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RESUM: 
 

Avui dia, gairebé totes les escoles d’Educació Primària presenten casos amb 

nins amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H). Per aquest 

motiu, es pretén dur a terme diferents metodologies per aconseguir el major 

rendiment en el procés d’aprenentatge d’aquest tipus d’alumnat amb els 

recursos i necessitats adients perquè facilitin el seu aprenentatge 

independentment de quin sigui el seu ritme. 

 

En el present treball, es pretén aconseguir la millora de l’estat emocional i 

conductual i un augment en la concentració de les tasques a partir d’un dossier 

d’activitats centrades  en les àrees de Llengua Catalana i Llengua Castellana 

per els alumnes del Col.legi Públic “Es Puig” de Lloseta amb el grup de quart 

de primària, concretament, amb els alumnes amb TDAH i en altres ocasions 

amb la participació de tot el grup-classe. Per una banda, les activitats s’han 

dissenyat amb material manipulatiu senzill i visual. Per altra banda, el treball 

realitzat amb aquestes activitats manipulatives i lúdiques, algunes agrupades  

en petit grup i d’altres en gran grup, l’alumnat ha pogut aprendre divertint-se i   

gaudint de l’aprenentatge. 

 

Finalment, a partir de l’observació durant la proposta didàctica i l’avaluació que 

s’ha duit a terme en tot el procés d’activitats, s’ha pogut justificar que 

generalment, la motivació, la conducta i el nivell de concentració ha resultat ser 

bastant positiu. 

 
PARAULES CLAU: dèficit d’atenció, trastorn, hiperactivitat, tractament, TDAH. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT: 
 

Nowadays, almost all primary schools have some cases of children with 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). For this reason, it is intended to 

carry out a variety of methodologies in order to achieve the highest performance 

in the learning process of this type of students with the adequate needs and 

resources to facilitate learning regardless of their pace. 

 

In this essay, we try to achieve an improvement of the emotional state and 

behaviour and an increase in the concentration of tasks from a file of activities 

focused on the areas of Catalan and Spanish language designed for fourth year 

of elementary school students from the state school " Es Puig " in Lloseta, 

specifically with students with ADHD and on other occasions with the 

participation of the whole class-group. On one hand, the activities have been 

designed with simple manipulative and visual material. On the other hand, due 

to the work done with these manipulative and playful activities, some clustered 

in small groups and others in larger groups, students were able to learn having 

fun and enjoying learning. 

 

Finally, through the observation during the educational proposal and the 

assessment that has been carried out through the whole activities’ process, it 

has been proved that, generally, the motivation, the good behaviour and the 

concentration level have had quite a positive result. 

 
KEY WORDS: attention deficit, disorder, hyperactivity, treatment, ADHD. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
 

Aquest Treball de Fi de Grau s’ha basat com a tema principal amb el Trastorn 

per Dèficit D’atenció amb Hiperactivitat, (d’aquí endavant TDAH) amb la 

intenció d’aprofundir sobre el  diagnòstic amb la recerca d’informació adient  a 

nivell tant teòric com pràctic dins l’entorn escolar, social i familiar. 

Els motius  que han caracteritzat l’elecció d’aquesta temàtica per al TFG es 

basen en primer lloc, en el fet d’haver elegit la menció de Suport Educatiu i a 

més de la relació amb les altres assignatures treballades durant tota la carrera 

que, a part dels coneixements que he obtingut,  m’ha despertat especial interès 

en aprofundir sobre el tema de TDAH, i en segon lloc, per l’experiència d’haver 

viscut les pràctiques de menció dins un centre i haver observat  que l’extensió 

de TDAH en nins d’edats entre 7  i 12 anys ha resultat ser bastant nombrosa, 

per tant, aquests dos motius han estat el punt clau per decidir el TDAH  com a 

temàtica del TFG. 

El que s’ha volgut aconseguir en aquest TFG és respondre tots aquells 

interrogants que es planteja un mestre quan es troba davant un cas de TDAH 

dins l’aula i estar ben preparat. 

El desenvolupament del TFG s’ha estructurat amb una part teòrica 

fonamentada amb la recerca d’informació sobre el tema elegit i una part 

pràctica que s’ha duit a terme al centre des de l’inici d’un periode determinat, 

amb un aprenentatge que ha inclòs un procés de desenvolupament d’activitats i 

recursos didàctics d’elaboració pròpia  formant  així un dossier o manual 

didàctic per ajudar als alumnes amb TDAH.  

Destacar també que aquest TFG pugui servir de guia i de consulta per als 

propers anys com a futura docent. 
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2. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS. 

 Adquirir  i aprofundir els coneixements necessaris per saber detectar 

un cas TDAH dins l’aula. 

o Analitzar i revisar les dades bibliogràfiques dels autors dins el 

context de l’acrònim TDAH. 

  Actuar de manera adient per facilitar l’aprenentatge amb les 

adaptacions oportunes segons la simptomatologia que presenti 

l’alumne/a. 

o Identificar  quins son els diferents subtipus de TDAH i quin és 

el diagnòstic i procés d’adaptació  adequat en cada cas. 

 

  Dissenyar un dossier o manual d’activitats i recursos didàctics que 

siguin lúdics i creatius per tal de poder satisfer les necessitats de 

l’alumne amb TDAH a nivell social, emocional i educatiu. 

o Analitzar el paper de la PT i la mestra tutora mitjançant un 

procés d’observació  durant el periode pràctic del centre. 

o Avaluar i valorar  les característiques del dossier per part de la 

PT i la mestra tutora respecte a quins aspectes són rellevants i 

quins aspectes es poden millorar. 

o Conèixer quines estratègies i quins recursos didàctics utilitzen 

l’equip de suport per intervenir en l’alumnat per facilitar 

l’elaboració del dossier d’activitats. 
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3. DISSENY METODOLÒGIC. 

La primera fase metodològica d’aquest TFG es desenvoluparà en com i quina 

informació hem obtingut sobre aquesta temàtica. En primer lloc es farà una 

recerca d’informació amb les  bases de dades Dialnet i Google Scholar i en 

segon lloc s’utilitzaran paraules clau com dèficit d’atenció, tractament, 

hiperactivitat, TDAH i trastorn per tal de poder obtenir una informació adient i 

sòlida perquè poguem identificar quins coneixements hem après i com actuar 

en l’aprenentatge de cada alumne/a.  

Una vegada s’hagi analitzat el marc teòric sobre el concepte TDAH, es durà a 

terme una segona fase amb un disseny metodològic adreçat al centre 

d’Educació Infantil i Primària de “Es Puig” de Lloseta i es realitzarà un procés 

d’aprenentatge amb els alumnes de 4t curs de Primària. 

Aquest procés d’aprenentatge tindrà una temporalització de 3 setmanes 

aproximadament amb dues sessions setmanals de 45 minuts cada una.  

La metodologia consistirà en tot un procés d’activitats lúdiques i adaptades als 

nins amb TDAH amb l’objectiu d’aconseguir un avanç a nivell conductual, 

emocional i educatiu i sobretot que recuperin “el gust per aprendre”. 

Les activitats seran eleborades i dissenyades amb la participació de l’equip de 

suport mitjançant materials atractius i visuals per tractar les dificultats 

d’aprenentatge sobre la lectura i escriptura d’aquest tipus d’alumnat. 
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4. CONCEPTUALITZACIÓ DE TDAH. 

 

El que revisarem en aquest apartat és la definició del concepte TDAH  de 

diferents autors i  una  definició pròpia de l’autora d’aquest TFG. 

 

L’ Asocicació Americana de Psiquiatria (APA, 2013), defineix que: el Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una de las alteraciones 

más crónicas y frecuentes (se estima que un 5% de la población infanto-juvenil 

lo tiene). Es de base neurobiológica y se caracteriza principalmente por 

dificultades para mantener la atención y conductas hiperactivas e impulsivas, 

que afectan considerablemente al desarrollo emocional y social de quien lo 

presenta. Los síntomas primarios, que no siempre se manifiestan 

conjuntamente, se suelen dar en dos o más entornos (familia, colegio, amigos) 

y antes de los 12 años. (p. 1) 

 

Macià (2012), defineix que: los síntomas principales del TDAH (déficit 

atencional, hiperactivitat o excesiva actividad motora e impulsividad) dificultan 

la adaptación del niño, pero al mismo tiempo dan lugar al desarrollo de 

problemas secundarios, como problemas de comportamiento, dificultades en el 

aprendizaje escolar, problemas de relación social y/o alteraciones emocionales, 

baja autoestima, causando un deterioro significativo en la actividad social, 

académica y familiar. (p. 80). 

 

El TDAH és un trastorn neurobiològic i amb un fort component genètic per part 

de la via paterna que oscil.la entre un 55% i un 92% dels qui el pateixen. És un 

trastorn que apareix amb freqüència a la infància i és perdurable fins a l’edat 

adulta. Afecta al nivell de rendiment escolar, social i familiar. Es calcula que 

entre un 3% i un 7% de la població infantil la pateix i generalment el seu 

diagnòstic és tres vegades més probable en nins que en nines. Es caracteritza 

per la disminució de l’atenció i concentració, l’augment de la hiperactivitat i la 

impulsivitat. Això comporta una falta d’autocontrol sense pensar amb les 

conseqüències de les seves accions i no aprèn de les seves errades. Com a 

conseqüència d’aquests símptomes, aquest comportament es caracteritza per 
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demostrar inseguretat, necessitat de tenir suport i supervisió constant, evitar 

responsabilitats, emprar l’agressivitat,  intolerància  a la frustració, afectant al 

rendiment d’aprenentatge i finalment el condueix a una baixa autoestima i 

fracàs escolar si no es detecta i  es tracta adequadament. 

 

4.1.Breu història de les primeres referències sobre el TDAH. 

 

Les primeres referències del trastorn apareixen durant el segle XIX per el 

psiquiatra Heinrich Hoffman (1844) on es reflexen els símptomes principals del 

trastorn. 

La primera descripció de conductes impulsives, dèficit d’atenció i impulsivitat va 

ser per Still (1902) que dóna el nom “defectos de control y moral”. 

Cap als anys 60 es parla de “daño cerebral mínimo o disfunción cerebral”.  

Ajuriaguerra (1973) comença a parlar sobre la hiperactivitat, trastorns d’atenció, 

trastorns de conducta motora i trastorns en el control dels impulsos. Per tant, el 

concepte de nin hiperactiu es va definir com aquell nin que està en constant i/o 

involuntari moviment motriu. 

Werry (1968) va definir la hiperactivitat com “grado de actividad motora diaria 

claramente superior a la normal, en comparación a la de niños de edad, sexo y 

estatus socioeconómico y cultural similares”. Des de llavors fins aleshores, 

aquest concepte d’hiperactivitat entén que dels símptomes que des de sempre 

s’han considerat claus segueixen mantenint-se i quasi no han sofert canvis. 

 

4.2.Subtipus TDAH. 

 

El trastorn de TDAH es caracteritza per les conductes de falta d’atenció, un 

excés d’habilitats motores i la dificultat per controlar els impulsos, que 

conformen el desglossament de tres subtipus de TDAH.  

Segons Barkley et al. (1999) les manifestacions del trastorn per TDAH poden 

ser: inatenció, hiperactivitat, impulsivitat. 
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4.2.1. Dèficit d’atenció (TDAH-I). 
 

Es predomina la dificultat de l’autocontrol i no els permet la capacitat de 

concentrar-se durant un temps determinat en una tasca i acabar-la, així com la 

constant pèrdua d’objectes i dificultats per organitzar-se. Aquests aspectes són 

molt freqüents en el subjecte i com a conseqüència, contribueix molt fàcilment a 

la distracció amb estímuls d’altres interessos. 

 

4.2.2. Hiperactivitat (TDAH-HI). 
 

És un nivell excessiu d’activitat motora acompanyada d’uns moviments 

generalment actius així com la parla excessiva i la inquietud de permanèixer 

estàtic en un lloc i moment determinat. Predomina el moviment constant de les 

extremitats inferiors i superiors sense motiu així com també respon a preguntes 

que no s’han acabat de formular o interromp el torn de paraula del subjecte que 

parla per motiu de no tenir la capacitat d’esperar el seu torn. 

 

4.2.3. Impulsivitat (TDAH-C). 

Contribueix a la dificultat de l’autocontrol emocional i conductual del subjecte 

que repercuteix amb major o menor grau depenent de l’edat i afecta 

directament en l’aprenentatge i en el comportament tant a l’entorn escolar, 

familiar com social. La impulsivitat fa que no cumpleixi les normes  no per 

desobediència sinó per la deficiència per inhibir els seus impulsos actuant 

finalment fent aquells actes que sap que no ha de fer.  

Sovint, aquests comportaments que es veuen en els nins s’interpreten de 

manera errònia i dónen lloc a què es pensi que no ho volen fer per falta de 

voluntat. 

A continuació, a la taula següent es dónen algunes interpretacions errònies 

preses de Hidalgo, Cantero i Riesco (2012). 
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Taula 1. Interpretacions errònies del TDAH. Taula obtinguda de Hidalgo et al., 2012, p. 58. 
 

Dèficit d’Atenció  

Comportaments derivats del TDA-H Interpretació 

No aconsegueix acabar les tasques; no es concentra i es distreu amb 
facilitat; no pot treballar sense que algú el supervisi; evita les tasques 
que requereixen esforç; comencen tasques o exàmens sense llegir les 
instruccions amb cura; es deixa preguntes encara que sàpiga la 
resposta…. 

 
PENSAM…  

ÉS UN GANDUL! 

En alguns moments pareix capaç d’acabar amb facilitat la seva tasca i 
sense ajuda; en canvi altres dies fa molt poca feina inclús amb molta 
supervisió. 

PENSAM… 
QUAN VOL HO FA! 

NO TÉ PROBLEMES! 

Té dificultats per organitzar-se; és molt descuidat en les activitats; perd 
el material escolar amb freqüència; té el calaix de la seva taula 
desordenat; la seva habitació pareix una lleonera; la seva cartera mai 
té els llibres què ha de tenir; les seves fitxes son un caos; col.loca els 
nombres desordenats quan resol les operacions; oblida les normes 
d’escriptura. 

PENSAM… 
ÉS UN DESASTRE! 

DESORDENAT! 
IRRESPONSABLE! 

