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Justificació
Aquesta guia està orientada per a atendre
l’alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i
hiperactivitat (TDAH) escolaritzat en els Cicles
Formatius de Grau Mitjà (CFGM) principalment.
Aquesta guia pretén difondre unes orientacions
i uns criteris d’intervenció sobre les
característiques i les dificultats de l’alumnat dels
CFGM que presenten necessitats educatives
derivades del TDAH.
La major part de l’alumnat amb TDAH que inicia
aquests estudis en els CFGM ha rebut suports
educatius durant tota la seua escolaritat o
part d’aquesta per presentar necessitats de
suport educatiu. Amb aquesta guia pretenem
una continuïtat entre les etapes educatives
obligatòries i l’actual, per la qual cosa comporta
una metodologia inclusiva que ajude l’alumnat
a aconseguir els objectius del cicle i li possibilite
l’accés al cicle superior o la seua inserció laboral
tant a nivell professional com personal.
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Introducció
Els Cicles Formatius possibiliten a l’alumnat
a desenvolupar les capacitats i les destreses
que tenen encaminades a la seua formació
i la competència en cada una de les famílies
professionals, així com poder accedir al món
laboral.
Amb els estudis professionals es pot obtindre
la qualificació de tècnic en Grau Mitjà i pretenen
donar resposta als diferents sectors professionals
per a respondre a la demanda d’ocupació actual.
La Formació Professional oferida a la Comunitat
Valenciana està al voltant de 47 cicles formatius
de Grau Mitjà i 29 de Grau Superior dins de
25 famílies professionals, amb continguts
teòrics i pràctics adequats als diversos camps
professionals.

En el cas de no posseir algunes de les titulacions
anteriors, es pot accedir a un Cicle Formatiu de
Grau Mitjà si s’han complit dèsset anys d’edat o
si es fan abans del dia 31 de desembre de l’any
en curs, mitjançant una prova d’accés.
Com a metodologia específica en la prova
d’accés per a l’alumnat amb TDAH, tal com
s’està fent amb aquests alumnes en les
proves per a l’accés a la Universitat (PAU), seria
convenient:
• Donar més temps per a la realització de la
prova.
• Assegurar-nos que han entés les preguntes.
• Oferir la possibilitat de poder seure en primera
fila.

Segons la normativa vigent, els requisits
acadèmics necessaris per a tindre accés directe al
CFGM són els següents:
• Títol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria.
• Títol de Formació Professional Bàsica.
• Títol de Batxiller.
• Un títol universitari.
• Un títol de tècnic/a superior de Formació
Professional.

Introducció»9

TDAH. Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat
Una GUIA per a l’ATENCIÓ EDUCATIVA
en els Cicles Formatius de GRAU MITJÀ

3»

Objectius
L’objectiu de la guia és tractar des de la pràctica
educativa com atendre de manera més ajustada
a l’alumnat amb TDAH amb un plantejament
inclusiu en el sistema educatiu, dotar d’eines
al professorat, l’alumnat i les famílies perquè
puguen afrontar les dificultats que es plantegen
en aquest període de formació i orientar-los
per a la seua adequada transició al món laboral.

• Explicar i orientar al professorat, l’alumnat
i les famílies què és el TDAH per a poder
donar una resposta més inclusiva en els
CFGM.
• Conscienciar l’alumnat amb TDAH para
que vaja aprenent a acceptar i a valorar
les seues diferències, dificultats i trobar i
valorar les seues fortaleses com a part de
la seua persona.
• Donar tècniques que ajuden a desenvolupar
les funcions executives i integrar-les en el
quefer diari.
• Motivar l’alumnat amb TDAH per a millorar
el seu autoconcepte i autoestima per a
afavorir la confiança en les possibilitats i les
competències que té.
• Fomentar tècniques de convivència al grup
classe.
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Característiques del
trastorn per dèficit d’atenció
i hiperactivitat
El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
(TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament
segons el Manual Diagnòstic i Estadístic dels
Transtorns Mentals (DSM-5) i el Manual de
Classificació Internacional de Malalties (CIE-10),
d’inici en la infància, i que es manté al llarg de l’edat
adulta.

Amb freqüència s’hi associen dificultats adaptatives, cognitives, socials, d’aprenentatge,
conductuals i emocionals, sent molt freqüent
la comorbilitat amb altres trastorns (ansietat,
trastorns de l’estat d’ànim, trastorn negativista-desafiador, trastorns del son, depressió
i trastorns de l’aprenentatge i altres).

Comprén un patró persistent de falta d’atenció,
hiperactivitat i impulsivitat, que pot canviar en
el transcurs evolutiu i persistir els símptomes
en l’edat adulta com a síndrome completa o
parcial.

Els estudis neuropsicològics han demostrat
que des de la infància es manifesten alteracions
en les funcions executives (processos cognitius
implicats en el control conscient de les conductes
i els pensaments), que els causen dificultats en
l’organització, la planificació i la priorització,
a més de dèficit d’atenció i precipitació de
les respostes; havent-se i s’ha evidenciat
l’existència d’alteracions en la funcionalitat de
la neurotransmissió, principalment en àrees
interconnectades amb l’escorça prefrontal,
que se suposa responsable de les alteracions
clíniques i de les disfuncions executives.

Es considera que està present quan aquestes
alteracions tenen més freqüència i intensitat
del que és habitual en funció de l’etapa
evolutiva i el desenvolupament de la persona,
i interfereixen de manera significativa en el
rendiment escolar, laboral i/o social i en les
seues activitats quotidianes.
No totes les persones amb TDAH manifesten
els mateixos símptomes ni amb la mateixa
intensitat. Segons els símptomes predominants,
se’n presenten tres subtipus: subtipus amb
predomini del dèficit d’atenció, subtipus amb
predomini hiperactiu/impulsiu i subtipus
combinat.
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Així mateix, Barkley (2013, 2014) concreta que
la capacitat per a regular la conducta pròpia
està guiada per les funcions executives, és a dir,
el conjunt d’habilitats cognitives necessàries
capaces d’orientar la nostra conducta cap a un
objectiu (llenguatge intern; la memòria de treball
verbal i no verbal; el control de les emocions i
la motivació i la capacitat de reestructuració i
organització). Segons aquest model, una baixa
capacitat d’inhibició, és a dir, un dèficit en la funció
que evita donar una resposta immediata davant
d’un estímul sense haver-ne analitzat abans
les conseqüències, les alternatives, els riscos i
els beneficis, repercuteix negativament en les
funcions executives a diferents nivells, la qual
cosa donaria com a resultat una mala resposta
adaptativa de la persona amb TDAH.
A més, les funcions executives també donen
suport a la presència de l’emoció en el TDAH.
Segons la seua teoria, l’individu desenvolupa
sis funcions executives, que són: el control
inhibitori, la memòria de treball verbal i no-verbal,
l’autoregulació, la planificació, la resolució de
problemes i l’autoconsciència. Les emocions
són motivacions i, per tant, si algú és capaç de
controlar-les, és capaç també d’autoregular els
estats motivacionals.

En l’etapa d’Educació Secundària, la hiperactivitat
passa a ser internalitzada (no hi ha tanta
necessitat física de moviment extern, però sí que
es pot confondre amb ansietat), augmenten les
dificultats d’atenció i apareix una alta impulsivitat,
que és el fet que més problemes li pot arribar a
ocasionar.
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4.1.
Característiques del trastorn per
dèficit d’atenció i hiperactivitat
segons el DSM 5
• Presentació combinada -314.01 (F90.2).
A1 (inatenció) i el criteri A2 (hiperactivitatimpulsivitat) durant els últims 6 mesos.
• Presentació predominant amb falta d’atenció
- 314.00 (F90.0).
Si es compleix el criteri A1 (inatenció), però
no es compleix el criteri A2 (hiperactivitatimpulsivitat) durant els últims 6 mesos.
• Presentació predominant hiperactiva/
impulsiva - 314.01 (F90.1).
Si es compleix el criteri A2 (hiperactivitatimpulsivitat) i no es compleix el criteri A1
(inatenció) durant els últims 6 mesos.
Segons el grau de manifestació, pot tindre un
gradient de lleu, moderat o greu.
Lleu: Hi estan presents pocs o cap símptoma
més que els necessaris per al diagnòstic, i els
símptomes només produeixen deterioració
mínima del funcionament social o laboral.
Moderat: Símptomes o deterioracions funcionals
presents entre lleu i greu.
Greu: Presència de molts símptomes a part
dels necessaris per al diagnòstic o de diversos
símptomes particularment greus, o els
símptomes produeixen deterioració notable
del funcionament social o laboral.

A. Patró persistent d’inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat que interfereix amb el funcionament o el desenvolupament, que es caracteritza per (1) i/o (2):
1. Inatenció: Sis (o més) dels símptomes
següents s’han mantingut durant almenys
6 mesos en un grau que no concorda
amb el nivell de desenvolupament i que
afecta directament les activitats socials i
acadèmiques/laborals:
Per a adolescents majors i adults (17 i
més anys), es requereix un mínim de cinc
símptomes.
a. Amb freqüència falla a prestar l’atenció
deguda a detalls, o per distracció es
cometen errors en les tasques escolars,
en el treball o durant altres activitats
(per exemple, es passen per alt o es
perden detalls, el treball no es du a
terme amb precisió).
b. Amb freqüència té dificultats per a
mantindre l’atenció en tasques o en
activitats recreatives (per exemple, té
dificultat per a mantindre l’atenció en
classe, converses o la lectura llarga).
c. Amb freqüència pareix no escoltar quan
se li parla directament (per exemple,
pareix tindre la ment en altres coses, fins
i tot en absència de qualsevol distracció
aparent).
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d.

Amb freqüència no segueix les
instruccions i no acaba les tasques
escolars, els quefers o els deures
laborals (per exemple, inicia tasques,
però es distrau ràpidament i s’evadeix
amb facilitat).

e. Amb freqüència té dificultat per a
organitzar tasques i activitats (per
exemple, dificultat per a gestionar
tasques seqüencials, dificultat per a
posar els materials i les pertinences
en ordre, descuit i desorganització en
el treball, mala gestió del temps, no
compleix els terminis...).
f. Amb freqüència evita, li disgusta o es
mostra poc entusiasta a iniciar tasques
que requereixen un esforç mental
sostingut (per exemple, tasques escolars
o quefers domèstics; en adolescents
majors i adults, preparació d’informes,
completar formularis, revisar articles
llargs).
g. Amb freqüència perd coses necessàries
per a tasques o activitats (per exemple,
materials escolars, llapis, llibres,
instruments, bitlletera, claus, papers del
treball, ulleres, mòbil...).
h. Amb freqüència es distrau amb facilitat
per estímuls externs (per a adolescents
majors i adults, pot incloure pensaments
no relacionats).

