l’alumnat TDAH

EL TR ACTAME NT 

MULT IMODAL

Intervenció
escolar

Tractament
farmacològic

Tractament
psicopedagògic

Tractament
psicològic

Gestió aula

Suport personalitzat

Coordinació entre 
professionals

Crear un entorn favorable

• Abordatge directe dificultats

• Facilitar adaptació (alumne TDAH i la resta)
• Generar oportunitats d’aprenentatge
• ↑ fortalesses ↓ símptomes TDAH

Atenció individualitzada & PI

• Ubicació alumne lluny estímuls distractors
• Personalitzar l’aprenentatge: DUA
• Instruccions clares, senzilles i curtes
• Ajuts visuals on es concretin les normes i càrrecs
• Control de la inquietud motora i l’autoregulació

• Preguntes, recordatoris, Role-playing
• Adaptació objectius i activitat.
• Promoure curiositat
• Promoure metodologies petit grup
• Augmentar el nivel de consciència
• Fer ús d’incentius i conseqüències

Mesures organitzatives

Pràctiques docents positives

• Anticipar-nos i fer seguiment
• Ser positius
• Informar sobre avenços i aspectes de millora
• Definir objectius
• Conseqüències contingents, variar el tipus de 

gratificació



TIP 9 – Les habilitats socioemocionals en el TDAH

És difícil jugar amb ell

Sempre ho vol fer tot

No comparteix les joguines

Ha agafat la pilota i ha marxat

A la mínima s’enfada

No té paciència

A vegades no defensa ni al seu equip

Sempre vol manar

Escriu missatges molt grollers

Es fica on no li manen



Identificació 
emocions

Estratègies 
d’autocontrol

Resolució 
conflictes

Habilitats socials

TIP 9 – *La intervenció

M’aturo

M’allunyo

Respiro Fons

Penso una solució

Intervenir “in situ”
Generalitzar
Compartir

Promocionar situacions d’èxit social 

• Turories grupals,  individualitzades,
• Decorar la clase amb competències

emocionals,
• “bústia de les emocions”, “”racó del diàleg, de 

la calma”

• Programes de competencia emocional, 
jornades, pel.ícul.les, activitats, tallers,

• Experiències positives d’altres centres 
educatius

A tot el centre i a la classe Recursos
Com?



TIP 10 – Una relació estreta i de confiança amb la familia

TR A S B A LS  EMOCIONA L

• Fracàs escolar
• Nens difícils d’educar
• Emocions negatives a la familia
• Dificultat de seguir estratègies

educatives eficaces.

CA MI DE LA PS ICOE DUCACIÓ

• Trobar un canal
• Mantenir línies comunicació obertes
• Proporcionar informació sobre normes 

classe, expectatives, currículum i progrés 
dels seus fills

• Suport en com ajudar als fills en 
comportament, organització, deures, 
extraescolars

• Pares informen d’objectius i idees del fill i 
factors familiars

• Consens objectius (registre), 
assessorament i rapport (Orjales, 2005)

FAMIL IE S  
PROACT IVE S

• Autoestima
• Confiança
• Autoeficàcia
• Vincle familiar
• Emocions positives
• Compromís aprenentatge

L’èxit escolar és el 
vostre èxit!



TIP 10 – El treball en xarxa

Xarxa externa

Xarxa interna

Parlem

Compartim

Pensem

Decidim

Front comú



TIP 11 – Expectatives positives

Podem dir que les expectatives positives i realistes de tots 
els agents educatius influeixen positivament en l’alumne i 

que les negatives ho fan de manera negativa

Neurociència i efecte pigmalió

ENCOMANEM LA CONFIANÇA!

https://www.youtube.com/watch?v=vApxicRKxUo


Moltes gràcies!