Hiperactivitat  

Comportaments derivats del TDA-H Interpretació 

Presenta moviments constants de mans i peus; s’aixeca freqüentment;  
correteja per tots els llocs; li costa jugar a activitats tranquiles; està 
activat com si tingués un motor; parla, corre o trepa en excés; fa renous 
estranys. 

PENSAM… 
ÉS INCONTROLAT, 

RENOUER 
I UN IMMADUR! 

Li costa acceptar les errades i culpa amb freqüència als demés; li costa 
posar-se al lloc de l’altre i tenir en compte els seus desitjos i 
sentiments; es mostra caparrut i malhumorat amb freqüència; reacciona 
amb descontrol o agressivitat davant el fracàs; fanfarroneja davant els 
demés inclús amb mentides. 

PENSAM… 
ÉS EGOÏSTA! 

ÉS AGRESSIU! 

Impulsivitat  

Comportaments derivats del TDA-H Interpretació 

Es precipita en respondre abans de què s’hagin completat les 
preguntes; té dificultats per guardar torn; sol interrompre o s’immisceix 
en les activitats d’altres; responen impulsivament al que els altres li 
diuen o fan; parla en excés i en un to molt alt, sovint monopolitzant les 
converses; fa comentaris a classe sense aixecar la mà. 

PENSAM… 
ÉS UN MAL EDUCAT! 

UN INSENSIBLE! 

 

4.3. Alteracions associades al TDAH. 

A més de les característiques que defineixen el concepte d’aquest trastorn, 

existeixen unes alteracions associades a aquest síndrome, tals com dificultats 

d’aprenentatge, referint-se al trastorn a la lectura i escriptura o el càlcul, 

problemes d’interacció familiar i social ocasionats per l’incumpliment de normes 

i males conductes, l’agressivitat i problemes de tipus emocional contribuïnt a 

una baixa autoestima i situacions problemàtiques amb els companys i persones 

que envolten el seu entorn. 

Per tant, ens trobam a nins amb TDAH i que el seu rendiment no correspon 

amb la seva capacitat real a causa d’aquestes alteracions associades al TDAH.  

Això comporta que el seu rendiment acadèmic sigui inferior que la resta dels 

seus companys, convertint-se constantment amb el suspens de les proves 

acadèmiques i la repetició de curs. 
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4.4.Factors etiològics. 

Cap als anys 70 es va començar a posar en evidència la possibilitat d’existir un 

factor genètic en el trastorn pel fet de descobrir una major prevalència a pares 

biològics respecte a pares adoptius amb infants que sofrien aquest trastorn. 

Avui dia, es desconeixen les causes del TDAH , el que sí sabem és que és un 

trastorn multietiològic perquè hi ha diversos factors relacionats amb aquesta 

patologia. 

1. Bases genètiques: 

 Generalment per via paterna entre un 55% i un 92%. 

2. Bases neurobiològiques: 

Són alteracions a determinades regions del cervell que faciliten la comprensió 

del TDAH. Aquestes alteracions poden ser tant estructurals com funcionals. Les 

zones més afectades són el còrtex prefrontal, el cerebel, cos callós i els ganglis 

basals. 

A continuació es poden observar en la següent imatge les parts més afectades 

per TDAH. 

 

 
Figura 1.-Resum de les dades estructurals més rellevants en el cervell TDAH. Figura 
obtinguda de Bush, G. i Cols., 2011, p. 65. 
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3. Factors ambientals i psicosocials: 

Nins que sofreixen carències emocionals molt prolongades, canvis dietètics, 

nous models socials i educatius, etc. 

 

4. Factors embrionaris: 

Consum d’alcohol, ansietat o infeccions durant el periode de gestació i danys 

cerebrals durant el procés neonatal. 
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5. DIAGNÒSTIC. 

Entenem com a diagnòstic que és un procés, un anàlisi que es realitza sobre el 

nivell d’aprenentatge i l’estat emocional del subjecte mitjançant un seguit de 

proves i documents per part del tutor i l’equip d’orientació per tal d’establir 

quines són les adaptacions més adients per a la seva millora en l’àmbit 

educacional i conductual. 

 

5.1.Procés de l’estudi del pacient en el context familiar, social i educatiu. 

Per aconseguir que el procés sigui efectiu, principalment és molt important la 

implicació dels professionals adients per tractar aquest trastorn, parlam del 

mestre/tutor, l’equip d’orientació i la família, en concret els pares del subjecte 

amb TDAH.  

Per l’anàlisi d’aquest procés s’han de seguir uns programes d’entrenament tant 

per mestres com per pares per dur a terme unes pautes de modificació de 

conducta, entre d’altres, establir rutines, obtenir una actitud favorable perquè el 

comportament del nin millori, etc. 

L’inici del procés té origen quan el tutor detecta un comportament i un 

rendiment inusual de l’alumne dins l’aula. Durant un curt periode de temps, el 

subjecte és observat per el tutor i detecta un possible trastorn que 

posteriorment és dialogat amb el mestre de suport o la PT que és el que es 

coneix com a demanda. Havent-hi una possible detecció del trastorn, la 

continuïtat del procés consisteix en presentar una sol.licitud de demanda 

informant a la família del síndrome que pateix el seu fill. Una vegada acceptada 

la situació de la família, el procés continua al departament d’orientació on es 

realitzarà una valoració psicopedagògica del subjecte. Finalment es durà a 

terme un informe amb tota la informació obtinguda i es redactarà un diagnòstic i 

el tractament que s’haurà de seguir. 
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5.2.  Evolució dels manuals de referència sobre TDAH. 

En aquest punt revisarem l’evolució dels manuals de referència sobre TDAH 

mijançant una taula de disseny propi amb les característiques i canvis que 

s’han introduït  en cada manual al llarg del temps. 

El nivell intel.lectual dels nins amb el trastorn de TDAH  és un paràmetre que va 

des del retràs mental  o deficiència mental fins a la sobredotació intel.lectual o 

altes capacitats. 

 

Taula 2: Manuals Diagnòstics i Estadístics dels Trastorns Mentals. Disseny propi. 

 
TIPUS DE MANUAL ANY CARACTERÍSTIQUES 

Manual (DSM-II) 1968 Es caracteritza com un fenòmen evolutiu que apareix a la 1ª 
infància i es suavitza a l’adolescència. 
Es dóna especial émfasi als conceptes hiperactivitat/impulsivitat 
que no pas al dèficit d’atenció. 
Douglas (1972) parla de dèficit atencional. 
Aquest model es caracteritza per dificultats en la detenció, 
distractibilitat i dificultat per detectar l’atenció. 

Manual (DSM-II) i  

 

(DSM-R-III) 

1980 

 

1987 

Aparició per primera vegada del concepte “Trastorn per Dèficit 
D’atenció amb Hiperactivitat”. Es parla de símptomes centrats 
amb la hiperactivitat, impulsivitat i inatenció. 
 
Siegenthaler (2009) considera que un dels aspectes més 
importants d’aquest model és que per primera vegada  es 
proporciona al diagnòstic de TDAH dos contextes essencials, la 
informació rebuda dels pares i la informació rebuda dels mestres. 

Manual (DSM-IV) i  

 

(DSM-IV-TR) 

1994 

 

2000 

Es diferencien els tres subtipus de TDAH, dèficit d’atenció, 
hiperactivitat i el combinat. 
 
Es mantenen els tres subtipus però s’afegeixen característiques 
com: una duració d’almenys 6 mesos, que sigui abans dels 7 
anys, que aparegui el trastorn amb almenys dos contextos 
diferents i no hi ha d’haver l’existència d’un altre trastorn. 
Es distingeix el TDAH no especificat com aquell que presenta 
símptomes d’hiperactivitat o desatenció però no cumpleix tots els 
criteris per ser diagnosticat. 

Manual (DSM-5) 2013 Pretén corregir els problemes dels manuals anteriors a aquest. Es 
considera que s’han d’aplicar mesures de transversalitat. 
Aquestes mesures de transversalitat realitzen una avaluació inicial 
amb una fase de reconeixement i una altra d’avaluació clínica. 

 

Malgrat tota l’evolució del trastorn amb el pas dels anys, els símptomes que 

des de sempre s’han considerat essencials no han obtingut gaire canvis. Per 

tant, el TDAH és un trastorn heterogeni i es pot manifestar de moltes maneres. 
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 5.3.  Avaluacions del diagnòstic. 

L’herotegeneïtat i la complexitat d’aquest trastorn a l’hora de ser avaluat, és 

que no existeix un mètode de tractament únic, per tant, l’avaluació està 

composta d’informes subjectius sobre el comportament i altres conductes del 

subjecte. Algunes de les proves més destacades per valorar la simptomatologia 

del TDAH són la prova d’observació i entrevista i les proves estandaritzades. 

5.3.1.  Prova d’observació i entrevista. 

Barkley et al. (1987) consideren que l’avaluació ha de ser una avaluació 

continua que englobi tant l’avaluació formativa com la sumativa i que inclogui 

les característiques específiques del nin, el seu estat fisiològic, les seves 

característiques psicològiques, la freqüència, intensitat i persistència dels seus 

problemes, les seves circumstàncies vitals, així com el context familiar i les 

circumstàncies socio-ambientals que rodejen la família. 

L’entrevista és una de les eines més importants per a la recollida d’informació 

del subjecte  així com les seves característiques, l’evolució i la repercució del 

trastorn a la vida del subjecte i el seu entorn. 

Hi ha dos tipus d’entrevistes que són les més utilitzades en investigació i en la 

pràctica clínica. 

L’entrevista clínica per a nins i adolescents amb TDAH (Clinical Interview form 

for Child and Adolescent ADHD Patiens; Barkley et al. (1987) dirigida a pares 

de nins amb TDAH i permet obtenir informació del subjecte en direferents 

aspectes. 

L’entrevista diagnòstica per a nins i adolescents (DICA-P – Diagnostic Interview 

for Children and Adolescents; Reich, Shayka i Taiblenson (1988). És una de les 

entrevistes més emprades en l’avaluació i diagnòstic infantil. L’objectiu principal 

és l’obtenció detallada i segura sobre la conducta del nin. 

5.3.2. Proves estandaritzades. 

Les proves de Achenbach (1991) són unes proves per contestar els pares i els 

mestres.  

Aquestes proves són: 
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Child Bahavior Checklist (CBCL) i Teacher’s Report Form (TRF). Són les 

escales més utilitzades en l’avaluació dels trastorns de conducta infantil. El 

CBCL és un informe que es proporciona als pares i el TRF és la versió per a 

mestres. 

Conner’s Parent Rating Scale-Revised (CPRS-R), Conners (1997) i 

Conner’s Teacher Rating Scale-Revised (CTRS-R). L’objectiu principal de 

l’escala Conners és valorar la presència i severitat sobre les conductes 

relacionades amb el TDAH. És una de les escales més emprades en la 

investigació dels nins amb TDAH. 

Escala de autocontrol de Kendall i Wilcox, (1979); (Self-Control Rating 

Scale-SCRS). L’objectiu d’aquest infrome és analitzar quina és l’habilitat del nin 

per la inhibició de conductes, complir les regles i controlar reaccions impulsives. 

Escala del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (EDAH), 

Farré i Narbona (1997). És una prova que es fa al nin de manera individual en 

una edat entre els 6 i 12 anys. Es recull informació sobre la conducta del nin  i 

quina simptomatologia de TDAH pot posseïr a nivell escolar. Aquesta escala es 

treballa amb 20 ítems amb els pares i mestres independentment  i es treballa 

sobre el dèficit d’atenció, hiperactivitat i trastorn de conducta.  

Escala Magallanes de Atención Visual-2 (EMAV-2), García-Pérez  i Magaz-

Lago (2000). Instrument que proporciona informació sobre l’atenció sostenida i 

la qualitat atencional. Aquest instrument consisteix en reconèixer figures iguals 

a un model determinat. 

Test de Atención d2, Brickenkamp y Cubero (2002). És un tipus de test que 

analitza la qualitat atencional. Consisteix en un temps de 8 minuts i s’ha 

d’assenyalar  entre un conjunt de lletres, una lletra determinada que tenguin 

dues retxes al costat o una a dalt i una a baix. 

Matrices progresivas de Raven, Escala Color, Raven (1996). Es tracta d’un 

instrument que determina la intel.ligència sense tenir en compte el nivell 

educatiu del nin ni la seva procedència. 
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Escala Magallanes de Lectura y Escritura (EMLE-TALE, 2000), Toro, 

Cervera i Urío (2000). Aquesta escala avalúa el nivell de lectura i escriptua del 

subjecte. 

Escala Magallanes de Impulsividad Computerizada (EMIC), Servera i 

Llabrés (2000). Es treballa a nivell informàtic. Consisteix en  observar un model 

i seleccionar-lo entre 6 figures la que és la mateixa que la d’abans. 

Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), Kirk (1984). És un test 

que proporciona informació sobre les funcions psicolingüístiques implicades en 

el procés de comunicació i són indicadores de la possible aparició de trastorns 

d’aprenentatge. 
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6. TRACTAMENT. 

A continuació, he redactat el tractament dels símptomes que tenen relació amb 

el TDAH  a nivell de tractament  farmacològic i psicològic separat del procés 

d’intervenció educatiu que es realitza per mestres amb el que s’adapta la 

metodologia i l’aprenentatge a les necessitats  que presenta cada alumne/a. 

Abans d’iniciar qualsevol tipus de tractament, s’ha d’haver analitzat a priori quin 

grau de TDAH presenta el subjecte, s’ha de fer una avaluació a nivell social i 

ambiental i una avaluació de salut mental. Si existeixen antecedents familiars o 

si el subjecte presenta problemes propis. 

 

6.1. Tractament farmacològic. 

 

El tractament farmacològic s’administra en aquells subjectes que presenten un 

alt grau de TDAH. Si pateixen un grau lleu o moderat se’ls oferirà una 

programació psicopedagògica com a tractament principal. 

Els fàrmacs que s’administren en major freqüència per a subjectes amb 

diagnòstic de TDAH solen ser psicoestimulants com el metilfenidato o la 

dextroanfetamina i antidepressius molt recents com la atomoxetina. 

El metilfenidato és el més emprat i depenent del període de tractament, s’haurà 

de controlar el creixement , la pressió arterial i el recompte globular del 

subjecte. 

El fàrmac atomoxetina no és estimulant i està indicat per a nins a partir dels 6 

anys inclosos adolescents que estiguin diagnosticats amb TDAH. 

Altres psicofàrmacs que s’empren amb menor freqüència amb subjectes de 

TDAH són la clonidina, bupropión, roboxetina, modafinilio, imipramina, 

resperidona i aripiprazol. 