2. Hiperactivitat i impulsivitat.
Sis (o més) dels símptomes següents s’han
mantingut durant almenys 6 mesos en
un grau que no concorda amb el nivell de
desenvolupament, i afecta directament les
activitats socials i acadèmiques/laborals:
Nota: els símptomes no són només
una manifestació del comportament
d’oposició, desafiament, hostilitat o fracàs
per a comprendre tasques o instruccions.
Per a adolescents majors i adults (a partir
de 17 anys), es requereix un mínim de cinc
símptomes.
a. Amb freqüència joguineja o colpeja les
mans o els peus o es retorç en el seient.
b. Amb freqüència s’alça en situacions en
què s’espera que romanga assegut
(per exemple, s’alça a classe, a l’oficina
o en un altre lloc de treball, o en altres
situacions en què han de mantindre’s en
el seu lloc).
c. Amb freqüència es mou o s’enfila en
situacions en què no resulta apropiat.
(nota: en adolescents o adults, pot
limitar-se a estar inquiet).
d. Amb freqüència és incapaç de jugar o
d’ocupar-se tranquil·lament en activitats
recreatives.

i. Amb freqüència oblida les activitats
quotidianes (per exemple, fer les tasques,
fer les diligències; en adolescents majors
i adults, retornar les trucades, pagar les
factures, acudir a les cites...).
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e. Amb freqüència està “ocupat” i actua
com si “l’impulsara un motor” (per
exemple, és incapaç d’estar quiet o se
sent incòmode estant quiet durant un
temps perllongat, com en restaurants,
reunions; les altres persones poden
pensar que està intranquil o que li resulta
difícil seguir-los).
f. Amb freqüència parla excessivament.
g. Amb freqüència respon inesperadament
o abans que s’haja conclòs una pregunta
(per exemple, acaba les frases d’uns
altres; no respecta el torn de conversa).
h. Amb freqüència li és difícil esperar el seu
torn (per exemple, mentre espera en una
cua).
i. Amb freqüència interromp o s’immisceix
amb uns altres (per exemple, s’immisceix
en les converses, jocs o activitats; pot
començar a utilitzar les coses d’altres
persones sense esperar o rebre permís;
en adolescents i adults, pot immiscir-se o
avançar-se a allò que fan uns altres).

B. Alguns símptomes d’inatenció o hiperactiuimpulsius estaven presents abans dels 12 anys.
C. Diversos símptomes d’inatenció o hiperactiuimpulsius estan presents en dos o més contextos
(per exemple, a casa, a l’escola o al treball; amb
els amics o els parents; en altres activitats).
D. Hi ha proves clares que els símptomes
interfereixen en el funcionament social,
acadèmic o laboral, o redueixen la qualitat
d’aquests.
Especificar-hi si:
En remissió parcial: Quan prèviament es
complien tots els criteris, no tots els criteris
s’han complit durant els últims 6 mesos,
i els símptomes continuen deteriorant el
funcionament social, acadèmic o laboral.
D’ací la importància d’un bon diagnòstic
diferencial per a aplicar la resposta educativa
adequada a les necessitats d’aquest alumnat.
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4.2.
Característiques de l’alumnat amb
TDAH que cursa Cicle Formatiu de
Grau Mitjà
Considerant les característiques que s’han
esmentat en el punt anterior, una gran part
de l’alumnat que presenta TDAH ha triat els
estudis de Cicles Formatius per l’orientació
laboral i el caràcter eminentment pràctic que
tenen. Aquestes possibilitats que ofereix la
formació en els Cicles Formatius augmenten
la seua motivació i l’interés per continuar
formant-se i poder aconseguir titular-s’hi.
És per això que des d’aquesta perspectiva la
metodologia aplicada a l’alumnat amb TDAH
en els Cicles Formatius explicada en el punt
7 es refereix sobretot a les assignatures amb
més pes teòric, i en el punt 7.1.4. s’exposen
algunes mesures de suport relacionades amb
les funcions executives en relació als aspectes
més rellevants de les diferents famílies
professionals.
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Marc teòric
Entenem per inclusió educativa en el
marc dels CFGM el procés de construcció
de l’aprenentatge que, des del respecte
a la diferència, disminuïsca les barreres
d’aprenentatge i genere suports a la
participació en els contextos ordinaris
mobilitzant i optimitzant recursos en vies a
garantir la igualtat d’oportunitats en un procés
d’interacció de l’individu amb el context.
Per a això es requereix l’aplicació flexible de
recursos (organitzatius, curriculars, materials
i personals) per a atendre un ventall ampli de
situacions que l’alumnat amb TDAH necessite
al llarg del període de formació.
Des dels plantejaments de Vigotsky referits a
la interacció amb els seus mediadors aquests
guien l’alumnat a desenvolupar les capacitats
que té mitjançant un procés de feed-back.

MARC TEÒRIC

Una GUIA per a l’ATENCIÓ EDUCATIVA
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Figura 1. (Tomado de Tur, 2003)

Des del model bioecològic del desenvolupament
humà sorgeix un procés dinàmic en què l’individu
influeix en el seu entorn i, alhora, es veuen
influïts per aquest ambient (Bronfenbrenner i
Morris, 2006; Padilla-Walker, Carlo, Christensen
i Yogarson, 2012). Bronfenbrenner (1979)
expressa que la interconnexió de la conducta
humana amb el context es desenvolupa
com una espiral composta per estructures
concèntriques, que amplien el camp relacional
de l’individu amb el món i en com influeixen
entre elles. La idea fonamental parteix de la
creença que les relacions intrafamiliars estan
influïdes per factors externs, al igual que pels
factors interns, Maccoby i Martín (1983). Així
mateix, Bronfenbrenner (1979) indica que

l’ésser humà, en el procés de creixement
travessa aquestes estructures que van des
de la família, les institucions escolars, socials,
culturals i governamentals per a tornar com
a individu social actiu, com a persona adulta
integrada en la nostra societat.
Entenem que el procés d’ensenyamentaprenentatge és fruit de la construcció de cada
un dels elements intervinents en l’alumnat i,
per tant, la família i el professorat no poden
ser aliens a això, ja que és fonamental per a
aconseguir coherència i continuïtat entre les
actuacions.
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Resposta
educativa
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Entenem que la resposta educativa en el
Marc del Disseny Universal de l’Aprenentatge
(DUA) (Alba i Zubillaga, 2012) pretén enfocar
el plantejament de com atendre als xics
i a les xiques que presenten necessitats
educatives derivades del trastorn per dèficit
d’atenció i hiperactivitat (TDAH). Des d’aquesta
perspectiva, atendre l’alumnat amb necessitats
derivades del seu TDAH és atendre la diversitat
dels seus interessos, motivacions i capacitats,
concretat en un currículum que pretén donar
resposta a les seues diferències referides a allò
que aprenen, com aprenen i per què aprenen
sobre la base dels tres principis del DUA.
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Principi I.
Proporcionar múltiples formes de representació
de la informació i els continguts (el què de
l’aprenentatge), ja que les persones són diferents
en la forma en què perceben i comprenen la
informació.
Principi II.
Proporcionar múltiples formes d’expressió
de l’aprenentatge (el com de l’aprenentatge),
ja que cada persona té les seues habilitats
estratègiques i organitzatives per a expressar
allò que sap.
Principi III.
Proporcionar múltiples formes d’implicació (el
per què de l’aprenentatge), de manera que totes
les persones puguen sentir-se compromeses i
motivades en el procés d’aprenentatge (Pastor,
Serrano i del Río, 2015).
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Figura 2. Xarxes cerebrals que intervenen en l’aprenentatge
Centre de Tecnolgia Especial Aplicada (CAST) 2011
REPRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Què s’aprén

El QUÈ de l’aprenentatge

Xarxes de coneixement
Proporcionar múltiples
formes de representació

Pautes
• Proporcionar opcions per a la percepció.
• Proporcionar opcions per al llenguatge,
expressions matemàtiques i símbols.
• Proporcionar opcions per a la comprensió.

ACCIÓ I EXPRESSIÓ
Com s’aprén

El COM de l’aprenentatge

Xarxes estratègiques
Proporcionar múltiples
formes d’acció i expressió

Pautes
• Proporcionar opcions per a l’acció física.
• Proporcionar opcions per a l’expressió i
la comunicació.
• Proporcionar opcions per a les funcions
executives.

MOTIVACIÓ I IMPLICACIÓ
Per què s’aprén

El PER QUÈ de l’aprenentatge

Xarxes afectives
Proporcionar múltiples
formes d’implicació

Pautes
• Proporcionar opcions per a l’interés.
• Proporcionar opcions per a l’esforç.
• Proporcionar opcions per a l’autoregulació
(feedback).
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El TDAH té un impacte significatiu en
la competència acadèmica a la infància
i/o l’adolescència i, en conseqüència, en
l’aprenentatge s’han de dur a terme mesures de
suport i reforç educatiu des d’una perspectiva
inclusiva.
És molt important preveure els aspectes
positius de l’alumnat que presenta TDAH per
a poder tractar les necessitats educatives i
millorar la seua autoestima i el rendiment.
Des del plantejament tradicional en algunes
ocasions es pot confondre hiperactivitat
amb mal comportament, per la qual cosa
es focalitza la intervenció en els aspectes
negatius de la conducta, i en conseqüència
s’utilitzen tècniques que no són les més
adequades per atendre a les necessitats de
l’alumnat amb TDAH.
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Des d’una perspectiva inclusiva es defensa
la diversitat, l’heterogeneïtat i les relacions
personals i es persegueix una educació de
qualitat atenent les necessitats individuals. Les
metodologies de l’escola inclusiva permeten
adaptar el contingut al procés d’aprenentatge
de cada alumne/a.
El coneixement de les seues característiques
ens permetrà ajudar a crear un clima d’aula
preventiu que possibilite models d’intervenció
que eviten situacions conflictives o, fins i
tot disruptives i potenciar, en contrapartida,
conductes alternatives més implicades en la
interacció positiva.
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6.1.
Mesures educatives
Generalment a aquesta edat l’alumnat amb TDAH
ja ha sigut diagnosticat. En el cas de tindre sospites
que un/a alumne/a puga presentar necessitats
educatives derivades del TDAH, s’iniciarà el
procés d’adequació metodològica identificant les
necessitats així com els factors del context que
afavoreixen o dificulten el seu aprenentatge, amb
la finalitat de determinar les mesures educatives
més adequades. Es derivarà a l’orientador/a
que omplirà els annexos de la resolució 11 de
desembre de 2017 protocol derivació educaciósanitat (USMIA) per a determinar el diagnòstic
i, si es confirma, fer l’informe psicopedagògic, si
escau, a fi de determinar les mesures d’accés al
currículum.

En tot aquest procés és fonamental la implicació
dels diferents professionals que intervenen en la
seua educació i la conformitat de la família.
L’alumnat amb TDAH pot presentar falta d’atenció,
de control d’impulsos, inquietud motora, baixa
capacitat per a seguir instruccions escrites i orals
i tindre dificultats per a organitzar i planificar
activitats que requereixen diversos passos, així
com una baixa tolerància a la frustració.
Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats
d’aquest alumnat és molt important que en el
centre educatiu s’establisca el pla d’actuació
personalitzat per a la seua atenció integral i
s’organitze la resposta educativa més adequada.

Figura 3. Mesures de suport educatiu
Context
escolar
Espais: aula, tallers i
zones comunes
Temps: horari
Materials (didàctics,
curriculars, TIC…)

Funcions
executives
Interiorització del
llenguatge
Autoregulació
Planificació
Atenció
Memòria de treball
Control inhibitori

D’accés
al currículum

Convivència i
emocions

Programació, activitats i
tasques
Avaluació
Grau de dificultat del
currículum
Habilitats i estratègies

Comportament i
relacions socials
Emocions i convivència
Autocontrol
Autoregulació
Autoestima
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6.2.
Pautes d’actuació i estratègies per
al centre i el professorat
L’aplicació de les mesures educatives és un
procés continu que parteix del Projecte educatiu
de centre, en què es plasmen les línies generals
d’atenció a la diversitat i es concreta en les
corresponents programacions didàctiques de
les diferents famílies professionals. Des d’una
perspectiva inclusiva i una metodologia que

atenga tant els interessos, les motivacions i les
capacitats mitjançant l’aplicació d’estratègies
educatives que maximitzen les oportunitats
per a tots i minimitzen les barreres que
dificulten l’accés a l’aprenentatge.

Figura 4. PAUTES D’ACTUACIÓ

Projecte Educatiu
de Centre

Programacions
Disminuir les barreres
a l’aprenentatge i a la
participació.
Generar suports en els
contextos ordinaris.
Mobilitzar i optimitzar
els recursos.
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6.3.
Mesures inclusives a l’aula
Tenint en compte els principis del disseny universal de l’aprenentatge, considerem necessari
que el treball a l’aula proporcione a l’alumnat
múltiples maneres d’expressió i representació.
6.3.1. Proporcionar diferents maneres
d’expressió
Facilitant vies de resposta diferents. Podent
expressar el que entenen de diferents maneres:
orals, escrites, visuals, gràfiques, altres...
Subministrant diferents eines i tecnologies
de
suport
segons
les
necessitats
detectades, filmacions de vídeo, PowerPoint,
enregistraments d’àudio, lectors i magnificadors
de pantalla, convertidors de veu a text,
imatges, dibuixos, animació i gràfiques, revisors
ortogràfics, processadors de text, revisors de
gramàtica, programari de reconeixement de veu,
calculadores, entre uns altres, que permeten
la resolució de problemes i puguen construir
solucions alternatives.
Plantejant i fent activitats multinivell (plantejar
activitats a diferents nivells de dificultat).

6.3.2. Proporcionar diferents maneres de
representació
Donant l’oportunitat a l’alumnat que ho puga
necessitar per les característiques individuals
que té, gravar les classes amb el propòsit de
facilitar i proporcionar més accessibilitat de
la informació als estudiants (format d’àudio/
vídeo).
Oferint organitzadors previs per a activar els
coneixements previs i optimitzar el procés
d’aprenentatge.
Exemple: debat entre els companys/es sobre
el tema. Proposant activitats grupals en què
puga donar-se un intercanvi de coneixement,
amb el propòsit d’enfortir el procés formatiu,
ja que moltes vegades els estudiants entenen
amb més facilitat quan reben l’explicació d’un
company/a.
Ensenyant a categoritzar, prioritzar i contextualitzar
la informació.
Tot això des d’una metodologia que atenga
la diversitat del grup/classe i, en concret,
l’alumnat TDAH, des de l’acció tutorial per a
desenvolupar activitats de grup que fomenten
la cohesió social, la participació, la motivació i la
integració.
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En aquesta línia, les metodologies actives i
participatives, com poden ser l’aprenentatge
cooperatiu i l’ús d’eines digitals, afavoreixen la
implicació i la consolidació dels aprenentatges.
En aquest sentit, cal indicar com a rellevants:
La gamificació (Lázaro, 2017), que consisteix
en l’ús de tècniques, elements i dinàmiques
pròpies dels videojocs i l’oci en activitats no
recreatives amb la finalitat de potenciar la
motivació.
Flipped classroom, o classe invertida, que és un
model pedagògic que planteja la necessitat
de transferir part del procés d’ensenyamentaprenentatge fora de l’aula amb la finalitat
d’utilitzar el temps de classe per a desenvolupar
processos cognitius de més complexitat,
que afavorisquen l’aprenentatge significatiu
(Tourón i Santiago, 2015).

L’aprenentatge cooperatiu, que segons
(Spencer i Kagan, 2002; Torrego, 2014),
fomenta:
1. Major entrada comprensible. Els estudiants
ajusten el seu discurs al nivell del seu/a
company/a perquè estan treballant junts.
2. Context natural. El llenguatge s’usa en la
interacció funcional de la vida real i redueix
els problemes de transferència.
3. Negociació del significat. Els estudiants
tenen l’oportunitat d’ajustar el resultat
del seu idioma per a assegurar-se que
s’entenen entre si.
4. Filtre afectiu. Mentre que és difícil parlar
davant de tota la classe, és fàcil per als
estudiants parlar amb un company/a
d’equip de suport.
5. Suport de parells. Els estudiants s’animen
i es recolzen mútuament en l’ús del
llenguatge.
6. Motivació millorada. Com que les
estructures són seqüències d’interacció
atractives, i els estudiants necessiten
entendre’s entre si, hi ha una gran motivació
per a parlar i escoltar per a comprendre.
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Algunes activitats d’aprenentatge
cooperatiu:
• Llapis al centre

• Caps numerats

Objectiu: Propiciar el debat per a la realització
d’un exercici que permeta concretar una
resposta escrita per part de tots que potencie
l’atenció.

Objectiu: Aconseguir que tot el grup assumisca
els mateixos objectius i que tots coneguen en
la mateixa mesura els aprenentatges concrets
i senzills.

Descripció: El/la professor/a dona a cada equip
un full amb tantes preguntes o exercicis sobre
el tema que treballen en la classe com membres
de l’equip de base (generalment quatre). Cada
estudiant ha de fer-se càrrec d’una pregunta o
exercici: ha de llegir-ho en veu alta, assegurarse que tots els/les companys/es aporten
informació i expressen la seua opinió, i comprovar
que tots i totes saben i entenen la resposta.

Descripció: Després de treballar sobre un
tema concret, una pregunta, un problema, una
operació, l’equip arriba a una resposta i ha de
treballar perquè tots els membres d’aquest
tinguen la capacitat d’explicar correctament la
resposta. Cada membre del grup està numerat
i es trau un número a l’atzar que ha d’explicar a
tot el grup classe la resposta del seu grup. Si ho
aconsegueix adequadament, la recompensa és
per a tot l’equip.

Es determina l’ordre dels exercicis. Quan un/a
estudiant llig en veu alta “la seua” pregunta
o exercici, entre tots/totes parlen de com es
fa i decideixen com és la resposta correcta.
Mentrestant, els llapis de tots es col·loquen al
centre de la taula per a indicar que en aquest
moment només es pot parlar i escoltar i no es
pot escriure. Quan tots tenen clar allò que cal
fer o respondre en l’exercici, cada u agafa el
seu llapis i escriu o fa l’exercici en qüestió en el
quadern. En aquest moment, no es pot parlar,
només escriure.

Aplicacions: És ideal per a preguntes curtes en
què hagen d’investigar les respostes. Resolució
de problemes. Lectura comprensiva d’un text
complex.

A continuació, es tornen a posar els llapis al
centre de la taula, i es procedeix de la mateixa
manera amb una altra pregunta o qüestió,
aquesta vegada la dirigeix un altre alumne/a.
Aplicacions: Realització de tot tipus de tasques
d’anàlisi de qualsevol tema.
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• Grup nominal
Objectiu: Detectar els interessos del grup
classe.
Descripció: Per a prendre una decisió es
seguiran els passos següents: cada estudiant
puntua, per ordre de preferència, els aspectes
que més li interessen, i posa un 1 a l’aspecte
que més li interessa, un 2 al que li interessaria
en segon lloc, etcètera. Es posen en comú
aquestes puntuacions i l’aspecte que obté una
puntuació més baixa és el que més interessa
a tota la classe; les puntuacions, perquè el
procediment siga més àgil, poden acordar-se
per equips base.
Aplicacions: Idees prèvies i motivants.

• Tasques trencacaps
Objectiu: Estructuració de la resolució de
tasques senzilles a la manera del trencacaps
cooperatiu d’Aronson (1997).
Descripció: A cada membre de l’equip se li
assigna una tasca o un problema que haurà de
resoldre de manera individual. Posteriorment
s’hi uneixen els membres dels diferents equips
amb la mateixa tasca per a posar-la en comú
(equip d’experts), que millora les produccions
individuals. Després, els experts expliquen al
seu equip el problema, la qüestió o l’apartat que
els ha correspost. Finalment l’equip procura
l’aprenentatge de tots els membres.
Aplicacions: Treballar diferents apartats d’un
mateix tema o qüestió.
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6.4.
Pla d’actuació personalitzat
(PAP)
El Pla d’actuació personalitzat (PAP) atén les
necessitats individuals, per a donar resposta
a aquestes adaptant el contingut del procés
d’ensenyament-aprenentatge de cada alumne/a
i oferint el suport tècnic que necessite des d’una
perspectiva inclusiva. Contindrà les mesures
educatives següents:
• Mesures educatives de suport i reforç
ordinàries al centre i l’aula

En el PAP, s’hi preveuran activitats per a
millorar les funcions executives (atenció,
memòria de treball, planificació i organització,
control inhibitori i aspectes conductuals,
emocionals, resolució de conflictes i millora de
la convivència), en el marc de la programació
d’aula i vertebrant-se amb les competències
curriculars.

• Mesures organitzatives
• Mesures metodològiques
• Pautes per a millorar el comportament

Figura 5
Detecció (centre-família)
Mesures educatives ordinàries
(adaptacions metodològiques centre-aula)
Són suficients
SÍ

NO

Valoració Sociopsicopedagògica
Determinació de necessitats educatives
Derivació a la Unitat de Salut Mental – Diagnòstic TDAH
Informe de la USMIA al centre a través de la família
PAP (TDAH)/Pla terapèutic
Seguiment i coordinació (família-centre)
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6.5.
Identificació de les necessitats
educatives
La identificació de les necessitats específiques
de suport educatiu és competència dels
Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE) dels
Gabinets Psicopedagògics Municipals (GPM) i dels
Departaments d’Orientació (DO).

En el cas de no haver-hi diagnòstic previ de
TDAH i a partir de la informació aportada hi ha
sospita d’un possible trastorn, el Departament
d’Orientació seguirà els passos establits en la
Resolució 11 de desembre de 2017

L’orientador/a, per a procedir a identificar
les necessitats educatives de l’alumnat amb
sospita de TDAH, necessitarà rebre informació
del professorat, de la família de l’alumne/a i dels
serveis clínics i socials, si n’hi ha.