Aquests tipus de tractament, s’ha de revisar una vegada a l’any i s’ha d’emprar 

fins que sigui  clínicament efectiu. 

 

6.2. Fitoterapia. 

 

És un altre tipus de tractament que consisteix en una combinació de ginseng 

americà, panax quinquefolium i extracte de ginkgo biloba. Aquesta combinació 
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va ser experimentada amb subjectes amb diagnòstic TDAH i els resultats 

beneficiosos varen oscil.lar en un 74% en la millora de la impulsivitat, 

hiperactivitat i l’atenció. 

 

6.3. Homeopatia. 

 

La homeopatia també ha obtingut resultats positius en la millora del trastorn per 

TDAH utilitzant un component anomenat placebo i s’han aconseguit millores en 

les àrees de les funcions cognitives i del comportament del nin. 

 

6.4. Nutrició. 

 

Una dieta composta d’arròs, xot, gall d’indi, verdures, fruites, margarina, 

hortalisses, oli vegetal, tè, suc de pera i aigua s’ha demostrat una millora del 

50% en el comportament i el rendiment escolar amb nins diagnosticats amb 

TDAH. 

S’ha observat també que els desequilibris de minerals, vitamines i dietes 

abusives d’hidrats de carbó són factors de molt de risc en patir el trastorn de 

TDAH. 

 

6.5. Tractament psicològic. 

 

El tractament psicològic és el principi de la teràpia cognitiva i conductual del 

subjecte diagnosticat amb TDAH. 

Existeix la teràpia de conducta que consisteix en fer un anàlisi de les conductes 

negatives del subjecte i que s’han de suprimir les causes que provoquen 

aquest tipus de comportament. Inicialment es farà un procés d’observació i 

registre d’aquestes conductes poguent així elaborar un programa de reforç per 

fer front al trastorn. Aquest programa de reforç ens referim a reforços positius 

com la lloança, la motivació i la recompensa. 

Les tècniques que podem emprar per disminuir la mala conducta són el cost de 

resposta, l’aïllament, la sobrecorrecció i el càstig. Una tècnica per a la 
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modificació del comportament és l’economia de fitxes en què es barreja el 

reforç positiu, el cost de resposta i un contracte de contingències. 

En l’entorn familiar també existeixen combinacions de consulta per millorar el 

comportament i estratègies conductuals per treballar amb els fills i poder 

manejar i controlar la frustració i la ira. 
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7. PROCÉS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA DINS EL CENTRE. 

Tal com he indicat a l’apartat anterior, de la mateixa manera que es fa el 

tractament amb medicació s’ha de fer una intervenció per part de l’escola. Per 

tant, el següent estadi posterior al diagnòstic comprès per la valoració 

psicològica i mèdica del subjecte amb trastorn de TDAH, consisteix en realitzar 

una intervenció multidisciplinar, és a dir,  un procés d’intervenció per atendre el 

millor possible les necessitats detectades de l’infant.  D’aquesta manera el 

tractament del TDAH ha d’anar focalitzat en el procés d’intervenció educativa, 

familiar, social, psicològica i farmacològica. 

Des de l’entorn psicològic, les intervencions es dirigeixen al desenvolupament 

de tècniques d’autocontrol, de pensament reflexiu, el control emocional, la 

millora de l’atenció i concentració, el procés de raonament i el modelatge de 

bones conductes. 

Des de l’entorn educatiu es plantejen altres objectius com l’ensenyament de 

tècniques d’estudi, programes per millorar la lectura i escriptura, programes per 

adquirir estratègies de resolució de problemes, càlcul, exercicis d’ordenament i 

observació així com el foment de les habilitats socials. 

Des de l’entorn familiar, l’aplicació del programa d’intervenció i col.laboració per 

part dels mestres i els familiars que convieuen amb el nin amb trastorn de 

TDAH que coneguin quines són les seves característiques i quines pautes 

d’actuació han de dur a terme quan es presenta un problema. 

El principal objectiu és que s’enllacin pautes d’actuació que disminueixin el 

fracàs escolar i millorar les habilitats socials i personals del nin. Per tant, la 

família i l’escola han de treballar coordinadament perquè el nin es socialitzi i 

adquireixi competències per obtenir una qualitat de vida. 

7.1. Coneixements per l’actuació del professorat. 

Per a què el subjecte obtingui una atenció educativa de qualitat i integral, els 

mestres han de tenir clars els aspectes que conformen el trastorn del TDAH, és 

a dir, les seves principals causes i característiques. Han de tenir pràctica sobre 

el trastorn d’hiperactivitat perquè puguin dissenyar i elaborar estratègies que 
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siguin efectives amb els alumnes que pateixen aquest síndrome i es pugui 

dirigir el comportament del nin dins l’aula. 

Diversos autors han tractat de mirar quines són les característique en les que 

un/a mestre/a pot intervenir donant suport a l’alumne/a. Per exemple; Beltrán et 

al. (2007) apunten que el docent pot ajudar molt al nin amb TDAH a poder-se 

concentrar, disminuïr l’ansietat i potenciar al màxim el seu rendiment. 

Hidalgo i Soutullo (2006) consideren que és fonamental que el mestre conegui 

el trastorn i que comprengui que no es tracta d’un alumne que no vol aprendre i 

que s’hagi de baixar el seu nivell acadèmic sino que el què s’ha de fer és 

adaptar les tasques a les seves dificultats per obtenir un bon rendiment escolar. 

Per tant, el docent ha de tenir present que aquests nins poden rendir 

considerablement si se’ls estimula correctament sempre i quan el docent 

conegui les habilitats, coneixements i actituds sobre aquesta problemàtica. 

És indispensable que el docent reconegui la necessitat de la seva implicació 

educativa i tenir una comunicació directe i constant amb la família ja que així es 

podrà millorar el comportament i el rendiment acadèmic del subjecte. 

En la següent taula, es presenten algunes estratègies publicades per diversos 

autors, Soutullo et al. (2004) per facilitar l’ensenyament dins l’aula amb nins 

TDAH. A partir de les estratègies publicades per els autors abans esmentats, 

he elaborat la següent taula. 

Taula 3: Estratègies per treballar el TDAH en el context escolar. Disseny propi. 

Estratègies per millorar el dèficit d’Atenció 

- Col.locar l’alumne devora el mestre perquè pugui supervisar-lo. 
- Ensenyar-lo a planificar i controlar el temps. 

- Facilitar les explicacions de manera clara, directa i breu. 

- Crear hàbits i rutines diàries. 
- Augmentar la seva autoestima reforçant la motivació per aconseguir portar-se bé. 

- Utilitzar materials atractius perquè augmenti la motivació. 
- Seqüenciar les activitats que requereixin mantenir l’atenció en petites tasques. 

- Facilitar un feed-back positiu. 
Estratègies per millorar i reduïr la impulsivitat 

- Emprar tècniques de relaxació i exercicis de respiració. 
- Ensenyar estratègies de resolució de conflictes. 

- Recordar diàriament les normes de classe. 
- Ensenyar tècniques que propiciin l’autocontrol i fomentin la reflexió. 

- Analitzar i descriure comportaments que no s’han de fer. 
Estratègies per disminuïr i controlar la hiperactivitat 

- Situar-lo devora companys tranquils. 
- Propiciar la participació i la responsabilitat. 

- Organitzar les tasques per seccions de manera que hi hagi moments en què es pugui moure. 
- Reforçar i premiar les bones conductes. 

- Fixar un objectiu que el nin pugui aconseguir perquè augmenti la seva motivació i concentració. 
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8.  PROCÉS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA FAMÍLIA-ESCOLA. 

 

Els nins amb TDAH necessiten que el centre escolar realitzi un programa 

d’intervenció individualitzat, que contengui els aspectes conductuals, 

emocionals, acadèmics i socials. A més a més, és fonamental que tots els 

docents que tenen contacte amb el nin s’impliquin amb el programa 

d’intervenció, així com també la família i altres professionals del centre. 

La informació als pares i la formació dels docents és primordial per dur a terme 

un programa d’intervenció. Per tant, ambdós han de tenir clar quines són les 

conductes que s’han de modificar i quines volem mantenir o incrementar.  

Barkley et al. (2009) indiquen que la informació que reben els pares prové del 

Departament d’Orientació del centre que prèviament ha valorat al nin amb 

TDAH. Els pares es troben amb una situació d’estrés, angoixa i frustració i per 

això han de rebre informació adequada per obtenir un seguiment correcte del/la 

nin/a. 

Segons algunes de les propostes de Barkley (2002), els autors Lavigne i 

Romero (2011) elaboren un programa d’ajuda per als pares. 

Se’ls informa als pares quines són les característiques bàsiques del trastorn i 

com la psicologia  pot ajudar al seu fill a obtenir un comportament més 

adaptatiu i reduïr el comportament negatiu. La informació administrada als 

pares parteix des de dos punts diferents. Un des del Departament d’Orientació 

se’ls informa de la valoració feta del seu fill i la participació voluntaria d’un 

programa experimental. Per altra banda, quan els pares decideixen participar, 

se’ls ofereix informació del TDAH. D’aquesta manera rebran informació 

detallada de la planificació realitzada i ells participaran amb les pautes que 

s’han de seguir des de casa. 

És molt important que la participació familiar faci intercanvis d’informació amb 

el mestre ja que així els mestres podran oferir informació als pares de les 

bones conductes de l’alumne. Per part dels pares, hauran de reforçar aquestes 

bones conductes i sobretot manetenint les pautes que els ha proporcionat el 

centre. 
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A la taula següent de disseny propi, es poden observar algunes pautes útils per 

seguir des de l’entorn familiar. 

Taula 4: Programació de pautes a seguir per la família sobre el TDAH. Disseny propi. 
 

Pautes a seguir en el context familiar sobre TDAH 

- Obtenir bona informació sobre el trastorn TDAH des del centre i el Departament d’Orientació. 

- Dispondre d’un bon ambient familiar de tranquilitat i confiança per controlar quins són els estats 

emocionals del nin i poder actuar sobre el seu comportament. 

- Elaborar un horari amb hàbits i rutines (economia de fitxes). 

- No deixar-se manipular per els nins “que surtin amb la seva”. 

- Ensenyar-lis a cumplir les normes, a obeïr i tenir autonomia. 

- Establir uns límits educatius amb les normes clares i amb una exigència que sigui compatible amb les 

seves possibilitats. 

- Proposar un sistema de premis i càstigs en funció de les regles establertes, (les regles han de ser visibles, 

clares i entenents). 

- Ajudar-lo a organitzar les activitats per així evitar la distracció. 

- Valorar l’esforç del nin i reforçar-lo quan les tasques són realitzades de manera autònoma (reforç positiu). 

- Motivar-lo i felicitar-lo quan ha aconseguit el seu repte. (resposta immediata). 
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9. ADAPTACIONS A L’ALUMNAT AMB TDAH. 

9.1.Adaptacions curriculars significatives (ACIs) i no significatives (ACI 

d’accés). 

Generalment els alumnes amb aquest tipus de trastorns, no és necessària la 

modificació dels continguts i objectius del curs. Per tant, les adaptacions 

curriculars no han de ser  significatives sinó més bé adaptacions adequades en 

aquest tipus d’alumnat. Ens referim a les adaptacions no significatives i d’accés 

en les que la seva finalitat és proporcionar adaptacions en la metodologia, en 

els materials que s’emprin, en la temporalització dels objectius i continguts i en 

el sistema d’avaluació. 

9.2. Adaptacions en la temporalització d’objectius i continguts. 

En ocasions de què el subjecte presenti una lentitud a l’hora de l’execució de 

les tasques degut al trastorn que presenta, sería possible prioritzar els objectius 

i continguts més importants del curs per així poder aconseguir els objectius 

mínims. 

9.3. Adaptacions en la metodologia. 

Hem de tenir en compte alguns aspectes fonamentals a l’hora d’adaptar la 

metodologia amb alumnes que presenten TDAH.  

A continuació es poden observar algunes recomanacions metodològiques del 

que podrien ser adaptacions curriculars de caràcter no significatiu: 

1. La distribució i organització de l’aula ha d’estar d’acord amb les 

necessitats de l’alumne situant-lo devora del mestre perquè el pugui 

supervisar i d’aquesta manera pugui rebre suport educatiu.  

Un exemple molt clar i eficaç que podem utilitzar dintre de l’aula amb 

la/el mestre/a tutor/a i juntament amb la PT és aplicar la següent graella 

del llibre Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva de Huguet 

(2006). 
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Taula 5: Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Huguet, T., 2006, p.112.  
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En aquesta graella, els dos mestres, en aquest cas el/la PT i el/la 

mestre/a tutor/a poden treballar diferents maneres per intervenir dintre 

de l’aula emprant el nivell que més s’adapti a l’alumnat amb TDAH. 

Tenint en compte també que depenent del nivell s’estableix una mínima 

o una màxima coordinació entre els docents. És una eina molt útil 

perquè en tot moment es treballa dintre de l’aula i amb grups inclusius i 

heterogenis. 

2. Els horaris i les normes que estiguin clares i visibles.  

 

3. Les explicacions i instruccions del mestre han de ser clares, curtes i 

dirigides directament al subjecte, donant-li les instruccions d’una en una i 

molt millor si són amb representacions visuals. Han de ser unes classes 

dinàmiques i participatives, així l’ambient del grup-classe serà positiu i 

l’alumne amb TDAH en serà beneficiat. 

 
 

4. En quant a les tasques, que siguin curtes, estructurades i variades. 

Procurar que no siguin deures excessius ja que aquest tipus d’alumnat 

es desmotiva molt fàcilment. Com a reforç, es pot fer que un company 

pugui dornar-li suport i que disposi de temps suficient per fer-les poc a 

poc i correctes. 
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5. Intentar donar deures tenint en compte les seves possibilitats. Avisar als 

pares que s’impliquin amb la seva feina i quin grau de control han de 

tenir sobre els deures. És molt important que cada activitat que faci 

correctament sigui un èxit per a ell perquè es vagi motivant i continuï 

amb la mateixa actitud durant la resta de deures. 

 

6. La introducció de materials informàtics com a reforçadors de 

comportament positiu els facilita l’atenció i millora la seva conducta. 

9.3.1. Estratègies per ajudar a l’alumnat amb TDAH. 

En el llibre El alumno con TDAH, Mena, et al. (2011, p. 17-30), es detallen 

diferents estratègies per ajudar a l’alumnat amb dificultats en l’aprenentatge. 