El Departament d’Orientació, entre les
seues funcions, vetlarà pels informes
sociopsicopedagògics fets a l’efecte d’oferir
les orientacions pertinents a l’alumnat, al
professorat i a les famílies que presenten
necessitats educatives derivades del TDAH.
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A partir de la informació rebuda, procedirà a
analitzar les competències en coneixements,
capacitats, actituds, manifestacions conductuals
i emocionals de l’alumnat amb TDAH, i a valorar
els punts forts i febles que presenta, així com
els factors del context que n’afavoreixen
o en dificulten el procés d’ensenyamentaprenentatge.
Després del procés d’anàlisi es tractaran les
intervencions educatives a partir de la valoració
realitzada d’aquesta informació tant a nivell de
l’alumnat i del professorat com del familiar.
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educativa
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7.1. Alumnat
7.1.1. D’accés al currículum
7.1.2. Funcions executives
7.1.3. Convivència i emocions
7.1.4. Mesures de suport a
l’alumnat amb TDAH en
les diferents famílies
professionals
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7.1.
Alumnat
L’alumnat amb TDAH pot presentar inatenció,
impulsivitat i hiperactivitat que afecta les seues
funcions executives i que li poden ocasionar
conseqüències negatives, almenys en dos dels
contextos: escolar, familiar o social.
A partir de l’informe de la USMIA, en què
s’especifica el diagnòstic de TDAH i nivell
d’afectació (lleu, moderat o greu), a més de si
hi ha o no comorbilitat i després de determinar
les necessitats educatives, s’establirà el PAP.
7.1.1. D’accés al currículum
Adequació d’accions educatives dirigides a
eliminar o minimitzar barreres que dificulten
el procés d’ensenyament-aprenentatge, als
recursos personals i materials que afavorisquen
la inclusió educativa.
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Aprenentatge

Comprensió lectora:

• Destacar en colors la idea principal.
• Subratllar el vocabulari nou.
• Fer organitzadors gràfics (mapes conceptuals, esquemes…).
• Compaginar-ho amb informació audiovisual (vídeos i fotos didàctiques que
faciliten emmagatzematge i el processament de la informació escrita).

No vol llegir: com fomentar-ho?

• Permetre que l’alumnat puga triar els llibres de lectura durant el curs dins d’un
ventall ampli proposat per a tot l’alumnat. Recordem que el seu problema
atencional (atenció sostinguda) els dificulta si la lectura és poc motivadora o
molt llarga. És més aconsellable fer lectura dialògica a l’aula, on l’alumne/a llig
el capítol a casa i a l’aula pot donar l’opinió personal que té, que és molt més
enriquidor o motivador per a tot l’alumnat i més en concret per a l’alumnat
amb TDAH.
• Llegir un llibre molt breu cada dia.
• Compartir la lectura d’un llibre 10 minuts al dia.
• Formar una xicoteta biblioteca a casa.

Se salta línies en llegir

• Usar targeta, cartolina o regle que el guie en la lectura.
Matemàtiques
• Fer càlcul mental (regles).
• Subdividir l’enunciat del problema en parts.
• Ajudar-se amb la calculadora.
Treballa molt de pressa i s’equivoca
• Posar recordatoris visuals.
• Dividir les tasques i fer-les per parts.
• Usar autoinstruccions (vegeu el llistat d’autoinstruccions).
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Aprenentatge

Treballa molt a poc a poc
• No fer-li copiar enunciats.
• Usar senyals que avisen del començament de l’activitat.
• Reduir la quantitat de treball quan es tracta d’exercicis del mateix tipus.
• Introduir activitats variades.
• Posar marcadors de temps.
Quaderns i presentacions desordenades
• Usar classificadors en carpetes i llibretes d’anelles per a organitzar les seues
anotacions.
Mala cal·ligrafia
• Separar el coneixement que té dels continguts de la seua grafia. No s’ha de
baixar la nota per la mala lletra.
• Si l’alumne o l’alumna té mala lletra, podria ser motiu d’una disgrafia.
• Que puga triar el tipus de pauta i el model de llibreta que millor s’ajuste a les
seues necessitats (quadrícula francesa, quadrícula, doble pauta, línia, etc.).
Excés de faltes d’ortografia
• Utilitzar bolígraf que es puga esborrar per a evitar esborradures, corregir bé la
paraula i que es quede net i endreçat, de manera que afavorisca la memòria
visual de la paraula ben escrita.
• Fer targetes amb les paraules que l’alumne/a té tendència a escriure
erròniament aplicant el mètode ideovisual de Yalde o de Cuetos, 2007
(ortografia sense error).
• Fomentar la revisió ortogràfica abans de lliurar qualsevol activitat.

Organització
del temps i els
materials
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• Donar 5 minuts a tota la classe per a organitzar el material necessari.
• Assegurar-se que l’alumne té tot el material necessari.
• Permetre la utilització de marcadors de temps.
• Posar-li recordatoris visuals (ús de pissarra o suro).
• Usar l’agenda supervisada per un company/a o tutor/a.
• Dedicar temps per a poder revisar els seus materials i la motxilla.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Una GUIA per a l’ATENCIÓ EDUCATIVA
en els Cicles Formatius de GRAU MITJÀ
ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Formes de
presentar la
informació

• Ajudar a prioritzar la informació.
• Ordenar-la i seqüenciar-la.
• Extraure-hi allò important.
• Destacar els punts fonamentals a manera de resum esquemàticament.
• Canviar el to de la informació que es comunica.
• Compaginar-la amb informació visual.
• Promoure més nombre d’activitats de treball grupal, amb el propòsit de
disminuir les barreres relacionades amb l’expressió oral i que faciliten als
estudiants demostrar les seues habilitats col·laboratives i comunicatives.
• Valorar i expressar els seus progressos i adquisicions.
• Abans d’explicar, assegurar-se del que saben els/les alumnes.
• Plantejar-se que els objectius es poden assolir i a curt termini.
• Procurar seqüenciar els passos de cada contingut.
• Relacionar uns continguts amb uns altres.
• Preguntar amb freqüència per a veure si han comprés la informació aportant i
sol·licitant exemples d’allò que s’ha explicat.
• Explicar els continguts de diverses maneres.
• Fraccionar la tasca en parts més simples.
• Donar ordres clares, curtes i formulades senzillament per a realitzar les
seues tasques.
• Connectar el contingut nou a contextos de la vida real.
• Dividir les activitats en xicotets passos perquè puguen fer aprenentatges
breus que la seua capacitat atencional puga assumir.
• Usar recordatoris visuals per a facilitar captar, organitzar i recuperar la
informació.
• Preguntar què ha entés i fer que es repetisca la pròpia instrucció.
• Destacar paraules clau en l’enunciat de les preguntes (tant presentades de
manera auditiva, visual, oral, escrita…).
• Afavorir l’ús i l’aplicació d’autoinstruccions per a fomentar el llenguatge
intern.
• Afavorir la realització de projectes.
• Afavorir el diàleg entre el professor i l’alumne sobre el treball concret que cal
fer.
• Assegurar-se que han entés la pregunta.
• Seleccionar acuradament el nivell de dificultat.
• Establir metes intermèdies.
• Treballar les tècniques i els hàbits d’estudi.
5 consells sobre allò que NO s’ha de fer
• Concentrar-se en els aspectes negatius del seu comportament.
• Prejutjar-los qualificant-los de gandul/les o desinteressat/des.
• Interpretar que la seua falta d’interés és deliberada, conscient o voluntària.
• Subestimar-los/les, rendeixen per baix de les seues possibilitats.
• Proporcionar tasques llargues i avorrides.
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Respecte a les
avaluacions
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Amb l’objectiu de facilitar la diversificació de mètodes d’avaluació i fer visibles
les alternatives, llistem una sèrie de exercicis d’avaluació que podem usar i
poden ser adequades per a l’alumnat amb TDAH.
• Se salta preguntes o parts de l’examen. Usar autoinstruccions o recordatoris
visuals per a realitzar i revisar l’examen.
• En lloc de dissenyar una situació concreta d’examen, es pot avaluar amb el
treball diari (quaderns, exercicis, fitxes, esquemes, etc.).
• Avaluar mitjançant exposicions de grup (cada component aporta la seua part
de treball). Preparar en grups o individualment un contingut i exposar-lo a la
classe.
• Realitzar avaluacions curtes i freqüents; es tracta de valorar allò que saben.
• Reduir el nombre de preguntes: tres per full i marcar el temps disponible
deixant usar marcadors de temps.
• Combinar avaluacions orals i escrites.
• Preveure la possibilitat de dividir els exàmens en dues sessions.
• Organitzar l’avaluació mitjançant metodologies cooperatives tipus trencacaps.
• Avaluació mitjançant assajos: demanar que argumenten sobre el tema que
volem. Necessiten buscar informació i arguments de suport, sintetitzar-los
en el seu treball, redactar-los, etc.
• Llegir en veu alta les preguntes de l’examen per a tota la classe.
• Augmentar l’espai entre les preguntes.
• Quan l’examen siga escrit és aconsellable donar-li solament el primer full, i
quan acabe que vaja a la taula del professor a buscar el següent, i de passada,
li donem una xicoteta ullada de com ho fa, ja que és freqüent que es deixen
preguntes sense contestar.
• Fer preguntes que no tinguen molts apartats, ja que podria contestar les
primeres preguntes o les del final i es podria deixar les del mig. Si la pregunta
conté altres preguntes, cal destacar en negreta allò que es demana, o
desglossar-la en altres més simples.
• Oferir més temps en la realització dels exàmens.
• Permetre a l’alumne que puga sol·licitar ajuda del professor i ajudar-lo a
comprendre l’enunciat.
• Realitzar la prova en ordinador si té problemes de llegibilitat en l’escriptura.
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Respecte a les
avaluacions

Plantejar preguntes tipus test (V-F, vertader o fals), mitjançant qüestions curtes, de
diagrames, o mitjançant esquemes…
• Augmentar la grandària de la lletra.
• Corregir en verd.
• En el moment d’avaluar l’examen, diferenciar si sap el contingut del tema encara
que presente faltes d’ortografia o mala lletra, ja que podria ser a causa d’una
disgrafia o disortografia.
•Autoavaluació:Ésimportantdesenvoluparleshabilitatsd’autoregulacióenl’aprenentatge.
Podem proposar a l’alumnat avalue el seu grau d’acompliment i reflexionar, així, sobre el
propi proceder i trobar vies de millora per al futur.

7.1.2. Funcions executives
ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Autoinstruccions
interiorització del
llenguatge

Les autoinstruccions són ordres internes que guien la consecució d’una meta:
• Autoinstruccions:
Passos per a fer la motxilla:
- Mire l’horari de matí.
- Agafe tots els deures que he fet, llibres, llibretes, agenda…
- Ho pose tot en la motxila.
- Ho comprove. OK.
Passos abans d’eixir de l’IES:
- Demane l’agenda al meu company/a i apunte allò que em falta.
- Revise que ho porte tot en la motxila.
- Ho comprove. OK.
Passos per a fer els deures:
- Pose l’atenció al màxim.
- Deixe el mòbil en mode avió.
- Mire l’agenda i em planifique les tasques (deures i exàmens).
- Em marque horari d’estudi i el complisc.
- Comence per la tasca de dificultat mitjana, continue per la de més
dificultat i acabe per la més fàcil.
- Ho comprove. OK.

Intervenció educativa»39

TDAH. Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat
Una GUIA per a l’ATENCIÓ EDUCATIVA
en els Cicles Formatius de GRAU MITJÀ

ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Autoinstruccions
interiorització del
llenguatge

Passos per a controlar la ira:
Quan em pose furiós:
- Em pare: STOP.
- Faig 3 respiracions.
- Pense què hauria de fer.
- Ho faig. OK.
Passos per a estudiar:
- Llig.
- Reconec el significat del vocabulari específic del tema.
- El subratlle.
- Faig un resum o un esquema.
- Ho memoritze.
- Ho repasse. OK.
Passos per a respondre preguntes orals:
- Escolte atentament què pregunten.
- Pense la resposta.
- Alce la mà.
- Espere el meu torn.
- Responc. OK.
Passos que cal recordar en un examen:
- Faig 3 respiracions.
- Llig totes les preguntes (per davant i per darrere del full).
- Subratlle dues vegades cada pregunta.
- Comence a respondre.
- Ho repasse. OK.
Passos per a fer una tasca:
- Em concentre.
- Mire què he de fer.
- Decidisc com fer-ho.
- Ho pose en pràctica.
- Ho repasse. OK.
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Davant de la
impulsivitat

Definir les normes de l’aula:
• Durant els primers dies del curs definir i consensuar les normes de la classe i les
conseqüències del seu incompliment, treballar-les i recordar-les freqüentment.
• Es recomana que l’estructura de la classe siga constant i predictible, en l’organització
i la planificació de cada assignatura.
• Davant una situació disruptiva cal entrenar en horari de tutoria les següents tècniques:
1. STOP:
- Para, compta fins a 10.
- Pensa.
- Actua.
2. Relaxació breu:
- Tancar els punys.
- Ajuntar els braços al cos amb els punys tancats, augmentant la tensió muscular.
- Soltar totalment.
3. Respiració:
- Inspirar aire pel nas fins que arribe al diafragma.
- Comptar fins a 3 mantenint l’aire al diafragma.
- Soltar lentament l’aire per la boca comptant fins a 5.
• Tot l’equip docent coneixerà aquestes tècniques i les aplicarà.
Per a augmentar la reflexibilitat
• Reforçar les conductes adequades i ignorar les inadequades i en el cas de ser molt
molestes, en acabar la classe, es parlarà amb l’alumne/a personalment procurant
establir acords per les dues parts.
• Dedicar “tutories de 5 minuts” al principi o al final de la classe.
Activitats que afavoreixen el control inhibitori
• “Go- no Go”: (afavoreixen el control, inhibeixen la impulsivitat, alhora que amenitzen
el funcionament de la classe).
Consisteix a respondre el contrari del que es diu o es mostra davant d’uns estímuls
presentats. Per exemple, si veu un “sol” ha de dir “lluna”, si veu un “sí” ha de dir “no”.
Activitats de Jesús Jarque (orientador de Castella-la Manxa).
• Stroop: activitat per a afavorir el control inhibitori. Presentar en l’ordinador paraules
escrites en tinta de diversos colors. L’alumne/a ha de dir el color en què està escrita
la paraula (Golden, 1994).

ROIG
MARRÓ
NEGRE
GRIS
NEGRE

GROC

BLAU

NEGRE
BLANC
ROIG

GRIS

ROSA

ROIG BLAU

ROSA

BLANC

BLANC

BLANC
GROC
ROSA

NEGRE

NEGRE
NEGRE

BLAU

GROC
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Davant de
conductes
hiperactives

Afavorir moments d’activitat adequada
• Intentar que el seu moviment siga adaptatiu fent xicotetes tasques que li
faciliten l’energia i la tensió acumulades per haver-hi estat quiet. Per a això,
se li adjudiquen responsabilitats com ajudar el/la professor/a, com anar a fer
fotocòpies, repartir fulls, esborrar la pissarra, apuntar activitats i canvis en
l’agenda grupal o l’horari, etc.
L’objectiu és que s’alce de la cadira en moments determinats i de manera
estructurada.

Planificació

Afavorir moments d’activitat adequada
La torre d’Hanoi o de Londres, Aplicació que ajuda a avaluar la planificació
cognitiva i a través de la seua estimulació es pretén afavorir, a més, les
habilitats relacionades amb:
• La capacitat de programar la conducta
• La capacitat de planificació i seqüenciació
• L’orientació espacial
• La memòria espacial
• La memòria de treball
• La flexibilitat mental
• La corba d’aprenentatge
(El joc de la torre d’Hanoi d’UTERRA.COM.files)
Activitat que es pot aplicar en classes amb aplicacions informàtiques.

Davant del dèficit
d’atenció

Ajudar a que l’alumne/a s’adone de que la seua atenció i concentració
millora quan:
• Està assegut en les primeres files de la classe.
Davant d’una xicoteta distracció acordar un senyal privat xicotet perquè la
seua atenció es reconduïsca (recolzar la mà en la taula de l’alumne, en el
muscle, etc.).
Mantindre l’atenció al llarg de tota una sessió no és tasca fàcil per a molts
estudiants. S’han d’introduir “recordatoris” periòdics i sistemàtics tant de la
meta buscada com dels suports subministrats avançant-se als possibles
distractors.
Formar tutoria entre iguals, sobretot per a:
• Revisar els deures o les tasques que proposa el professorat.
• Recordar les dates de lliurar activitats i treballs de classe.
• Recordar les dates dels exàmens.
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Davant del dèficit
d’atenció

Ajudar a prendre consciència del temps i la seua relació amb les tasques que
cal realitzar.
• Controlar amb el rellotge com avança el temps en relació a la seua tasca.
• Supervisar-ho amb un company/a.

Memòria de treball
verbal

Fluïdesa semàntica
Facilitar el record oferint suports específics per a la memòria o per a transferir
la informació de manera que tinguen accessibilitat cognitiva. Ací s’inclouen
tècniques per a elevar la capacitat de la memòria, així com suports amb guies
mnemotècniques.
Nomenar grups de paraules que pertanguen a una categoria semàntica.
Per a afavorir l’aprenentatge per a tot l’alumnat i més per al TDAH, és
convenient que el professorat ajude que l’alumnat realitze bastida entre el
que sap i el que se li ensenyarà. Els coneixements previs es podrien activar de
diverses maneres, alguns exemples:
• Debat entre els companys/es sobre el tema. És aconsellable proposar
activitats grupals en què puga donar-se un intercanvi de coneixement, amb
el propòsit d’enfortir el procés formatiu, ja que moltes vegades els estudiants
entenen amb més facilitat quan reben l’explicació d’un company/a.
• Cada paraula nova genera una barrera si no es comprén oportunament i
en el seu context. Es fa necessari construir llistes de paraules, vocabularis,
glossaris que ajuden l’alumnat quan s’enfronten als textos o les activitats i
facilitar la comprensió dels temes desenvolupats.
Utilitzar regles mnemotècniques. Proposar la invenció de noves regles
mnemotècniques.

Memòria de treball
no verbal

• Lletrejar a l’inrevés paraules d’ús poc freqüent i llargues.
• Ordenar una sèrie de números començant a l’inrevés.
• Descriure plànols o trajectes per a arribar a algun lloc.
• Identificar els objectes que hi havia en una làmina després de retirar-la (prèvia
visualització).
• Descriure amb gestos una escena o títols de pel·lícules.
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7.1.3. Convivència i emocions
ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Conducta i
interaccions
socials

Davant de relacions socials problemàtiques
• Posar-li un germà major. Alumnes de segon curs tutoritzen alumnes de
primer curs.
Dificultar per a demorar les recompenses
• Dins del model motivacional; aversió a la demora de Sonuga Barke, indica que
l’alumnat que presenta TDAH té preferència per una gratificació immediata,
encara que siga xicoteta, per sobre d’una gratificació major, però demorada.
• Presenta dificultat per a treballar adequadament durant períodes llargs de
temps i per a posposar recompenses. Aquestes accions estan relacionades
amb la baixa tolerància a la frustració quan no se satisfan les seues
necessitats i desitjos en el moment. (Sonuga Barke et al., 1992).
• Pactar amb l’alumnat un temps de demora de les gratificacions.
Evitar l’autoconcepte negatiu
• No etiquetar-lo com a molest o agressiu.
• Deixar-lo que s’explique quan haja estat involucrat en un accident o altercat
amb una altra persona.
• Mostar els punts forts i febles com a part de les diferències individuals amb
tot el grup.
• Actuar i no parlar, els sermons no serveixen. Del que es tracta és de manejar
la seua conducta.
• Buscar una qualitat o una destresa que el faça especial i potenciar-li aquest
rol entre del grup (intrèpid, ràpid, fort...).
Ajudar a reflexionar i a analitzar les situacions.
• Entrenar en tècniques de resolució de problemes.
• Oferir alternatives a la seua conducta.
• Mediar davant dels seus conflictes fent de model de resolució de problemes.
Millorar les seues habilitats socials
Ajudar a reflexionar i tindre consciència dels seus actes i conseqüències.
• Exemple: fer peticions (demanar ajuda, demanar perdó), reconéixer dificultats,
admetre errors, saber demostrar els seus sentiments d’enuig i ràbia, amb
assertivitat, buscar alternatives, etc.
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ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES
Conducta i
interaccions
socials

Ajudar a analitzar la seua conducta i ensenyar-lo a valorar la
• Proporcionar alternatives per a l’anàlisi de situacions.
• Reforçar a més del resultat final de la conducta, el procés de solució utilitzat.
• Estimular el fet de reconéixer en veu alta les habilitats cognitives utilitzades.
Fomentar la flexibilitat mental
• Afavorir la flexibilitat de les idees i la gestió d’opcions.
• Ajudar a reflexionar sobre les conseqüències de les diferents opcions.
• Veure les diferents alternatives de resposta.

Augmentar la seua
motivació

• Lloar quan conclou una tasca amb èxit perquè se sent competent i millore la
seua motivació.
• Millorar les seues estratègies en la resolució de problemes.
• Analitzar les situacions i les conseqüències dels comportaments propis i
aliens.
• Retornar-li la informació sobre el seu comportament i de l’acostament, o no,
a les metes establides.
• Entrenar en autoavaluació demanant-li que siga ell/ella qui jutge la seua
pròpia conducta.
• Realitzar activitats relacionades amb la identificació de conductes empàtiques
en el seu medi sociocultural (reflexionar sobre aquests comportaments).
• Valorar cada pas que aconsegueixen amb l’objectiu de desenvolupar el
sentiment de l’esforç personal i compartit i sentir que ha valgut la pena.
• Proposar xarrades de motivació relacionades amb els interessos individuals
dels estudiants.