En les següents taules que he dissenyat a partir d’aquest llibre es poden 

observar diferents estratègies relacionades amb la lectura i escriptura: 

Taula 6: Estratègies per ajudar a l’alumnat amb TDAH en les dificultats de la lectura. 
Disseny propi. 

DIFICULTAT EN LA LECTURA ESTRATÈGIA 

- Omissions 
 

- Adicions 
 

- Substitucions 

Es premiarà a l’alumne amb una fitxa cada dues, tres o 
quatre paraules que hagi llegit correctament: d’aquesta 
manera afavorirà l’augment d’atenció en la lectura i les 
errades minvaran. Després de varies frases, s’aturarà la 
lectura i es canviaran les fitxes per un premi prèviament 
acordat. 

- Dificultats davant alguns grups consonàntics 
br/tr, dr/bl 

Aturar-se diàriament un temps determinat a llegir targetes 
que tinguin paraules amb aquests grups consonàntics. El 
que es fa és  jugar a visualitzar les lletres i posteriorment 
es representen per escrit. 

- Comprensió lectora deficient: mala comprensió 
de lectures 

S’ha de preparar a l’alumne perquè davant qualsevol 
instrucció escrita, encercli la paraula que indiqui quina 
acció ha de dur a terme per resoldre la tasca. 

Per exemple quan deim: 

Unir les paraules de la dreta amb les de l’esquerre, 
aquest “unir” representa l’acció què hem de fer i s’ha 
d’encerclar. 

- Desmotivació davant la lectura ja sigui per 
cansament o per la dificultat de mantenir 
l’atenció davant tasques llargues. 

S’ha d’administrar a l’alumne textos molt curts, que siguin 
interessants i amb opcions atractives, és a dir, visual 
(dibuixos) o també jocs de preguntes i respostes, etc. 

- Rebuig a la lectura És molt important començar la lectura amb textos curts i 
elegits per el nin. 
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En el cas de la lectura compartida; el nin comparteix la 
lectura amb un docent. El docent comença llegint major 
part del text que l’alumne i gradualment s’anirà reduïnt la 
participació del docent perquè l’alumne acabi llegint tot 
sol. També es pot començar llegint una paraula cada un, 
després una frase, un paràgraf fins aconseguir que 
l’alumne llegeixi tot sol. 

Quan la dificultat és llegir en grup; es pot acordar amb 
l’alumne el paràgraf què li tocarà llegir i així ho podrà 
preparar. Així no aconseguirà únicament llegir davant els 
companys sinó també llegir amb un menor nombre de 
faltes, més segur i amb el to de veu més elevat. 

- Lectura lenta o precipitada. 

Emprar un metrònom per evitar el sil.labeig o la 
precipitació; es començarà llegint lentament per anar 
incrementant la velocitat. Primer, cada ritme marcarà una 
síl.laba per marcar paraules.  

Lectura cronometrada per augmentar la velocitat; durant 
un minut es marcarà amb una línia fins on arriba. Es 
torna a llegir durant un altre minut i es marquen dues 
línies, i al tercer cop tres línies. S’apuntarà el número de 
paraules llegides en cada minut que, normalment 
s’anotaràn més paraules llegides en el tercer minut. 
Aquest és un aspecte molt gratificant per al nin. 

 Aquest esforç per part del nin ha de ser 
premiat a diari. 

- Pèrdua davant la lectura que es manifesta 
sobretot quan es llegeix en grup 

“El cartró senyalador”, mitjançant un cartró plastificat, 
aquest el situarà davall les línies del text a mesura que 
vagi llegint amb la finalitat d’evitat errades. 

Si l’alumne sap abans d’iniciar la lectura en grup quin 
paràgraf li tocarà, farà que incrementi el seu nivell 
d’atenció durant la lectura en grup. 

Taula 7: estratègies per ajudar a l’alumnat amb TDAH en les dificultats de 
l’escriptura. Disseny propi. 

 

DIFICULTAT EN L’ESCRIPTURA ESTRATÈGIA 

- Davant errades com: 

- Unions 
- Adicions 

- Omissions 

- Substitucions 
- Repeticions 

 

De la mateixa manera que la lectura, per aconseguir 
disminuïr aquestes errades, es donarà una fitxa a 
l’alumne/a per cada dues, tres o quatre paraules escrites 
correctament ( i com a premi tindrà una recompensa). 
Gràcies a aquest reforç positiu augmentarà  l’atenció i 
minvaran les errades. 

- Deletreig És important acostumar a l’alumne/a a tenir l’hàbit de 
repassar mitjançant el deletreig. 

S’ha de tenir en compte que aquest entrenament s’ha de 
practicar amb textos curts. 

- Cal.ligrafia pobre i desorganitzada:  
- Per rapidesa o per distracció. 

Segons les errades que es facin, s’actuarà d’una 
manera o d’una altra. 

“Paraules ben escrites” 

Davant errades molt concretes, convendria practicar 
sobre aquestes errades. 

Finalitzat l’escrit, es revisarà davant l’alumne/a el número 
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La  cal.ligrafia es pot practicar mitjançant adaptadors 
per a llapis 

de paraules escrites correctament, indicant-li 
específicament la localització dels èxits. Es poden 
subratllar aquestes paraules i les podran comptar.  

- Major nombre de faltes ortogràfiques: 

- Perquè li costa memoritzar les normes 
ortogràfiques i una vegada memoritzades 
per la seva dificultat atencional cometen 
errades. 

Tenint en compte que els  nins amb TDAH solen tenir 
mals resultats en les proves de memòria auditiva, serà 
necessari dirigir la intervenció amb exercicis de memòria 
visual, per exemple, jugar al joc “ahorcado”, disseny propi 
de diccionaris amb paraules sobre superficies  amb relleu 
tipus arena, etc. 

La majoria d’errades ortogràfiques es produeix sobre 
unes 100 paraules que utilitzen diàriament. Treballar 
sobre aquestes paraules d’ús més freqüent pot resultar  a 
vegades el més efectiu. 

 

9.4. Adaptacions en l’avaluació. 

 

Quan es fan adaptacions a les activitats s’ha d’avaluar l’adequació de les 

tasques sense tenir en compte les errades ortogràfiques lleus. S’ha de valorar 

l’esforç i la concentració que ha tingut a l’hora de fer les tasques encara que 

sigui menor que la resta del grup. 

Quan es realitzen proves i controls, és molt important que les preguntes siguin 

curtes i demanin un únic objectiu. Una altra opció sería poder realitzar el control 

amb una part escrita i una oral. Les preguntes dels controls seran 

personalitzades i expressament clares. En el cas de tenir dificultats en les 

matemàtiques, es podria emprar com a suport la utilització de la calculadora 

com a consulta. 

En l’avaluació final s’ha de tenir en compte si l’alumne ha assolit els objectius 

mínims establerts per així fer front amb èxit els criteris i objectius del curs 

següent. 
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MARC D’ACTUACIÓ 
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10. METODOLOGIA. 

 

Una vegada analitzat el marc teòric sobre el concepte TDAH, quins subtipus el 

conformen, la seva simptomatologia, l’edat en què afecta aquest trastorn i 

quines són les tècniques i estratègies que s’han duit a terme per diversos 

autors per tractar i actuar per afavorir el nivell emocional, conductual i 

d’aprenentatge d’aquests  subjectes per part de l’entorn escolar i familiar, vaig 

triar l’opció del TFG en dur a terme el disseny d’unes activitats d’aprenentatge 

adients perquè aquest alumnat pugui aprendre igual que la resta del grup 

classe i que, generalment són activitats en què s’aprenen els continguts d’una 

àrea específica  a través  del joc. Així mateix, vaig tenir en compte l’opció de 

dissenyar algunes de les activitats en què poguessin participar tots els 

membres del grup. 

Finalment, vaig observar el funcionament de les activitats i vaig fer un anàlisi 

dels resultats obtinguts;  quines propostes de millora s’han de dur a terme i les 

conclusions i reflexions sobre l’eficàcia de l’assoliment o no de la proposta 

metodològica i del TFG en general. 

 

10.1.Objectius. 
 

En aquest apartat de la metodologia s’han recordat els objectius generals i 

específics  que varem redactar al punt d’objectius en el marc teòric. 

Referint-nos al marc d’actuació, el primer objectiu  general que es va redactar 

en funció a aquest apartat era: 

 Dissenyar un dossier d’activitats per facilitar l’aprenentatge als alumnes 

amb aquest tipus de dificultat.  

Dintre d’aquest objectiu general es varen redactar tres objectius específics 

més.  

El primer: 

o Analitzar el paper de la PT i la tutora. 

 El segon: 

o Avaluar per part de la PT i la tutora el dossier d’activitats.  
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El tercer i darrer objectiu: 

o Conèixer quins recursos i estratègies utilitza l’equip de suport. 

10.2. Participants. 

En aquest apartat, s’ha fet referència a la participació de l’alumnat de quart 

d’Educació Primària del Col.legi Públic “Es Puig” de Lloseta. 

 

10.2.1. Col.legi Públic “Es Puig” (Lloseta) 
 
La metodologia del marc d’actuació es va  desenvolupar amb una pràctica que 

es va dur a terme en el Col.legi Públic “Es Puig” de Lloseta amb la temàtica del 

trastorn de TDAH que va consistir en treballar la part de la lectura i escriptura 

en aquest tipus d’alumnat.  

Es va tractar amb nins de quart d’Educació Primària, concretament amb quatre 

nins i una nina. 

 

10.2.2 . Alumnes TDAH a 4rt d’Educació Primària. 

Aquesta proposta metodològica va dirigida al segon cicle d’Educació Primària, 

concretament al curs de quart A on es va treballar generalment amb l’alumnat 

amb trastorn TDAH sigui o no diagnosticat. 

El grup de quart A és un grup nombrós, consta d’una ràtio de 28 alumnes, 13 

nins i 15  nines. En aquest grup hi ha 5 alumnes amb TDAH, un d’ells és un 

immigrant marroquí sense diagnosticar  però amb problemes d’atenció. Els 

altres 4 alumnes restants, dos d’ells estan diagnosticats amb un nivell curricular 

igual que la resta del grup classe (ACI no significativa). Finalment, els dos 

darrers alumnes, no presenten diagnòstic però tenen problemes de manca 

d’atenció. Un d’ells és veu clarament que té un trastorn de dèficit d’atenció 

bastant progressiu tot i que per decisió dels membres familiars no s’ha duit a 

terme el procés de diagnòstic.  

En un dels següents apartats s’ha dissenyat  un quadre de diagnòstic amb la 

informació més aprofundida de cada un d’aquests alumnes. 
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10.3. Materials i instruments utilitzats. 

Els materials emprats per a l’elaboració del dossier d’activitats varen ser 

materials adaptats i materials d’activitats de disseny propi mitjançant la 

plastificació, utilització de fols de colors i la imprimició en color. 

Com a materials adaptats, vaig utilitzar el conte de “ El fill del pescador” de 

Mossèn Alcover i “Olivia, jocs de llengua”  de l’Editorial Edebé. 

Com a instruments per a l’elaboració de l’activitat de seqüenciació d’imatges, 

vaig emprar el navegador de “google imágenes” i per l’activitat de “jugam amb 

els verbs?” la pàgina web d’Educaplay i que, durant l’activitat treballada amb 

l’alumnat es va fer ús de la pissarra digital. 

10.4.Temporalització. 

L’organització de la pràctica va consistir en una temporalització de tres 

setmanes, des del 12 d’abril fins al 6 de maig ambdós inclosos amb un total de 

8 sessions. Dues sessions setmanals de 45 minuts cada sessió i distribuïdes 

en dos dies a la setmana, concretament el dilluns amb un horari de 09:00h  fins 

les 10:30h i el dimarts amb un horari de 10:30h fins les 11:15h. A la darrera 

setmana es varen necessitar tres sessions, una realitzada el mateix dia que la 

resta de setmanes (dimarts) i a excepció de les dues darreres sessions que 

varen ser en divendres amb un horari de 09:00h a les 09:45h i de 09:45h a les 

10:30h. 

Per dur a terme cada activitat es va disposar de 45 minuts , excepte l’activitat 

de respondre el qüestionari que es va necessitar un temps aproximat de 20 

minuts i la darrera activitat  dues sessions de 45 minuts cada una. 

Es varen treballar activitats dintre i fora de l’aula, depenent de l’activitat i 

l’atenció que havia de tenir l’alumnat. 
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10.5. Procediment. 

 

10.5.1. Quadre de diagnòstic de l’alumnat TDAH. 

A continuació, vaig analitzar les característiques de cada un dels alumnes  

sobre quin és el seu diagnòstic i quines dificultats presenta cada un d’ells. (fulls 

de diagnòstic i graelles a l’apartat d’annexes). 

 

Taula 8: Quadre de diagnostic 1de l’alumnat TDAH. Disseny propi. 

 JOSEP IRENE SAIFLA BIEL PAU 

Alumne 
diagnosti- 
cat 

 Alumna 
diagnosticada 
amb TDAH 

 Alumne 
diagnosticat 
amb TDAH 

 

Alumne 
no 
diagnosti- 
cat 

És un alumne 
que no està 
diagnosticat ni 
està en procés 
de diagnòstic tot 
i què és evident 
que presenta 
clarament 
símptomes 
d’aquest 
trastorn. 
Presenta una 
manca d’atenció 
i no atura de 
cridar l’atenció 
dins l’aula. 

 Alumne no 
diagnosticat que 
presenta 
símptomes 
d’inatenció i mal 
comportament 
constants dintre 
de l’aula 

 Alumne no 
diagnosticat.  
Reb suport 
educatiu per 
manca d’atenció 
i manca 
d’habilitats 
socials. 

Data de 
l’informe 

 27/10/2015  27/10/2015  

Adapta- 
cions 
curricu-
lars no 
significati 
ves 

Adaptació no 
significativa i 
d’accés 

Té ACI no 
significativa 
sempre que 
sigui necessària. 

Adaptació no 
significativa i 
d’accés. 

Té ACI no 
significativa 
sempre que 
sigui necessària 

Adaptació no 
significativa i 
d’accés. 