Proporcionar
opcions per a
l’autoregulació

Ajudar a analitzar la seua conducta i ensenyar a valorar-la.
Les autoinstruccions com a factor important en la direcció de les conductes.
Fer-se preguntes per a l’autorevisió i el monitoreig i s’ha de confrontar amb
els assoliments curriculars aconseguits, conductes adequades, metes i
expectatives, de manera que ajude que els alumnes aprenguen a poder
controlar-se i autoregular-se, i possibilitar que els seus pensaments projecten
actuacions més reflexives i conseqüents i que alhora ajuden a regular les
emocions i les accions.
• Modelatge
• Role playing.
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7.1.4. Mesures de suport a l’alumnat amb TDAH en les diferents famílies professionals
Família Professional

Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Adaptacions metodològiques

Activitats físiques i
esportives

• T. S. Animació d’Activitats
Físiques i Esportives

• Treballar autoinstruccions de preparació
(bossa d’esport) i fixar-se que estiguen
tots els utensilis necessaris.
• Destacar en un cartell els riscos principals
com a recordatori.

Administració
i gestió

• T. Gestió Administrativa (LOE)

• Donar 5 minuts abans de començar per a
organitzar els materials.
• Organitzar temps de descans entre
hora i hora per a augmentar el seu nivell
d’activació.

Agrària

• T. Producció Agroecològica
(LOE)

• Treballar autoinstruccions referides a la
higiene per a evitar la contaminació o
possible toxicitat.
• Cartells recordatoris sobre el maneig de
materials i maquinària.

• T. Producció Agropecuària
(LOE)
• T. Jardineria i Floristeria
(LOE)
• T. Aprofitament i
Conservació del Medi
Natural (LOE)

Arts gràfiques

• T. Impressió Gràfica (LOE)
• T. Preimpressió Digital (LOE)

Comerç i
màrqueting

• T. Activitats Comercials (LOE)

• Cartells recordatoris sobre el maneig de
materials i maquinària.
• Tipus d’instruccions de normes de cortesia
dirigides a:
- Presentació.
- Imatge personal.

Edificació i
obra civil

• T. Obres d’Interior, Decoració i
Rehabilitació (LOE)

• Autoinstruccions dirigides a la protecció
personal:
- Ús de casc.
- Botes especials.
- Ulleres.

Electricitat i
electrònica

• T. Instal·lacions de
Telecomunicacions (LOE)
• T. Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques (LOE)
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Família Professional
Fabricació mecànica

Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Adaptacions metodològiques

• T. Joieria
• T. Mecanitzat (LOE)
• T. Soldadura i Caldereria
(LOE)
• T. Conformat per Model de
Metalls i Polímers
(LOE)

• Autoinstruccions referides a:

Hostaleria i
turisme

• T. Cuina i Gastronomia (LOE)
• T. Serveis en Restauració
(LOE)

• Autoinstruccions sobre:

Imatge personal

• T. Estètica i Bellesa (LOE)
• T. Perruqueria i Cosmètica
Capil·lar (LOE)

• Autosintruccions relacionades amb:

- Ús dels materials incandescents i 		
materials preciosos.
- Ús i ordre dels materials.

- Ús correcte d’uniformes.
- Ús correcte de materials de cuina.
- Manipulació d’aliments.
- Presentació i comunicació amb la clientela.

- El maneig dels productes de perruqueria
i estètica.
- Recordatori: temps emprats per a 		
l’aplicació dels productes.

Imatge i so

• T. Vídeo Discjòquei i So (LOE)

• Autoinstruccions sobre:
- Ús i cura de materials d’imatge i so.

Indústries
alimentàries

• T. Olis d’Oliva i Vins (LOE).
• T. Forn de pa, Rebosteria i
Confiteria (LOE)

• Autoinstruccions sobre:

Informàtica i
comunicacions

• T. Sistemes Microinformàtics i
Xarxes (LOE)

• Donar uns quants minuts abans de
començar per a l’organització diària.
• Permetre descansos curts cada hora per a
activar el seu funcionament.

Instal·lació i
manteniment

• Instal·lacions de Producció de • Autoinstruccions per al maneig, muntatge,
manteniment i reparació de les diferents
Calor (LOE)
màquines.
• T. Instal·lacions Frigorífiques i
de Climatització (LOE)
• Cura personal.
• T. Manteniment
• Vestimenta.
Electromecànic (LOE)

- Manipulació dels diferents aliments.
- Higiene personal i dels instruments.
- Control de qualitat.
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Família Professional

Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Fusta, moble
i suro

• T. Fusteria i Moble (LOE)

Marítim pesquera

• T. Operacions Subaqüàtiques
i Hiperbàriques (LOE)

• T. Instal·lació i Moblament
(LOE)

• T. Manteniment i Control
de la Maquinària de Bucs i
Embarcacions (LOE)
• T. Navegació i Pesca de
Litoral (LOE)

Adaptacions metodològiques
• Autoinstruccions en el maneig dels
diferents instruments i maquinària.
• Recordatoris de la perillositat en l’ús de
cada un.
• Autoinstruccions:
- En el maneig dels diferents instruments i
maquinària.
- Recordatoris de la perillositat en l’ús de
cada un.
- Cura personal.
- Vestimenta.

Química.

• T. Operacions de Laboratori
(LOE)

Sanitat

• T. Cures Auxiliars d’Infermeria • Autoinstruccions:
- De cortesia en el tracte amb els malalts
• T. Emergències Sanitàries
i les malaltes.
(LOE)
- Ús i cura de materials.
• T. Farmàcia i Parafarmàcia
- Higiene i condícia personal.
(LOE)
- Vestimenta.

Seguretat i
medi ambient

• T. Emergències i Protecció
Civil (LOE)

• Autoinstruccions davant de:
- Avís i notificacions fonamentals.
- Ús del material.
- Ús de vestimenta de protecció.

Serveis socioculturals
i a la comunitat

• T. Atenció a Persones en
Situació de Dependència
(LOE)

• Autoinstruccions sobre:
- Atenció i cura a les persones 		
depenents.
- Higiene i condícia en la cura dels aliments i a nivell
personal (d’ell mateix i de les persones ateses).
- Tracte i atenció cordial.
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• Autoinstruccions en:
- Vestimenta: bata de protecció.
- Protecció (ulleres, guants i calçat).
- Higiene i cura en la manipulació.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Una GUIA per a l’ATENCIÓ EDUCATIVA
en els Cicles Formatius de GRAU MITJÀ

Família Professional

Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Adaptacions metodològiques

Tèxtil, confecció
i pell

• T. Fabricació i Ennobliment de • Autoinstruccions:
Productes Tèxtils (LOE)
- Ús de material i maquinària.
Ús i aprofitament dels teixits verges i
• T. Calçat i Complements de
elaborats.
Moda (LOE)
- Magatzematge i conservació.
• T. Confecció i Moda (LOE)

Transport i
manteniment de
vehicles

• Autoinstruccions:
• T. Conducció de Vehicles de
- Conducció de maquinària en condicions
Transport per Carretera (LOE)
adequades de son i descans.
• T. Electromecànica de
- Ús, cura i neteja de les màquines.
Maquinària (LOE)

• T. Manteniment de Material
Rodant Ferroviari (LOE)
• T. Carrosseria (LOE)
• T. Electromecànica de
Vehicles Automòbils (LOE)

Vidre i ceràmica

• T. Fabricació de Productes
Ceràmics (LOE)

• Autoinstruccions:
- Maneig i ús d’instruments i maquinària.
- Protecció física: materials ignífugs.
- Cura en el maneig del material elaborat
(fràgil).
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ÀMBIT FAMILIAR

8»

Relacions amb
la família
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8.1. Pautes d’actuació i estratègies
generals per a la família
8.2. Orientació a la família
8.3. Tècniques per a l’autocontrol i
l’autoregulació
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8.1.
Pautes d’actuació i estratègies
generals per a la família
Cal considerar que l’enfocament per a atendre
les necessitats derivades del TDAH ha de ser
multidisciplinari, sent un dels pilars bàsics
la família i la seua implicació en la formació i
creixement personal del seu fill/a.

És desitjable informar i formar les famílies sobre
el trastorn que pateixen els seus fills i poder
desenvolupar objectius comuns i tècniques
compartides.
Del treball conjunt de les famílies i el professorat,
se’n beneficiarà l’alumnat en general i en major
grau l’alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu, i en concret l’alumnat amb
TDAH.
Un eix comú basat en diàleg, cooperació i
respecte mutu fonamentarà i consolidarà la
relació família-centre educatiu, i contribuirà a
afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge
i al bon desenvolupament personal, cognitiu,
emocional i social de l’alumnat amb TDAH.
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A continuació considerem convenient oferir
unes pautes educatives als familiars i al propi
fill/a afectat per a contribuir al seu benestar
psicològic i el seu progrés personal, perquè
puga fer-ne un afrontament funcional adequat:
1. Proporcionar informació a la família sobre el
trastorn i les necessitats concretes del seu
fill/a.
2. Ajudar-los en els temes que afecten
directament la dinàmica familiar i, si escau,
orientar-los sobre recursos que puguen
necessitar.
3. Ensenyar habilitats de relacions socials a la
família i al fill/a perquè puguen destriar quan
cal reforçar una conducta i minimitzar-ne o
extingir-ne d’altres de manera que puga
tindre més capacitat en el control personal.

ÀMBIT FAMILIAR. RELACIONS AMB LA FAMÍLIA
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4. Fomentar les habilitats comunicatives
i explicar els passos que afavoreixen la
negociació i la resolució dels conflictes.
5. Orientar a la família sobre les dificultats
que poden presentar aquestes persones
amb l’organització dels temps (horaris) i
com aprendre a planificar-se.
6. Potenciar la seua autoestima és un
altre aspecte rellevant en la intervenció.
És necessari generar autonomia i
proporcionar-li responsabilitats.
7. Les expectatives de la família s’han d’ajustar
al potencial i l’esforç de l’alumne/a.
8. L’orientador/a del centre ha d’assessorar
les famílies i l’alumnat amb TDAH per a
viabilitzar la transició del final de cada Cicle
Formatiu a la vida sociolaboral o la carrera
professional en vies a una integració més
adequada.
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8.2.
Orientació a la família

Comunicació
verbal
(Lomeña, i Sánchez,
2010).