Síntesi de 
valoració 

 És un alumne 
que presenta 
dificultats 
específiques 
d’aprenentatge 
associades 
 TDA-H 
Mostra una 
actitud bona 
envers l’escola. 
Té una 
motivació alta 
per aprendre. 
En ocasions, 
necessita 
orientacions 
individuals i 
seguiment de 

 És un alumne 
que presenta 
dificultats 
específiques 
d’aprenentatge 
associades 
 TDA-H 
Mostra una 
actitud bona 
envers l’escola. 
Té una 
motivació alta 
per aprendre. 
En ocasions, 
necessita 
orientacions 
individuals i 
seguiment de 

 

                                                 
1 S’ha seguit una extrema precaució en tot moment en el resguard dels drets de confidencialitat sobre les dades dels 

alumnes. 
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l’agenda. l’agenda. 

Mesures 
de suport 
que reb 
l’alumne 

L’alumne reb 
suport dintre i 
fora de l’aula 

L’alumne reb 
suport ordinari 
dintre i fora de 
l’aula. 

L’alumne reb 
suport dintre i 
fora de l’aula 

L’alumne reb 
suport ordinari 
dintre i fora de 
l’aula. 

L’alumne reb 
suport dintre i 
fora de l’aula. 

Adapta-  
cions 

Flexibilitzar el 
nombre de 
preguntes per 
aconseguir els 
objectius 
d’etapa. 
Facilitar a 
l’alumne 
esquemes, 
guions i 
recordatoris per 
realitzar les 
tasques en el 
procés 
d’ensenyament-
aprenentatge. 
Possibilitar 
l’avaluació oral. 

 Flexibilitzar el 
nombre de 
preguntes per 
així obtenir els 
objectius 
d’etapa. 
Subdividir les 
preguntes 
llargues amb 
diferents 
apartats. 
Seqüenciar 
tasques i 
exercicis segons 
el grau de 
dificultat. 
Evitar la còpia 
dels enunciats. 

 No forçar la 
lectura en veu 
alta. 
Possibilitar 
l’avaluació oral. 

Mesures 
organitza-
tives 

Té mesures 
educatives  
d’accés 
curricular. 

Mestres de 
suport, 4 
sessions. Suport 
dins l’aula i en 
petit grup fora 
de l’aula. 
Mestra PT, 4 
sessions. Suport 
dins l’aula i fora 
en petit grup. 

Té mesures 
educatives 
d’accés 
curricular. 

Mestres de 
suport, 6 
sessions. Suport 
dins l’aula i en 
petit grup fora 
de l’aula. 
Mestra PT, 1 
sessió. Suport 
dins l’aula i fora 
en petit grup. 

Té mesures 
educatives 
d’accés 
curricular. 

Metodolo- 
gia 

Supervisar 
tasques i 
exàmens per 
evitar oblits. 
Control de l’ús 
de l’agenda 
rutinari. 
Disposa de més 
temps per la 
realització 
d’exàmens. 
Ubicació més 
propera al/la 
mestre/a.  
Disposa d’un 
company tutor 
que l’ajuda. 
 

Aclarir dubtes de 
forma 
individualitzada 
abans de 
començar les 
tasques i 
exàmens. 
Supervisar 
tasques i 
exàmens per 
evitar oblits. 
Controlar l’ús de 
l’agenda 
diàriament. 

Aclarir dubtes de 
forma 
individualitzada 
abans de 
començar 
tasques i 
exàmens. 
Disposa de més 
temps per la 
realització 
d’exàmens. 
Disposa d’un 
company tutor 
que l’ajuda. 
Control de l’ús 
de l’agenda 
rutinari. 
Ubicació més 
propera al/la 
mestre/a. 
Supervisió de 
les tasques i 
exàmens per 
evitar oblits. 

Aclarir dubtes de 
forma 
individualitzada 
abans de 
començar les 
tasques i 
exàmens. 
Supervisar 
tasques i 
exàmens per 
evitar oblits. 
Controlar l’ús de 
l’agenda 
diàriament. 

Aclarir dubtes de 
forma 
individualitzada 
abans de 
començar 
tasques i 
exàmens. 
Disposa de més 
temps per la 
realització 
d’exàmens. 
Control de l’ús 
de l’agenda 
rutinari. 
Supervisar 
tasques i 
exàmens per 
evitar oblits. 
A l’àrea de 
matemàtiques 
valorar el 
plantejament de 
les activitats i no 
només el 
resultat. 

Medicació Sense 
medicació 

Sense 
medicació 

Sense 
medicació 

Sense 
medicació 

Sense 
medicació 
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10.5.2. Circular pares. 

Abans de començar qualsevol activitat amb l’alumnat, a nivell de grup vaig 

realitzar una circular per demanar el consentiment dels pares per poder fer les 

activitats amb els seus fills, (circular a l’apartat d’annexes). 

 

10.5.3. Persones implicades. 

En quant a les persones implicades del centre que varen fer possible realitzar 

el marc d’actuació al centre, el membre de l’equip directiu què em va donar 

consentiment per poder dur a terme el TFG fou la cap d’estudis. Posteriorment, 

per l’elaboració de totes les activitats realitzades a l’aula, varen ser la PT de 

primer i segon cicle del centre i la tutora de quart A que varen ser les persones 

què varen participar en el dossier d’activitats. 

10.5.4. Entrevista a la PT  i a la tutora de quart A. 

A l’inici de la posada en pràctica del dossier d’activitats al centre, vaig fer una 

entrevista a la PT, na Patri Mulet sobre quina era  la seva feina, entre d’altres 

preguntes que vaig demanar-li varen ser aspectes com l’antiguitat com a 

professional al centre, amb quins nins treballava, quines estratègies utilitzava, 

etc. (entrevista a l’apartat d’annexes). A més a més, varem concretar la 

temporalitat del dossier d’activitats i quines activitats podia treballar amb els 

alumnes. 

Igualment amb la tutora, na Clara Figuerola vaig entrevistar-la amb un 

qüestionari generalment enfocat amb el grup classe. Preguntes tals com si 

tenia alguna tècnica per treballar amb ells, si és un bon grup, l’ambient del 

grup, etc. (entrevista a l’apartat d’annexes). 
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10.5.5. Dossier d’activitats. 

En aquest apartat es van explicant les activitats que vaig dur a terme durant 

tota la proposta metodològica amb l’objectiu de reforçar la motivació i la 

concentració dins de la lectura i escriptura. Fet que va ser  per decisió de la PT 

com a conseqüència de ser les àrees en què es veien més afectades. El 

dossier d’activitats que es va dur a terme, va consistir en el seguiment de la 

temàtica  corresponent al curs a les  àrees de Llengua Catalana i Llengua 

Castellana. 

Per l’elaboració de totes aquestes  activitats es varen utilitzar activitats de 

disseny propi i altres activitats que ja estaven fetes i les vaig completar  amb  

algunes adaptacions. 

Durant aquest periode de pràctiques al centre es varen realitzar un total de set 

activitats repartides en 8 sessions. (Les imatges de cada una de les activitats 

es troben en l’apartat d’annexes). 
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Taula 9. Taules del dossier d’activitats. Disseny propi. 

 ACTIVITAT 1: ELS PRONOMS PERSONALS 

Sessió Número 1.  
Temps estimat: 45 minuts. 

Data Dimarts 12 d’abril de 2016. 
Horari: 10:30h - 11:15h 

Classe Quart A. Dins l’aula, varem treballar els pronoms personals amb els 
alumnes amb TDAH. 

Participants Aquesta activitat es va desenvolupar dins l’aula en un grup reduït 
d’alumnes, concretament l’alumnat amb TDAH. 

Recursos 

materials 

L’activitat està composta de materials molt senzills. Amb fols de colors 
es varen imprimir paraules  i posteriorment es varen retallar i plastificar 
de tal manera que es poguessin construïr lliurement qualsevol tipus de 
frase. 

Descripció de 

l’activitat 

Consisteix en la construcció de frases amb l’objectiu d’emprar 
correctament els pronoms personals i la resta de paraules. També els 
ajuda a pensar quina és la seva estructuració: subjecte + verb + 
complements. Es poden realitzar un total de 23 frases. Les normes 
són bastant senzilles i això fa que la converteixi en una activitat 
motivant i de fàcil concentració.  Es tracta de posar les paraules enmig 
de la taula i els alumnes van escollint les que necessiten per la 
construcció de la frase. 
Una característica que fa que augmenti la seva atenció és que els 
pronoms tenen el mateix color i això els ajuda a poder plantejar l’inici 
de la frase. 

Objectius - Conèixer els pronoms personals. 
- Construïr frases de manera coherent, subjecte, verb i 

complements. 
- Potenciar la motivació i concentració de l’alumne/a. 

Continguts - El què es pretén en aquesta activitat és que l’alumne/a coneixi 
els pronoms personals i els sàpiga utilitzar de manera 
coherent a l’hora d’estructurar una frase. El pronom en funció 
de subjecte, seguint el verb i posteriorment els complements. 

- Que serveixi d’activitat de reforç sobre la temàtica de l’àrea 
que es treballa, la Llengua Castellana. 

- També es pretén fer una observació sobre quin és el seu 
comportament davant l’activitat en relació a la motivació i la 
concentració de cada un dels alumnes participants. 

Observacions Va ser una activitat que als cinc alumnes els va agradar molt i una de 
les que varen estar més concentrats perquè els va semblar com si 
juguessin amb un trencaclosques. 
Imatges d’aquesta activitat amb els alumnes a l’apartat d’annexes. 
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 ACTIVITAT 2: APRENEM ELS VERBS AMB EL BINGO 

Sessió Número 2. 
Temps estimat: 45 minuts. 

Data Dilluns 18 de maig de 2016. 
Hora: 09:00h – 09:45h 

Classe Quart A.  

participants Aquesta activitat es va dur a terme dins l’aula i varen participar tots els 
membres del grup classe. 

Material El material el vaig abstreure d’un joc que es diu “Olivia, jocs de 
llengua” de l’Editorial EDEBÉ subvencionat per el Consell d’Educació i 
Cultura de les Illes Balears al centre. 
Vaig fotocopiar i plastificar tot el material: 84 targetes, una bosseta per 
ficar-hi les targetes, 30 cartons i 14 fitxes per a cada jugador/a. 
 

Adaptacions En aquest joc vaig modificar alguns aspectes i vaig afegir adaptacions 
per poder treballar l’activitat amb la temàtica que es feia en aquell 
moment de l’àrea de Llengua Catalana. 

- Envers de rebre el nom original “quina d’accions” el vaig 
modificar amb el nom “aprenem els verbs amb el bingo”. 

- Altres canvis que vaig realitzar va ser que cada vegada que es 
treia una targeta, enlloc de la mestra pronunciar quina acció 
era, eren els alumnes  que, aixecant el braç per obtenir el torn 
de paraula havien d’encertar quina era l’acció dient el verb 
corresponent. Però aquest verb la mestra havia de dir quin 
temps verbal (present d’indicatiu, imperfet o futur) i la persona 
en la que s’havia de dir. 

- Al moment en què es feia línia al cartró, envers de cantar o dir 
“quina” es deia “línia” i quan es completava el cartró enlloc de 
dir “plé” es deia “bingo”. 

Descripció de 

l’activitat 

El procediment d’aquesta activitat consisteix en què cada jugador/a ha 
de tenir un cartró i 14 fitxes per emplenar les catorze caselles que té el 
cartró, mentre que el tutor/a amb les targetes dins la bossa ha d’anar 
mesclant-les  per després treurer-ne una darrera l’altra. Cada vegada 
que es treu una targeta es diu el verb corresponent de l’objecte 
representat i es col.loca la targeta una al costat de l’altra. 
El jugador que tengui a la casella la paraula amb el temps verbal i 
persona correctes que hagi dit algún dels seus companys, l’ha de 
tapar amb un cartonet vermell. 
Quan un jugador té totes les caselles d’una línia horitzontal, ha de 
cridar línia. Finalment el joc segueix fins que algú aconsegueix tapar 
totes les caselles i crida “bingo”. 

Objectius - Identificar quin verb va relacionat amb l’acció que 
correspongui. 

- Conèixer els temps verbals, present, passat i futur en 1ª, 2ª i 
3ª persona de singular i plural. 

- Potenciar el nivell d’atenció, motivació i concentració de 
l’alumne/a 

Continguts - Es vol aconseguir que l’alumne que demani torn de paraula 
sàpiga quin verb va relacionat amb l’acció de la targeta que es 
mostri. 

- Que sàpiga contestar quin temps verbal i quina persona es 
demana en relació a l’acció. 

- Que sigui una activitat de suport per reforçar l’aprenentatge 
dels verbs. 

- El que també es pretén aconseguir és obtenir un ambient 
motivant i un bon nivell d’atenció i concentració. 
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 ACTIVITAT 3: EL JOC DEL LLENGUATGE EXPRESSIU 

Sessió Número 3. 
Temps estimat: 45 minuts. 

Data Dimarts 19 d’abril de 2016. 
Hora: 10:30h – 11:15h. 

Classe Grup mitjà de quart A.  
Aula de suport. 

Participants Varen participar els cinc alumnes TDAH i altres alumnes del grup, nins 
i nines en parts iguals per tal d’aconseguir un grup heterogeni 

Material És una activitat amb materials molt senzills, paper de colors i 
posteriorment plastificats. Aquesta activitat la varem elaborar la PT i jo 
amb preguntes rutinàries de la vida quotidiana que pugui tenir 
qualsevol alumne/a. 

Descripció de 

l’activitat 

Es reparteix una targeta per a cada alumne sense que es pugui veure 
quina pregunta li ha tocat a cada un. Una vegada que tots tenen la 
seva targeta el primer gira la targeta i el que ha de fer és que a partir 
d’una frase què és capaç d’expressar sobre aquell tema què li ha 
tocat. Una vegada que ha acabat d’explicar la seva situació, el torn 
passa al següent alumne i així fins que tots expressen la seva opinió. 

Objectius - Expressar-se de manera clara i coherent. 
- Pensar el què es vol dir abans de dir-ho. 
- Respectar les idees i expressions dels companys. 
- Potenciar el nivell de concentració i motivació. 

Continguts - Es pretén aconseguir que l’alumne sigui capaç d’expressar les 
seves idees o vivències a partir d’una frase que en aquest cas 
és molt propera al seu entorn quotidià i que pensi 
correctament com ho ha de dir. 

- En tot moment s’ha de respectar el torn del company i les 
seves idees. 

- Es dóna especial importància en aconseguir un bon ambient 
de motivació i sobretot que l’alumnat estigui concentrat amb 
l’activitat. 

Observacions En l’activitat es varen fer dues rondes i així i tot varen sobrar 5 
targetes. Es va demanar qui volia tornar a expressar una frase i ho 
volien fer tots quan abans n’hi va haver que només havien dit dues 
paraules. 
Es va fer la pregunta: Que aixequi la mà aquells que siguin capaços 
de dir 20 paraules i varen aixecar tots la mà. La situació es va resoldre 
contant 8 cada vegada fins a repartir-les totes: 
Les preguntes varen ser: 

- M’agradaria anar... 
- Quan plou.... 
- Un dia vaig trobar.... 
- Em fa riure molt..... 
- No m’agrad... perque... 
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 ACTIVITAT 4: AMB QUIN ORDRE VA? 

Sessió Número 4. 
Temps estimat: 45 minuts. 

Data Dilluns 25 d’abril de 2016. 
Hora: 09:00h – 09:45h. 

Classe Grup petit de quart A. Aula de suport. 

participants En aquesta activitat varen participar els cinc alumnes amb TDAH. 

material Són unes targetes plastificades amb imatges seqüenciades i 
posteriorment plastificades. 
Aquest material és obtingut del google imatges. 

Descripció de 

l’activitat 

Consisteix en una seqüenciació d’imatges i l’alumne/a ha de saber 
ordenar-les segons el que  va succeïnt a cada imatge. 
És una activitat molt senzilla.  
Posterior a la seqüenciació, s’ha de fer una descripció el més 
específica possible de tots els detalls que es puguin comentar. 
L’activitat consta de tres situacions diferentes amb dues imatges cada 
una. 
Mitjançant el torn de paraula l’alumne ordena la seqüència i un altre 
segueix amb la descripció d’aquesta. 

Objectius - Saber amb què consisteix una seqüenciació d’imatges. 
- Dispondre d’imaginació per obtenir vocabulari i realitzar una 

bona descripció. 
- Respectar el torn de paraula. 
- Potenciar el nivell de  concentració. 

Continguts - Es pretén que l’alumne identifiqui correctament quines imatges 
van primer i quines després perquè la seqüenciació sigui 
correcte. 

- Que l’alumne/a pugui explicar lliurement què succeeix en cada 
imatge i ho faci amb coherència i amb un vocabulari adient. 

- Que es respecti el torn de paraula de cada company i estar 
atent perquè a l’hora d’explicar les imatges no sigui un 
vocabulari repetitiu i això fa que hi hagi la necessitat d’estar 
concentrat. 
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 ACTIVITAT 5: JUGAM AMB ELS VERBS? 

Sessió Número 5. 
Temps estimat: 45 minuts. 

Data Dimarts 26 d’abril de 2016 
Hora: 10:30h – 11:15h. 

Classe Quart A. 
Aula de suport. 

participants En aquesta activitat varen partipar els cinc alumnes amb TDAH. 

material Per l’elaboració de l’activitat es va emprar la pàgina web 
educaplay.com i varem emprar la pissarra digital de l’aula de suport 
educatiu. 

Descripció de 
l’activitat 

És una activitat digital i la seva funció és de relacionar verbs per tres 
grups distints. Cada grup és un temps verbal diferent. En aquest cas 
es treballa el present, passat i futur de diversos verbs elegits en el 
moment en què es va realitzar l’activitat. La seva estructura és un 
panell on surten tots els verbs elegits i en el moment en què  pitges el 
primer (qualsevol requadre) a la part superior ens ensenya quin  temps 
verbal és i hem d’anar a cercar tots els altres verbs que estiguin amb 
aquell temps verbal. Si ens equivocam, tenim tres oportunitats per 
seguir. En cas contrari s’hauria de tornar a començar la ronda. 
 

Objectius - Conèixer els temps verbals, present, passat i futur en 1ª, 2ª i 
3ª persona de singular i plural. 

- Potenciar el nivell d’atenció, motivació i concentració de 
l’alumne/a. 

- Respectar el torn de participació que el/la mestre/a assigni a 
un company. 

Continguts - Es pretén que l’alumne aconsegueixi amb el mínim d’errades 
relacionar tots els verbs del mateix temps verbal. 

- Que agafi habilitat en contestar  i conéixer quins verbs estan 
en el mateix temps verbal. 

- Al ser una activitat digital, que l’alumne tengui més facilitat per 
adquirir i retenir els coneixements emprant la motivació i la 
concentració per aconseguir-ho. 

Observacions L’activitat es va realitzar per treballar els verbs amb l’àrea de Llengua 
Castellana, ja que a una de les activitats anteriors es va treballar amb 
l’àrea de Llengua Catalana. 
L’enllaç de l’activitat és el següent: 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2378323/aprendemo
s_los_verbos_jugando.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2378323/aprendemos_los_verbos_jugando.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2378323/aprendemos_los_verbos_jugando.htm
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 ACTIVITAT 6: T’AGRADA LLEGIR? 

Sessió Número 6. 
Temps estimat: 20 minuts. 

Data Dimarts 03 de maig de 2016. 
Hora: 10:30h – 11:15h. 

Classe Grup petit de quart A. 
Aula de suport. 

participants En  l’activitat varen participar els cinc alumnes amb TDAH. 

material Disseny d’un qüestionari. 

Descripció de 
l’activitat 

S’han de contestar una sèrie de preguntes, 11 concretament sobre 
la lectura de contes, llibres o còmics. 

Objectius - Analitzar quins coneixements tenen sobre la lectura de 
llibres. 

- Saber quins alumnes llegeixen o no a casa o fora de casa. 
- Identificar quines col.leccions i autors de llibres coneixen. 

Continguts - Es pretén que l’alumne/a respongui sincerament les 
preguntes del qüestionari per així poder analitzar quin hàbit 
lector té cada un d’ells. 

Observacions Es poden trobar els qüestionaris en l’apartat d’annexes. 
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 ACTIVITAT 7: REPRESENTAM LA  

DRAMATITZACIÓ D’UN CONTE! 

Sessió Número 8 

Data Divendres 06 de maig de 2016. 
Temps estimat: 09:00h – 10:30h.  

Classe Quart A. 

participants L’activitat es va dur a terme dintre de l’aula amb la participació de 
tots els alumnes del grup classe. 

material El conte “El fill del pescador” és un dels contes de Mossèn J.M. 
Alcover. Aquest material forma part d’un recull de contes o 
rondalles que es varen repartir a tots els centres educatius públics 
des de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 
En aquesta activitat es necessita un teatret, els 13 fulls de 
dramatització, les titelles i les làmines que representen el paisatge 
o lloc on ocorre cada moment del conte. Aquestes làmines van 
enganxades a la paret ben enfront del teatret. Per a l’adaptació de 
l’activitat es necessiten les targetes que subdivideixen la 
dramatització amb accions. 

Adaptacions Les adaptacions que es varen dur a terme per realitzar la 
dramatització varen ser:  

- La simplificació de la dramatització i l’intercanvi d’algunes 
paraules per facilitar la comprensió a l’alumnat. A més a 
més, es varen realitzar unes targetes dividint la 
dramatització en accions. 

- Els personatges estaven representats amb colors diferents 
per facilitar la lectura de cada un.  

- A cada acció es feia una petita pausa de dos minuts 
demanant a algun alumne que ens contés el què havia 
passat per així acabar d’entendre millor el conte en cas de 
què no haguéssin escoltat suficientement o el fent de no 
haver entés alguna acció. 

Descripció de 
l’activitat 

Per representar la dramatització, va ser possible que tots els 
alumnes participessin interpretant un personatge cada un.  
Abans de l’inici de la dramatització, vaig contar resumidament el 
conte “ El fill del pescador” de Mossèn J. M. Alcover perquè els 
alumnes no sabien quin conte era. Posteriorment, tots asseguts en 
grup, la PT i jo varem començar a repartir els 13 fulls de 
dramatització a l’atzar per tal d’aconseguir un equilibri dins 
l’ambient grup de motivació i concentració en tots els alumnes. 
D’aquesta manera, en grups petits es va anar repartint els fulls i en 
algun d’ells varen repartir-ne dos, sobretot a aquells alumnes amb 
més fluidesa lectora. Els fulls es varen repartir de tal manera que 
per l’alumnat amb TDAH la seva interpretació sigués durant la 
meitat de l’activitat perque així la seva concentració i motivació no 
disminuís en cap moment de l’activitat. 
Una vegada repartits tots els fulls, es va donar un temps de 5 
minuts  perquè cadascú llegís la seva part abans d’interpretar-la. 
Llavors es va treballar la dramatització començant per el primer full 
i demanant al final de cada full què s’havia entès i així 
successivament fins arribar al darrer, el número 13.  

Objectius - Saber representar una dramatització teatral. 
- Practicar la lectura. 
- Conèixer nou vocabulari. 
- Potenciar el nivell d’atenció, motivació i concentració de 

l’alumne. 
- Respectar el torn de participació entre cada un dels 
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companys. 

Continguts - Al ser una activitat de llarga duració, que l’alumnat pugui 
atendre, motivar-se i concentrar-se durant el màxim temps 
possible amb el tema del que tracta el conte. A més a més 
que es trobi còmode davant la resta dels companys per 
poder representar amb silenci i respecte per part dels seus 
companys la seva part teatral. 

- Es pretén que la dramatització sigui el més natural possible 
i que cada alumne/a representi correctament el seu paper 
assignat. 

Observacions La dramatització i les imatges del grup classe es poden trobar en 
l’apartat d’annexes. 

 
Totes aquestes activitats han estat realitzades per treballar-les conjuntament 

amb la temàtica de les dues àrees de Llengua Catalana i Llengua Castellana i 

així donar suport a l’alumnat amb TDAH per aquelles activitats en què s’han 

desenvolupat en petit grup i per tots els alumnes en què les activitats s’han 

desenvolupat en gran grup. 

 

10.6. Avaluació. 
 

El criteri d’avaluació que es va utilitzar per valorar a l’alumnat va ser  centrar-

nos en l’aspcete motivacional i la concentració de cada un d’aquests alumnes. 

No em vaig referir en cap moment a la valoració o avaluació a nivell de 

rendiment acadèmic sino més bé a nivell emocional. 

Es va dur a terme una avaluació en relació a cada activitat i una avalaució 

general al final del procés d’activitats realitzades per justificar si es varen assolir 

els objectius que es varen proposar. 

Els instruments que vaig utilitzar varen ser: 

- L’observació directe de l’alumnat amb TDAH dins l’aula. Observar 

aspectes com l’actitud, interès, motivació, comportament etc. 

- Vaig fer una representació mitjançant una graella per conèixer quin va 

ser el comportament de l’alumnat en cada activitat de l’alumnat. 

- Una avaluació global sobre el comportament durant totes les activitats 

per així comparar quines activitats varen funcionar millor i quina va ser la 

seva eficàcia. 

- Una avaluació del material per part de la PT i la mestra tutora sobre el 

dossier d’activitats que vaig dur a terme, per valorar el nivell d’eficàcia, si 
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va ser un material dinàmic, si va ser un material lúdic, senzill o 

complicat, complexe , etc. 

A continuació, tots aquests instruments es veuen reflexats en els següents 

apartats dintre de l’avaluació. 

 

10.6.1. Observació directe de l’alumnat amb TDAH dins l’aula: 

L’observació d’aquest alumnat durant aquest període de temps va ser 

d’actituds diferents en comparació d’uns amb els altres. Es va veure clarament 

des del primer dia quins alumnes era evident que presentaven símptomes del 

TDAH i altres en què no es destacava la seva dificultat amb tanta facilitat. 

 En quant a l’atenció i comportament, tots presentaven signes de distracció, uns 

amb major grau i altres menys. Per altra banda, vaig observar que l’interès i la 

motivació eren signes presents en tots els alumnes i amb ganes d’aprendre, 

malgrat la dificultat d’atenció i moviments constants que no els permetia seguir 

les explicacions a classe correctament.  

Per aquests motius, vaig decidir dissenyar una graella per valorar la motivació i 

la concentració de l’alumnat de totes les activitats que es varen treballar. 

 

10.6.2. Avaluació del comportament de l’alumnat en la participació de les 

activitats. 

 

En aquesta graella de disseny propi es representa l’avaluació de totes les 

activitats que vaig dur a terme referent a l’atenció i concentració dels alumnes 

amb TDAH i en algunes activitats on hi participaren tot el grup-classe o grup 

mitjà. 
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Taula 10. Avaluació del comportament sobre el nivell emocional dels alumnes. 

Disseny propi. 

ACTIVITAT JOSEP IRENE PAU SAIFLA BIEL 
Els 
pronoms 
personals 

Motivació Va 
desenvolupar 
l’activitat amb 
moltes ganes 

Va 
desenvolupar 
l’activitat  amb 
ganes 

Va 
desenvolupar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

Va 
desenvolupar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

Va  
desenvolupar 
l’activitat amb  
moltes ganes. 

Concentració/
atenció 

Molt 
concentrat 
amb l’activitat 
en tot 
moment. 

En alguns 
moments es 
va 
desconectar 
de l’activitat 
perquè es va 
trobar amb 
petites 
dificultats per 
construïr i 
cercar 
paraules. 

Molt 
concentrat 
amb l’activitat 
en tot 
moment. 

En alguns 
moments es 
desconcentra 
va i intentava 
concentrar-se 
parlant per ell 
mateix com 
construïr les 
frases. 

Molt 
concentrat 
amb l’activitat 
tot i que va 
tenir algunes 
dificultats. 

Participació 
 

Va aconseguir 
construïr dues 
frases amb 
una estructura 
correcta. 

Va construïr 
una frase i 
mitja amb una 
mica d’ajuda. 

Va construïr 
tres frases 
sense cap 
tipus de 
dificultat. 

Va construïr 
dues frases 
amb una mica 
d’ajuda. 

En tot moment 
va mostrar un 
gran interès 
malgrat que la 
construcció de 
frase es va fer 
complicada 
per la confusió 
d’alguns 
articles com 
“el” i “le”. 

Aprenem 
els verbs 
amb el 
bingo 

Participació No va 
participar 
perquè no es 
sabia els 
verbs. 

Va participar 
en varies 
ocasions i la 
seva aportació 
no va ser 
correcta. 

Va participar 
en varies 
ocasions 

No va 
participar 
perquè no es 
sabia els 
verbs. 

Va participar 
en dues 
ocasions i la 
seva aportació 
va ser 
correcta. 

Concentració/ 
atenció 

Totalment 
dispers en  tot 
moment. 