Missatges que faciliten la comunicació:
1) Les declaracions de desig (m’agradaria que feres això, desitjaria que em
digueres com et sents, però no m’agrada que em crides, o et mostres
sarcàstic). Faciliten la satisfacció i la consecució de les metes.
2) Parafrasejar. Expressar amb paraules pròpies allò que ha dit l’altra persona per
a confirmar que s’ha entés el que l’altre ha dit.
3) Les declaracions de sentiments (quan vas fer això, em vaig sentir...).
Proporcionen informació sobre sentiments, permet el reajustament
d’actuacions i comunica percepcions, sentiments i no suposicions.
4) Les declaracions de grat o de desgrat (m’agrada que faces... no m’agrada...).
Informen sobre els gustos personals, faciliten l’aparició de comportaments
satisfactoris.
5) Les declaracions de confirmació o matisació sobre allò entès (vols dir que...,
pareix que això et molesta, em dona la sensació que...).
6) Les impressions sobre els sentiments que l’altra persona pareix mostrar,.
permeten la comprensió dels estats d’ànim de l’altre, confirmar-los o matisarlos.
7) Les preguntes obertes (permeten una flexibilitat sobre el contingut de
la resposta). Serveixen per a iniciar una conversa, li les pot reforçar amb
l’acompanyament d’impressions o de declaracions.
8) Les preguntes tancades (són preguntes directes que demanen una informació
específica). Aclareixen informació, estableixen el marc, les pautes, les
informacions bàsiques del debat.
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Comunicació
verbal
(Lomeña, y Sánchez,
2010).

9) Oferiment de negociació (s’ofereix cedir en alguna cosa a canvi d’alguna cosa,
però sense acompanyament d’amenaces). Permet trencar moments de
màxima tensió.
10) Esmentar conductes i observacions específiques (resposta espill, tornar a dir
amb altres paraules el que l’altre acaba de fer o allò que es creu que l’altre
desitja comunicar). Incrementa l’empatia, afavoreix la confidència personal,
reforça el discurs de l’altre en sentir-se escoltat i comprés.
11) Demanar el parer o l’opinió davant del que s’acaba de dir o fer (què creus tu?
Com et sents davant de...? Penses què és positiu?).
12) Enviar missatges no verbals que expressen acceptació, comprensió,
convenciment en les opinions pròpies, etc. (postures, mirades, gestos,
expressions facials, etc.).
13) Declaracions del tipus: has fet això bé, això teu m’ha agradat. Reconeixen
els aspectes positius de l’altre, disminueixen l’enfrontament i la tensió,
incrementen la confiança.
14) Preguntes o declaracions de clarificació sobre allò que s’ha parlat fins a
aquest moment, sobre les conclusions a les quals s’ha arribat.
15) Disculpar-se amb el reconeixement de l’error.
Missatges que obstrueixen la comunicació:
1) Talls de conversa.
2) Declaracions extenses, incomprensibles.
3) Preguntes i declaracions de retret.
4) Divagar sobre generalitzacions, fer sorgir assumptes paral·lels.
5) Declaracions del tipus “hauries de”.
6) Els sarcasmes (expressar hostilitat mitjançant comentaris humorístics o
ironies).
7) Manifestar incongruència entre el missatge verbal i el no verbal.
8) Proferir amenaces.
9) Expressar insatisfacció a través de tercers.
10) Canvis intencionats en tema de conversa.
11) Disputes sobre diferents versions de successos passats.
12) Crear xarrades paral·leles.
13) Suposar en comptes de comprovar. No utilitzar-ho en cap cas.
14) Crear la sensació de ressentiments ocults.
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Tècniques de
resolució de
conflictes
(Cornelius i Faire,
1989).

La solució a les situacions conflictives pot provindre d’accions encaminades a la
cerca de la solució a través d’un procés de negociació.
Procés
• Identificar el conflicte.
• Focalitzar l’atenció en els fets i no en les persones.
• En el moment d’identificar un conflicte no pensar ja en solucions immediates,
sinó en les causes.
• Expressar sempre els problemes en termes d’interés mutu.
• Ha d’haver-hi un mínim d’interessos comuns, de punts de trobada.
• Acceptar el conflicte com a útil i enriquidor que ajuda a evolucionar en la
convivència.
• Dedicar tota l’atenció al problema, no a la confrontació entre persones o
opinions.
• Buscar fets concrets i específics per a resoldre el problema; no es qüestiona la
persona, sinó allò que fa.
• Fugir d’opinions i judicis de valor.
• La informació que es proporcione ha de ser comprovable i es referirà a fets i no
criticarà persones.
• Buscar de manera conjunta la solució a partir de les propostes presentades.
• Evitar votar, o promediar i buscar el consens.
• Assegurar-se que la proposta acceptada és una síntesi que inclou totes les
opinions del grup.
• En una resolució de conflictes tots guanyen. Acordar entre tots un compromís
factible de fer.
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8.3.
Tècniques per a l’autocontrol i l’autoregulació
Segons Barkley (2001), el desenvolupament de
l’autoregulació comença tant amb la inhibició
de les respostes prepotents com dels patrons
de resposta habituals, que arriba un moment
en el qual es mostren ineficaços.
Quan l’individu és capaç d’exercir control motor
sobre les seues accions, d’establir períodes de
demora en els quals avalua la conveniència
o no d’una o d’una altra conducta, madura
l’autoregulació.
La inhibició conductual inclou tres processos
interrelacionats:
– La capacitat per a inhibir respostes prepotents.
– La capacitat per a detindre patrons de resposta
habituals i permetre una demora en la presa
de decisió.
– La capacitat per a protegir aquest període
de demora i les respostes autodirigides que
esdevenen en aquest de les interrupcions
que deriven d’esdeveniments i de respostes
competitives (control d’interferència), permetrà
poder prendre decisions futures més adaptatives.

SÍ IDENTIFIQUE
Què decidisc?

Figura 6.
Autoregulació de la conducta

1

2 Què ha passat?
Anàlisi funcional

Registre observacional de la conducta
1. Anàlisi dia i hora.
2. On estava?
3. Què ha passat just abans de la conducta?
4. Què ha fet?
5. Què ha passat just després de la conducta?
6. Què ha fet el professor/a o pare/mare?
7. Duració de la conducta.
8. Intensitat de la conducta (0-10).

3 SIGNES D’ALARMA. Com em sent?
• Enfadat
• Em bat el cor de pressa
• Estic nerviós

NO IDENTIFIQUE
Ira

4 Què puc fer per a

autoregular la meua conducta?

5 AUTOINSTRUCCIONS (Interiorització del llenguatge)
1. Pare		
2. Pense		
3. Respire		

4. Em relaxe
5. Busque una alternativa
6. Modifique la conducta		

Baralla

Entendre’s/Acord
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Efecte Pigmalió

Assessorar a la família sobre l’efecte que tenen les seues accions sobre el seu
fill/a. De manera que si la família reforça les qualitats positives del fill o la filla
(relacionades amb l’estudi, el comportament, les relacions socials…) augmentarà
la seua autoestima i la creença que puga aconseguir la meta que es propose.
Per contra, si el reforç familiar és negatiu presentarà molt baixa autoestima, i a
conseqüència d’això se sentirà cada vegada menys capaç per a afrontar la seua
meta.

La llei 3 x 1

Al final del dia els fills i les filles TDAH reben menys reforços positius que
negatius a pesar de necessitar-los més. Per la qual cosa el seu autoconcepte pot
enfonsar-se al conformar una percepció negativa d’ells mateixos, a causa de les
constants persistències d’atenció en els seus aspectes negatius.
La llei 3 x 1 consisteix a dir-li 3 reforços positius per cada un de negatiu.
Elogiar-lo, felicitar-lo, reconéixer-li la seua conducta adequada. Els reforços
positius solen augmentar la probabilitat que una conducta desitjable es repetisca,
que el seu comportament siga més adequat.

Orientacions sobre
els estudis del fill/a

Tarda molt a fer els deures

Autoinstruccions

És convenient que es recolzen en les autoinstruccions curtes i seqüenciades
perquè automatitze accions i comprove els seus efectes, ja que l’afavorirà en
l’acompliment de les seues activitats i en la seua autonomia personal.

Algunes de les dificultats més rellevants de l’alumnat amb TDAH són les
d’organització i planificació dels seus deures, tasques, estudi, etc., per la qual
cosa és convenient que la família supervise durant molt més temps que el que
s’espera per a la seua edat, aquestes tasques.

Per exemple, abans d’eixir de casa.
1. Comprova la motxila.
2. Agafa la claus.
3. Agafa el moneder.

Planificació del
temps

Horari de casa marcant les activitats extraescolars i el temps d’estudi.
Definir temps d’oci per a videojocs, ús d’internet privat i mòbil a casa, de manera
que cree unes rutines que no interferisquen en la seua vida de son (dormir)
acadèmica, familiar i social.
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Autonomia personal
i col·laboració en la
llar

• Que ordene l’habitació (taula d’estudi, fer el llit, materials…).

Mostrar afecte i
estima

Aquests adolescents, pel seu trastorn, necessiten encara més mostres d’afecte
i saber que els volem, encara que a voltes ens mostren rebuig.

• Col·laborar a parar i desparar taula, ordenar la seua roba...

Alguns d’ells o elles poden presentar comorbilitat amb altres trastorns, com en el
cas del trastorn negativista desafiador, ansietat… En aquests casos cal destacar
que poden malinterpretar les expressions facials neutres i identificar-les com a
negatives, per la qual cosa els resulta d’ajuda acompanyar amb verbalitzacions
o gestos el que pretenem comunicar-los, al mateix temps que podem assentir
amb ell o amb ella si hi ha concordança entre allò que es diu i s’expressa.
Donar mostres d’afecte (abraçades, besades…).
Manera de comunicació positiva, per exemple, en compte de dir “has deixat el
bany fet un desastre”, cal dir “m’agradaria trobar el bany endreçat”.
Quan hagen fet alguna cosa malament procurarem comunicar el que desitgem
que facen bé de manera positiva i sense ofendre.
Frase: “Estima’m quan menys m’ho meresca, perquè serà quan més et necessite”.
Els pares/mares han d’intentar no anar-se’n al llit enfadats amb el fill o la filla.