En tot moment 
es va veure 
atenta per 
aportar la 
resposta 
correcta. 

En tot moment 
es va veure 
atent per si 
podia aportar 
la resposta. 

Totalment 
dispers per 
moments. 

Molt 
concentrat per 
aportar la 
resposta 
correcta. 

Motivació Es va motivar 
fent renous 
amb les fitxes 
del bingo. 

Va treballar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

Va treballar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

En tot moment 
es va dedicar 
a interrompre 
sense pensar 
el què volia 
dir. 

Va treballar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

El joc del 
llenguatg
e 
expressiu 

Participació Molta 
participació en 
tot moment 

Bastanta 
participació 

Bastanta 
participació en 
l’activitat 

Molta 
participació en 
tot moment. 

Molta 
participació en 
tot moment. 

Concentració/ 
atenció 

Bastant 
concentrat 
encara que a 
moments no 
escoltava 
gaire els 
companys. 
Sempre 
estava en 
constant 
moviment. 

Bastant 
concentrada 
amb el que 
deien els 
companys. 

Bastant 
concentrat  
amb les 
respostes dels 
companys.  

Molta 
concentració a 
l’hora 
d’expressar-
se. 

Molta 
concentració 
en l’escolta 
dels 
companys per 
poder imitar la 
manera en 
com 
s’expressen la 
resta de 
companys. 

Motivació Motivat i molta 
imaginació a 
l’hora 
d’expressar-
se. 

Motivada però 
amb dificultats 
per expressar-
se amb 
fluidesa. La 
seva resposta 
és la 

Motivat però 
es trobava 
amb 
mancança 
d’idees per 
obtenir una 
resposta 

Motivat, molta 
imaginació i 
bona 
expressió. És 
un nin molt 
expressiu. 

Motivat, però li 
costava molt 
parlar a partir 
d’una frase 
què és capaç 
d’expressar. 
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continuïtat de 
la frase  de 
dues a tres 
paraules. 

immediata. 

Amb quin 
ordre va? 

Participació Bastanta  
participació en 
tot moment. 

Bastanta 
participació de 
l’activitat en la 
construcció de 
frases. 

Bastanta 
participació 
per construïr 
frases. 

Molta 
participació. 
En tot moment 
volia parlar ell. 

Bastanta 
participació 
per ordenar 
les imatges. 

Motivació Més o menys 
motivat. 

Més o menys 
motivada. 

Més o menys 
motivat. 

Bastant 
motivat. 

Més o menys 
motivat. 

Concentració/ 
atenció 

En la majoria 
del temps 
estava 
totalment 
dispers, llevat 
de quan li 
tocava el seu 
torn. 

Bona 
concentració 
però es 
dedicava a 
expressar-se 
amb les 
mateixes 
idees que els 
altres 
companys. 

Poca 
concentració 
perquè en tot 
moment 
parlava amb el 
company Biel 

Bastant 
concentrat 
amb 
l’expressió 
dels 
companys i 
atent per quan 
li tocava el seu 
torn. 

Poca 
concentració 
per distreure’s 
amb en Pau la 
major part de 
l’activitat. 

Jugam 
amb els 
verbs? 

participació A moments, 
durant tota 
l’activitat va 
tenir molt bona 
participació. 
Va estar dret 
en tot moment 
per voler 
apuntar a la 
pissarra. 

Molt bona 
participació 
durant tota 
l’activitat i 
aixecant la mà 
per tenir 
permís per 
clicar a l’opció 
correcte. 

Molt bona 
participació 
tant a l’activitat 
com en el seu 
torn per 
intervenir. 

Molt bona 
participació en 
tot moment 
però dret per 
dispondre de 
més facilitat 
d’apuntar a la 
pissarra i no 
respectar el 
torn dels 
companys. 

Molt bona 
participació 
per intervenir 
en la pissarra 
però no per 
respectar el 
torn dels seus 
companys. 

Motivació Va treballar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

Va treballar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

Va treballar 
l’activitat amb 
moltes ganes. 

Va estar molt 
motivat. Tot el 
temps volia 
clicar la 
resposta 
correcte. 

Va estar molt 
motivat en tot 
moment. 

Concentració/ 
atenció 

A moments es 
va concentrar 
molt però es 
despistava 
molt fàcilment 
amb alguns 
objectes del 
seu voltant. 

Molt 
concentrada 
per intentar 
respondre 
correctament. 

Molt 
concentrat 
encara que a 
vegades els 
companys 
s’adelanta 
ven a dir la 
resposta 
correcta. 

Estava tan 
concentrat fins 
a tal punt que 
estava just 
davant la 
pissarra 
digital. 

Totalment 
concentrat 
amb l’activitat i 
atent per 
aconseguir les 
opcions 
correctes. 

Represen 
tam la 
dramatitz
ació d’un 
conte 

concentració Estava bastant 
concentrat. 
Per ell 
aquesta 
activitat de 
contar i 
explicar 
històries li 
agradava molt. 

Estava 
concentrada  
durant tota 
l’activitat. 

En  tot 
moment va 
estar atent a 
l’activitat 

Estava molt 
concentrat 
amb la 
història. 

En tot moment 
va estar atent 
a l’activitat 

Motivació Va estar 
interessat en 
tot moment, 
inclús es sabia 
la història del 
conte. 

Molt 
interessada 
durant tota 
l’activitat. 

Molt interessat 
durant 
l’activitat. 
 
 
 
 
 

Molt interessat 
en la història, 
va contar 
algunes de les 
accions. 

Molt interessat 
durant tota 
l’activitat. 
Manejava molt 
bé les titelles. 

participació Molt bona 
participació en 
la 
representació i 
en la lectura. 

 Molt bona 
participació en 
la 
representació 
de la història 

Bona 
participació en 
la 
representació 
de la història i 
en la lectura. 

Molt bona 
participació en 
la 
representació i 
en la lectura 
de la 
dramatització. 

Molt bona 
participació en 
la 
representació. 
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En l’activitat “t’agrada llegir” és un qüestionari en el què tots varen participar 

però cada un de manera individual, per tant, la concentració i l’interès en fer el 

qüestionari vaig considerar què a tots era molt semblant i no vaig veure la 

necessitat de desglossar-ho dintre de la graella. Així doncs, la valoració 

d’aquesta activitat va ser l’anàlisi de quin hàbit lector tenia cada alumne i quins 

coneixements tenia respecte a col.leccions o títols de llibres i autors. Vaig 

poder comprovar clarament quins nins tenien hàbit lector com en Josep, en 

Saifla i en Biel, i quins no com en Pau i na Irene. 

Com s’ha pogut observar a la graella, s’han valorat els ítems de participació, 

motivació i concentració /atenció de totes les activitats de l’alumnat TDAH amb 

l’objectiu de poder comparar en cada alumne quins ítems s’han assolit millor i 

quins no, o quines activitats varen ser més motivants i lúdiques que altres. 

Aquests aspectes d’avaluació i/o valoració de les activitats es podran analitzar 

en el següent apartat d’avaluació global de l’alumnat sobre les activitats del 

dossier que vaig dur a terme durant tot aquest periode de temps. 

 

10.6.3. Avaluació global de l’alumnat sobre les activitats del dossier d’activitats. 

Per avaluar i valorar les actituds dels alumnes TDAH de manera global en la 

participació de les activitats, vaig dissenyar una rúbrica amb tots els resultats 

de cada alumne de les activitats dutes a terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

Taula 11. Avaluació global de l’alumnat sobre les activitats del dossier. Disseny propi.      

    
  
Els resultats d’aquesta taula avaluadora demostren que les activitats varen ser 

en major o menor grau d’importància unes activitats adients a aquest tipus 

d’alumnat perquè els resultats foren generalment positius en quant a la 

motivació, la concentració i la participació. 

Si analitzam les dues graelles, podem observar clarament quines activitats 

varen ser més motivants i lúdiques i quines no tant. Les activitats que més 

varen agradar als alumnes i que varen funcionar millor foren l’activitat de  “els 

pronoms personals”, “el joc del llenguatge expressiu”, “jugam amb els verbs” i 

“representam la dramatització d’un conte”.  Pel que fa a la resta d’activitats, no 

varen tenir tant d’èxit però es varen redactar les propostes de millora per 

aconseguir un major rendiment d’aquestes activitats. 
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En general va ser  un grup que va respondre molt positivament a les activitats 

amb ganes  i il.lusió de fer coses i activitats diferents i amb els mateixos 

conceptes i continguts que es poden trobar al llibre. En cap moment em vaig 

trobar amb un alumne que no volgués participar en les activitats. 

Per altra banda, vaig voler valorar també altres participants del grup a les 

activitats de “llenguatge expressiu”, “jugam amb el bingo” i la “dramatització del 

conte” que varen ser les activitats  que es varen fer en gran grup. Aquest 

alumnat també va respondre correctament a les activitats encara que d’una 

manera més ràpida i atenta que l’alumnat TDAH, és per aquest motiu que vaig 

treballar activitats amb tot tipus d’alumnat per obsevar les diferències que hi 

havia entre un/a alumne/a sense dificultats i un/a alumne/a amb dificultats. Es 

varen poder observar diferències amb la lectura, l’expressió i l’actuació dels 

fets. 

10.6.4. Avaluació del material per part de la PT i la mestra tutora. 

Per l’avaluació del material emprat per fer el  dossier d’activitats, vaig elaborar 

aquesta taula amb uns criteris perquè la mestra tutora i la PT valoressin quins 

criteris s’han adaptat o no a les necessitats d’aquest alumnat. 
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Taula 12. Avaluació del dossier d’activitats. Disseny propi. 

 

En quant a la meva aportació al centre i a la meva actitud, la mestra tutora va 

afegir la següent valoració: 

En tot moment ha demostrat un aspecte vocacional de cara als alumnes i les 

activitats estaven ben preparades i en quant a organització no va faltar cap 

detall. 

10.6.5. Valoració de la PT i la mestra tutora dins l’aula. 

El paper que té la PT dintre de l’aula és de molta seguretat en ella mateixa a 

l’hora de fer o treballar qualsevol activitat. Vaig trobar que la seva manera  de 

fer feina agradava als alumnes i que les seves explicacions eren clares havent-

hi una bona interacció amb l’alumnat. Depenent de l’activitat i el moment en 

què s’havia de treballar, decidia si es podia realitzar dintre o fora de l’aula, 

essent més partidària de sempre treballar dintre de l’aula. En quant a tècniques 

que funcionin, ella sempre utilitza la manera en què l’alumnat pugui participar al 

màxim referent a què cada un aporti la seva opinió de com faria les coses de tal 

manera que així els facilita el seu aprenentatge perquè així saben realment  el 

què han de fer. 

La mestra tutora té un paper molt proper a l’alumnat, el seu treball amb el grup 

és dinàmic. Per això ella empra una tècnica molt eficaç que consisteix en llevar 
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energia física per llavors obtenir una major concentració mitjançant el ball i el 

moviment físic de braços i mans. La seva professionalitat es demostra amb 

l’esforç de dur a terme els objectius i continguts establerts al corresponent curs 

amb activitats lúdiques combinades amb el llibre de text en totes les seves 

àrees. 

10.7. Propostes de millora. 

En aquest apartat amb una graella, vaig mencionar la dinàmica de cada 

activitat juntament amb les propostes de millora que es podrien fer a cada una. 

Les propostes que es varen determinar en aquesta graella varen ser les meves 

i les de la PT de manera conjunta. 

 

Taula 13. Dinàmica de les activitats i propostes de millora. 

PRONOMS PERSONALS 

 
Activitat realitzada en petit grup només amb els alumnes de TDAH dins l’aula. Tot i que els 
altres alumnes treballaven altres continguts, el grau de concentració del petit grup va ser 
destacable. 

 

Propostes de millora 

 
Tot i que l’activitat va funcionar correctament, l’alumnat es va veure amb dificultats per 
construïr les frases degut a què hi havia un excés de paraules, per això es proposa disminuïr 
el contingut de vocabulari per així afavorir el procés en l’estructura de les frases. 
 

APRENEM ELS VERBS AMB EL BINGO 

 
Va ser una activitat que es va fer amb el grup classe. Va ser una sessió en què l’activitat va 
ser moguda i va fer que costés l’atenció dels nins. Tot i que va agradar, es va fer un poc 
llarga perquè hi va haver moltes interrupcions. 
 

Propostes de millora 

 
En aquesta activitat part de l’alumnat no va participar perquè no es sabia o no havia estudiat 
suficientment els verbs a casa com estava previst. Per tant, el que es va proposar per 
millorar aquesta activitat va ser fer un repàs dels verbs en el moment previ de l’activitat a fi 
de refrescar el que sabien i amb l’activitat rebre un reforç abans de fer l’exàmen. 
Com a altra opció, enlloc de mesclar els tres temps verbals de present, passat i futur, es va 
proposar fer un temps verbal darrere l’altre per afavorir l’aprenentatge. 
 

EL JOC DEL LLENGUATGE EXPRESSIU 

 
Aquesta activitat es va fer amb un grup mitjà heterogeni i va funcionar molt bé llevat 
d’algunes interrupcions entre els companys. Cada nin expressava el que volia i com volia a 
partir d’una frase o una paraula. 
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Propostes de millora 

 
Els nins amb més problemes de comunicació intervenien poc amb una expressió de dues o 
tres paraules, per tant, com a proposta de millora s’hauria de dirigir un poc més l’activitat 
amb preguntes més tancades. 
 

  AMB QUIN ORDRE VA? 

 
Realment aquesta activitat no va funcionar a la perfecció, ja que hi havia 6 imatges de 3 
accions diferents i a vegades hi va haver confusions per ajuntar-les. A l’hora de fer les frases 
tots els companys anaven imitant la descripció que havia fet abans el company. 
 

Propostes de millora 

 
Enlloc de mesclar les 3 accions al mateix temps, es podria fer només la seqüenciació 
d’imatges de dues en dues i després fer la descripció d’aquesta. Una vegada finalitzada la 
primera acció es seguiria la segona i finalment la tercera. Així s’haguessin evitat confusions. 
 

JUGAM AMB ELS VERBS 

 
Aquesta activitat es va fer en petit grup i fora de l’aula. El treball d’aquesta activitat feta amb 
la pissarra digital per aquests nins que els costa centrar l’atenció realment va funcionar. Els 
va permetre que interactuassin i poguessin mantenir un interès constant durant tota 
l’activitat. Va ser molt positiva l’avaluació a posteriori dels continguts. 
 