Figura 7. Autoregulació de la conducta
Factors de risc

Factors protectors

Vincles familiars dèbils

Facilitat per a la comunicació familiar

Falta de disciplina, falta de límits clars

Autoestima adequada i suficient.
Presència de límits

Ambient familiar conflictiu

Bon ambient familiar

Violència intrafamiliar

Control intern ben establit

Psicopatologia en els pares

Absència de psicopatologia familiar

Baixa autoestima

Potenciació dels aspectes relacionats amb
la resiliència (autoestima, perseverança,
establiment de metes)

Pertànyer a un grup de risc

Facilitat per a la comunicació familiar

Abandó escolar

Permanència en el sistema educatiu

Falta de projecte de vida

Projecte de vida elaborat
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ÀMBIT SANITARI

9»

Pautes
d’intervenció
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El model d’intervenció ha de ser multidisciplinari:
sanitari, educatiu i familiar.
Davant d’una sospita de possible TDAH,
segons la Resolució de Sanitat i Educació 11 de
desembre de 2017, l’orientador o l’orientadora
valorarà i derivarà a la Unitat de Salut Mental
Adolescents/Adults (USMIA) i hi aportarà la
informació disponible, especialment sobre
conducta, les seues relacions, actituds etc., així
com les intervencions i les mesures dutes a
terme en el centre que siguen rellevants perquè
la USMIA les valore.
En el procés de diagnòstic, la USMIA remetrà
al centre educatiu els qüestionaris oportuns
perquè el professorat que té més relació
amb l’alumnat els òmpliga (poden sol·licitar la
col·laboració de l’orientadora o de l’orientador
si ho necessiten).
La USMIA emetrà la valoració clínica, el
diagnòstic de l’adolescent i l’informe clínic per
a iniciar el tractament corresponent.
Així mateix, la USMIA elaborarà un informe que
es remetrà a la direcció del centre educatiu, a
través del pare, la mare o els dos, amb el resum
de la valoració diagnòstica, del tractament
(possibles efectes del tractament farmacològic,
si està incidint sobre les conductes de
l’alumnat, pautes per al seguiment, etc.) i
possibles orientacions per a la intervenció.
La direcció del centre inclourà l’informe de la
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USMIA en l’expedient de l’alumna o de l’alumne
i donarà coneixement d’aquest a l’orientadora
o a l’orientador.
Conegut el contingut del document que ha
remés la USMIA, en qualsevol cas, l’orientador
o l’orientadora del centre educatiu, o qui fa les
funcions d’aquest o d’aquesta, comunicarà
al tutor o tutora i al professorat la informació
corresponent, suficient i necessària per a la
intervenció educativa.
Tot es recollirà en una proposta del PAP, si és
pertinent que es faça. La prefectura d’estudis
supervisarà aquest procés.
Els serveis sanitaris i educatius es coordinaran
entre si i seguiran un protocol d’actuació,
amb la finalitat d’establir canals i vies per a la
coordinació i el treball col·laboratiu i en xarxa,
amb l’objecte de millorar l’atenció de l’alumnat
que presenta alteracions clíniques en l’àmbit
escolar, actuant de manera organitzada, des
dels primers moments de la detecció i amb
eficàcia, amb la participació, la col·laboració
i l’autorització expressa de les famílies o els
tutors/es legals.

ÀMBIT SANITARI. PAUTES D’INTERVENCIÓ
Una GUIA per a l’ATENCIÓ EDUCATIVA
en els Cicles Formatius de GRAU MITJÀ

L’actuació i la intervenció davant de situacions
que necessite l’alumnat amb TDAH requerirà
aplicar un protocol d’intervenció conjunta
d’educació i sanitat, amb la participació de
serveis socials i altres departaments quan
es precise. En quant a educació, es pretén
que el professorat, els orientadors/es i les
famílies tinguen un referent d’actuació davant
de situacions determinades, amb un objectiu
comú, de millora en l’atenció a l’alumnat que
presenta TDAH, en el seu desenvolupament
personal, social, emocional i educatiu.

Aquesta intervenció és de caràcter interdisciplinari
i portarà un seguiment i coordinació pels
responsables de la USMIA i del centre educatiu.
En els casos de dificultat especial, es podrà
implicar, a més, els serveis socials especialitzats:
policia local i nacional, serveis de protecció de
menors, Departament Tècnic d’Absentisme
Escolar, Unitat de Prevenció Comunitària en
Conductes Addictives (UPCCA), Institut de la
Família i altres agents implicats.

La intervenció haurà de ser transversal incloent
intervenció escolar, clínica, i assessorament
familiar i intervenció farmacològica si el
facultatiu ho considera així.

Pautes d’intervenció»63

TDAH. Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat
Una GUIA per a l’ATENCIÓ EDUCATIVA
en els Cicles Formatius de GRAU MITJÀ

La família facilitarà a Educació l’informe sanitari
de l’alumne i a Sanitat l’informe educatiu per a
permetre la presa de decisions d’Educació i de
Sanitat a nivell multidisciplinari.
En l’ambit escolar el professorat de tutoria
coordinarà el Pla terapèutic establit després de
l’avaluació i l’informe sociopsicopedagògic que
ha fet el Departament d’Orientació o Gabinet
Psicopedagògic.
En tot moment es garantirà la confidencialitat
de la informació rebuda per part de la família, així
com la seua custòdia en el centre educatiu.

Així mateix, la USMIA, una vegada valorat
l’alumne o l’alumna i prèvia coordinació amb
els diferents serveis educatius i socials, si
escau, podrà determinar la intervenció d’un pla
terapèutic, en què es recollirà l’avaluació clínica
i psicopedagògica, en el qual s’indicaran les
necessitats específiques educatives, sanitàries
i socials (si escau) que presenta, els objectius
que es proposen, les intervencions i els
professionals responsables del suport que se li
dispensaran per a poder cobrir-les (tractament
clínic, mesures d’atenció a la diversitat), la
participació familiar, la temporalització, el
registre de seguiment, l’avaluació i, si escau, la
revisió dels objectius.
Aquesta intervenció tindrà un caràcter
interdisciplinari, ja que preveurà tots els
àmbits que necessita el menor: sanitari,
educatiu i social, i destacarà la importància de
la col·laboració familiar. Aquest plà terapéutic
s’ajustarà i emplenarà, pels responsable de la
USMIA i del centre educatiu, i si procedeix pels
serveis socials corresponents, en funció de
l’evolució del xiquet/a o adolescent.
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Figura 8. Coordinació entre les institucions
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de 2013.
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• Resolució de 19 de juliol de 2017, de
la Secretaria Autonòmica d’Educació i
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superior. [2017/6802].
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46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria
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l’ordenació de la Formació Professional del
sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
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de la Conselleria d’Educació, Investigació,
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• www.ceice.gva.es/va
• https://jesusjarque.com/
• https://www.apnadah.org/
• http://tdahmas16valencia.wix.com/misitio
• www.arpanih.org
• www.equiposorientacionlarioja.org
• www.f-adana.org
• www.feaadah.org
• www.fundacioncadah.org
• www.russellbarkley.org
• www.still-tdah.com
• www.trastornohiperactividad.com
• www.educaciónactiva.com
• htpp://cursostdah.educacionactiva.com
• https://www.youtube.com/watch?v=GBJ2TzcKMDo (Chema Lázaro, 2018. Antiguo Egipto)
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ADA ALACANT
Centre comunitari Platges
Av. Costablanca, núm. 19
03540 Alacant
Telèfon: 603 67 10 47
info@adahalicante.org
www.adahalicante.org
ADAHMA
Dénia
Telèfon: 620 60 32 04
adahma@hotmail.com
http://adahma.tuars.com
AFNADAH
Av. Beniopa, núm. 60
46701 Gandia
secretaria@afnadah-gandia.com
www.afnadah-gandia.com
C/ Benidoleig, 7
46017 València
ANHDA
Associació TDAH Elda
Av. Reina Victòria, 3, planta alta, local 1
Edifici La Farola
03600 Elda - Alacant
Telèfon: 638 834 351
anhda@hotmail.es
http://www.anhda.org/

APADAHCAS
C/ Alcalde Tárrega, núm. 18
12004 Castelló de la Plana
Telèfon: 634 504 644
asociacion@apadahcas.org
www.apadahcas.org
APNADAH
C/ Arxiduc Carlos, núm. 2, 3r, 7a
46018 València
Telèfon: 96 329 34 94
asociacion@apnadah.org
www.apnadah.org
ASOFA
TDAH Torrent
Telèfon: 627 65 20 54
www.facebook.com/asofamiliartdah
ASSOCIACIÓ TDAH MÉS 16 VALÈNCIA
Telèfon 626215746
http://tdahmas16valència.wix.com/misitio
Edifici de l’alcaldia La Torre
DAHIA
Vinaròs, Castelló
Telèfon: 625 71 09 75
dahia.maestrat@gmail.com
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Annex I
QÜESTIONARI VALORACIÓ TDAH EN EL DSM-5
INATENCIÓ

SÍ

NO

SÍ

NO

a. Amb freqüència falla a prestar l’atenció deguda a detalls o per distracció es cometen errors en les
tasques escolars, en el treball o durant altres activitats (p. ex., es passen per alt o es perden detalls, el
treball no es du a terme amb precisió).
b. Amb freqüència té dificultats per a mantindre l’atenció en tasques o en activitats recreatives (p. ex., té
dificultat per a mantindre l’atenció en classes, en converses o en la lectura perllongada).
c. Amb freqüència pareix no escoltar quan se li parla directament (p. ex., sembla tindre la ment en altres
coses, fins i tot en absència de qualsevol distracció aparent).
d. Amb freqüència no segueix les instruccions i no acaba les tasques escolars, els quefers o els deures
laborals (p. ex., inicia tasques però es distrau ràpidament i s’evadeix amb facilitat).
e. Amb freqüència té dificultat per a organitzar tasques i activitats (p. ex., dificultat per a gestionar tasques
seqüencials; dificultat per a posar els materials i les pertinences en ordre; descuit i desorganització en
el treball; mala gestió del temps; no compleix els terminis).
f. Amb freqüència evita, li disgusta o es mostra poc entusiasta a iniciar tasques que requereixen un
esforç mental sostingut (p. ex., tasques escolars o quefers domèstics; en adolescents majors i adults,
preparació d’informes, completar formularis, revisar articles llargs).
g. Amb freqüència perd coses necessàries per a tasques o activitats (p. ex., materials escolars, llapis,
llibres, instruments, bitlletera, claus, papers del treball, ulleres, mòbil).
h. Amb freqüència es distrau amb facilitat per estímuls externs (per a adolescents majors i adults, pot
incloure pensaments no relacionats).
i. Amb freqüència oblida les activitats quotidianes (p. ex., fer les tasques, fer les diligències; en adolescents
majors i adults, retornar les trucades, pagar les factures, acudir a les cites).
HIPERACTIVITAT-IMPULSIVITAT
a. Amb freqüència joguineja o colpeja les mans o els peus o es retorça en el seient.
b. Amb freqüència s’alça en situacions en què s’espera que romanga assegut (p. ex., s’alça a classe, a
l’oficina o en un altre lloc de treball, o en altres situacions que requereixen mantindre’s en el seu lloc).
c. Amb freqüència es belluga o s’enfila en situacions en què no resulta apropiat. (nota: en adolescents o
en adults, pot limitar-se a estar inquiet).
d. Amb freqüència és incapaç de jugar o d’ocupar-se tranquil·lament en activitats recreatives.
e. Amb freqüència està “ocupat” i actua com si “l’impulsara un motor” (p. ex., és incapaç d’estar-se quiet
o se sent incòmode estant-se quiet durant un temps perllongat, com a restaurants, en reunions; les
altres persones poden pensar que està intranquil o que li resulta difícil seguir-les).
f. Amb freqüència parla excessivament.
g. Amb freqüència respon inesperadament o abans que s’haja conclòs una pregunta (p. ex., acaba les
frases d’uns altres; no respecta el torn de conversa).
h. Amb freqüència li és difícil esperar el seu torn (p. ex., mentre espera en una cua).
i. Amb freqüència interromp o s’immisceix en uns altres (p. ex., es fica en les converses, jocs o activitats;
pot començar a utilitzar les coses d’altres persones sense esperar o rebre permís; en adolescents i
adults, pot immiscir-se o avançar se a allò que fan uns altres).
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