Propostes de millora 

 
Es va proposar millorar l’activitat fent més varietat d’activitats digitals (encreuats, omplir buits, 
etc) en comptes de fer-ne només una de relacionar els temps verbals ja que així i tot va tenir 
bastant d’èxit. 
Una altra proposta va ser la duració de l’activitat, que per els alumnes una sessió va ser un 
temps un poc escàs, per tant, per reforçar més els temps verbals amb aquest tipus 
d’activitats es podrien emprar dues sessions. 
 

REPRESENTAM LA DRAMATITZACIÓ D’UN CONTE 

 
L’activitat es va fer amb tot el grup classe dins l’aula. Tot i que va estar poc preparada per 
falta de temps, per part dels nins va agradar molt i varen participar amb il.lusió. 
Va ser una activitat molt creativa i que va permetre l’expressió tant emocional com física de 
l’alumnat. Es va destacar que tot el grup de 28 alumnes va mostrar interès, dedicació, 
respecte i sentit de l’humor. 
 

Propostes de millora 

 
Es va proposar tenir més temps per treballar la dramatització i practicar la interpretació de 
les targetes. 
Una altra proposta va ser  també provar de fer tot el conte amb els mateixos personatges i 
no canviar de nins. 
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11.CONCLUSIONS SOBRE EL MARC D’ACTUACIÓ (part pràctica). 

11.1. Reflexions sobre el procés d’activitats. 

Estic satisfeta amb l’elaboració del dossier d’activitats que he dut a terme en 

aquest TFG encara que m’hagués agradat poder dedicar-hi més temps per 

poder completar-les i aprofundir-les però malgrat el periode tan curt del què 

vaig dispondre per dur-les a la pràctica no em va permetre preparar-les així 

com a mí m’hagués agradat. 

També destacar que una vegada haver treballat les activitats amb els alumnes i 

haver pogut obtenir quins han estat els seus resultats, si hagués de tornar a fer 

aquest treball  algunes d’elles les hauria modificat per altres més creatives i 

elaborades. 

11.2. Reflexions sobre l’anàlisi de la PT i la mestra tutora. 

La meva relació amb la  tutora i la PT va ser extraordinàriament positiva. Des 

del primer dia em varen oferir el seu suport i a més vaig dispondre d’una 

flexibilitat a l’hora d’elegir l’horari per treballar les activitats tant per part de la 

PT com per la tutora. En tot moment em varen aportar idees i em varen valorar 

la meva manera de treballar i actuar amb l’alumnat. Em varen facilitar material i 

a més, participaren en l’organització de les sessions i això em va facilitar molt 

l’organització del meu treball dins el centre. 
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12.CONCLUSIONS SOBRE EL TREBALL DE FI DE GRAU 

Aquesta és la darrera part del TFG i vaig voler separar les conclusions en 

apartats diferents per poder concloure més concretament cada un dels punts 

més importants  sobretot el procés de treball, dedicació i esforç  que vaig 

dedicar en aquest TFG. 

12.1. Reflexions sobre el cumpliment dels objectius i continguts del TFG. 

Crec que els objectius generals i específics que es varen proposar al llarg 

d’aquest TFG generalment s’han assolit amb èxit. Per una banda, els objectius i 

continguts que es referien al marc teòric s’han assolit perquè vaig aprofundir els 

meus coneixements a partir de recerques d’informació i amb  l’anàlisi d’aquesta 

informació  em va permetre ampliar els meus coneixements sobre aquest 

concepte tan ampli com es el TDAH. Desconeixia continguts i conceptes 

d’aquest trastorn i que gràcies a la recerca d’aquesta informació m’ha fet 

possible obtenir un aprenentatge més exhaustiu. 

Per altra banda, els objectius referents al marc d’actuació, generalment també 

s’han assolit perquè l’avaluació per part de la PT i la tutora del dossier 

d’activitats han estat en tot moment favorables, encara que, així i tot hi va haver 

algunes activitats que s’haurien de millorar sobretot l’activitat de seqüenciació 

d’imatges i l’activitat dels verbs amb el bingo. Per part de l’alumnat també varen 

demostrar gran interès, participació i il.lusió en totes les activitats que era el 

que estava previst. 

Finalment, els objectius i continguts específics de cada activitat, normalment en 

major o menor mesura es varen assolir perquè l’alumnat ja tenia coneixements 

prèvis  sobre aquests i això va suposar un reforçament en la majoria dels 

continguts de les dues àrees. Encara així i tot,  treballar amb aquestes activitats 

els va premetre ampliar el seu aprenentatge. 

12.2. Conclusions vivencials. 

Aquest TFG m’ha suposat una experiència diferent en relació  a l’elaboració de 

tots els altres treballs realitzats durant tota la carrera de mestra perquè he 

après a cercar informació a través de noves fonts d’informació amb revistes, 
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articles i tesis i això m’aporta una gran satisfacció. En general estic satisfeta 

amb la feina feta i amb la temàtica que he treballat. De fet, tornaria a treballar el 

TDAH perquè m’ha suposat conèixer aspectes i característiques d’aquest 

trastorn que abans desconeixia i això em produïa cada cop més curiositat. 

He viscut el procés d’aquest treball amb molta intensitat i dedicació a tots els 

seus detalls gràcies a la guia pautada per part de la tutora de la UIB que ha fet 

que l’elaboració d’aquest treball fos adequat en quant a l’organització de la 

seva estructura i continguts i  ha fet possible que fos més fàcil. 

Per a mí ha sigut un grau més d’experiència l’elaboració d’aquest treball en 

quant a la manera de com he anat poc a poc construïnt la seva estructura i 

omplint-lo d’informació amb autors d’articles i revistes  importants dintre del 

món de la psicologia i l’educació. Això m’ha recomfortat i m’ha fet sentir 

important el fet d’haver arribat al final i aconseguir un bon treball, o a mí em 

sembla què ho és. Em sembla haver posseït un grau més de formació i 

preparació per a començar el meu camí com a mestra. 

Destacar també que no tot ha estat tan fàcil i què a moments he sentit que em 

fugia de les mans, sobretot, un dels moments del treball en què em vaig sentir 

més perduda va ser el moment en què vaig començar la part pràctica al centre i 

em vaig trobar una PT fent la substitució de la PT de primer i segon cicle i no 

em va saber explicar ni guiar en cap moment sobre què era el què havia de fer 

ni on anar. Aquesta situació em va provocar una gran frustració per una falta de 

temps per part meva i una falta d’organització per part del centre. 

Afortunadament amb la PT de tornada tot es va planificar i organitzar  amb èxit. 

Per altra banda, he de dir que aquesta temàtica realment m’ha engrescat 

profundament com a curiositat d’aprendre i saber-ne més, la qual cosa fa que 

segueixi investigant i treballant posteriorment a aquest treball amb llibres i guies 

pràctiques per educadors i professors sobre aquest tipus de trastorn. 

Finalment crec que m’ha servit molt treballar aquesta temàtica perquè com a 

futura docent posaré en pràctica tots aquests coneixements que he après amb 

aquest treball i amb el seu fruit seguiré endavant i perfeccionant els meus 

sabers perquè crec que el TDAH és una situació bastant freqüent a les escoles 

i els docents som els principals exemples a seguir perquè a aquest trastorn es 

pugui fer front de manera satisfactòria. 
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14. ANNEXES. 

Annexe 1: Fulls de diagnòstic i graelles. 

Aquests fulls informatius són dels dos alumnes diagnosticats amb TDAH amb 

ACI no significativa. 

La primera correspon a na Irene i la segona a en Biel. 
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Les graelles corresponen als alumnes que no tenen diagnòstic que són en 

Josep, en Pau i en Saifla. 
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Annexe 2: Circular pares. 

Aquesta circular es va repartir a tots els alumnes del grup-classe amb l’objectiu 

de poder realitzar les activitats tenint  el consentiment dels pares i mares dels 

alumnes. 

_______________________________________________________________ 

Benvolguts pares i mares de 4t, 

Som na Margalida Coll Cantallops, estudiant  de mestre d’Educació Primària de 

la Universitat de les Illes Balears i actualment estic realitzant el Projecte de fi de 

Grau. La intenció, és poder realizar una sèrie d’activitats lúdiques i divertides en 

petit i gran grup amb els vostres fills per analitzar la motivació i la concentració. 

Per aquest motiu, us voldria demanar el vostre consentiment de que el seu fill/a 

hi pugui participar. 

Per favor, marqueu la casella que creieu convenient: 

 Sí , vull que el meu fill participi a les activitats. 

           No, no vull que el meu fill participi a les activitats. 

 

Gràcies per endavant. 
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Annexe 3: Entrevista PT i tutora. 

A continuació es pot llegir l’entrevista de la PT i la mestra tutora: 

 

Entrevista PT: Patri Mulet i Dasi. 

 

1- Quants d’anys fa que ets PT? 

Fa 15 anys. 

 
2- Quants d’anys fa que estàs en aquest centre? 

 
      Fa 10 anys. 
 

3- Amb quina etapa o cursos treballes? 

A segon cicle de primària. 

 
4- T’agrada la teva feina? 

Si. 

5- Amb quins nins amb dificultats dones suport? 

Discapacitats psíquics i motòrics. Amb nins autistes i amb nins amb 

trastorns greus emocionals. 

6- Sempre has vist una millora amb els nins als que dones suport o 

qualque vegada no ha funcionat? 

Sempre he vist millora. Sempre per petita que sigui veus una evolució. 

 

7- Si no ha funcionat, quin és el cas o casos? Què vares fer per 

millorar-ho? 

Sempre hi ha alguns casos que pareix que els nins estiguin estancats i no 

vagin ni envant ni enrere. 

En aquests casos funciona no ofuscar-te i cercar la manera de fer feina 

amb ells per complicada que sigui. 
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8- Alguna vegada t’has trobat que no estàs satisfeta amb la feina què 

has fet? 

Satisfeta no però alguna vegada tens la sensació de que tot va molt a poc a 

poc i pareix que la teva feina no dona fruit. Però tot és qüestió de temps. 

 

 

9- El contacte amb els/les  tutors/es és generalment favorable o 

conflictiu? Us coordinau bé? 

El meu contacte amb els/les  tutors/es sempre ha estat positiu. Jo estic a la 

disposició dels tutors, i això, sempre ho agraeixen. Així és molt fàcil 

coordinar-se amb ells. 

 

10-  Ets partidària de treure els alumnes fora de l’aula? Per què? 

Depèn. Depèn de l’alumne, del grup, de l’activitat que vagis a fer, del tutor, 

del moment, de l’hora del dia... 

Prioritzo dins de l’aula a no ser que sigui millor treure’ls. 

 

11-  Quina és la teva manera de treballar amb ells, activitats, jocs, etc? 

Tens tècniques que et funcionin? 

M’agrada partir sempre del joc. És a dir, aprendre de manera lúdica. Els 

nins aprenen jugant i saps que així serà èxit segur. 

 

12-  Què penses de l’avaluació qualificativa en general? 

Cadascun dels nins de l’escola té les seves necessitats educatives i per 

tant, l’escola s’ha d’adaptar a elles. Sempre hem d’avaluar tenint en compte 

l’alumne i les seves característiques. 

 

13- Creus que l’Educació està ben adaptada a la diversitat? 
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Tocaria. Tenim totes les eines necessàries. De vegades ens manca alguns 

recursos de tipus personals. 

 

14- Quins aspectes creus que s’haurien de millorar per aconseguir una 

educació integral? 

Per començar no tenir una llei d’educació com la que tenim actualment. 

L’educació és un dret universal que ha d’arribar a tots, i això, actualment no 

és així. 
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Entrevista Tutora: Clara Figuerola Bucklitsch 

 

1- Quants d’anys fa que ets tutora? 

Fa 4 anys. 

 
2- Quants d’anys fa que estàs en aquest centre? 

Fa 3 anys. 

 
3- T’agrada la teva feina? 

M’encanta i fascina. 

 
4- Quines característiques destacaries del teu grup? 

Molt nombrós, molt actiu, inquiet i curiós. 
 

5- És un bon grup? 

Sí. 

6- Generalment hi ha bon ambient de treball? 

Sempre. 

 
7- Tens alguna tècnica per treballar amb ells?  

Sí, deixar que primer es llevin energia física per poder estar més 

concentrats. 

 
8- Quines valoracions destaques en l’avaluació?  

En general és complicada perquè hi ha dos nivells diferenciats dins 

l’alumnat. Però els resultats són positius. 

 
9- Quins aspectes creus que s’haurien de millorar per aconseguir una 

educació de qualitat? 

Més recursos i no tants de canvis burocràtics. L’epicentre de l’Educació és 

el nin i millorar com treballam. 

És necessari més professionalitat i assessorament constant del professorat. 
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Annexe 4: Imatges de les activitats i qüestionaris de lectura. 

Activitat 1: imatges de l’activitat dels pronombres personals. 

Imatges treballant amb els alumnes TDAH. 

  

 

   

 

  

Imatge del material. 
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Activitat 2: imatges del material per treballar l’activitat “ aprenem els verbs amb 

el bingo”. 

 

Imatge del material. 

 

 

 

Està compost per taulells i targetetes. Cada targeta té una acció concreta. 

Quan s’obté l’acció que es canta al taulell, hi afegim un cartonet o fitxa 

vermella. 
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Activitat 3: imatge del material de  l’activitat del “joc del llenguatge expressiu”. 
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Activitat 4: imatge de l’activitat de seqüenciació d’imatges i la descripció de 

l’acció. 
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Activitat 5: imatges de la pissarra digial amb l’activitat “jugam amb els verbs?”  
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Activitat 6: en l’activitat “t’agrada llegir” es pot observar a continuació les 

respostes de cada un dels alumnes TDAH del qüestionari que varen emplenar 

de manera individual sobre hàbits de lectura. 
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Activitat 7:  “Representam la dramatització d’un conte”. A continuació, es 

poden veure imatges sobre el material emprat i altres imatges realitzades 

durant l’activitat amb l’alumnat. 

Imatges del material emprat: 

 

            

Aquestes són les titelles emprades en la dramatització i a la imatge de davall 

són les targetes de cada acció. 
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Imatges del fons de cada una de les escenes. 

   

 

Imatges realitzades durant l’activitat amb l’alumnat. 
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Moment en què es reparteixen els personatges i assatgen per interpretar 

posteriorment la dramatització. 
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Fulls de la dramatització original. 
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