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“La decisió de desenvolupar una intervenció no deu basar-se 

exclusivament en un diagnòstic de TDAH, sinó en les necessitats 

individuals del nen” 

Ana Miranda i cols. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 2 

 

 

 

 

 

Resum .......................................................................................... pàg. 3 

Capítol 1. Introducció i objectius .................................................. pàg. 4 

Capítol 2. Descripció del context .................................................  pàg. 7 

Capítol 3. Marc teòric ................................................................... pàg. 10 

 3.1 El concepte del TDAH .............................................  pàg. 10 

 3.2 Característiques del TDAH ...................................... pàg. 15 

 3.3 Teories explicatives del TDAH ................................  pàg. 19 

 3.4 Les habilitats socials i l’alumnat TDAH .................... pàg. 20 

 3.5 El model d’intervenció .............................................. pàg. 22 

Capítol 4. Part Pràctica ................................................................ pàg. 25 

 4.1 Agents implicats ....................................................... pàg. 26 

 4.2 Metodologia i Procediments ..................................... pàg. 27 

 4.3 Activitats ................................................................... pàg. 28 

 4.4 Temporització ........................................................... pàg. 33 

 4.5 Avaluació i Seguiment de Resultats ......................... pàg. 34 

Capítol 5. Conclusions .................... ............................................ pàg. 43 

Capítol 6. Prospectiva .................................................................. pàg. 45 

Capítol 7. Valoració Crítica ........................................................... pàg. 47 

Annexos ........................................................................................ pàg. 49 

Bibliografia .................................................................................... pàg. 63 

 

 

ÍNDEX 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 3 

 

 

 

En el marc d’una escola inclusiva, es busca promoure l’aprenentatge de tots els 

alumnes. L’alumnat amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat 

(TDAH) forma part de la diversitat que ha d’atendre el professorat, un alumnat 

que presenta mancances en les habilitats socials. D’aquesta manera, es 

presenta una intervenció que busca afavorir el desenvolupament de les 

capacitats relacionals de l’alumnat amb TDAH. La intervenció té en compte 

l’enfocament cognitiu-conductual, a més del model constructivista de 

l’ensenyament i el model d’assessorament col·laboratiu. A més s’ha elaborat un 

programa d’activitats per a l’ensenyament de les habilitats socials i emocions 

basat en els programes desenvolupats per Monjas (1993) i Orjales (2010). 

Paraules clau: Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, habilitats socials, 

emocions, enfocament cognitiu-conductual, model constructivista, model 

d’assessorament col·laboratiu. 

 

RESUMEN 

En el marco de una escuela inclusiva, se busca promover el aprendizaje de 

todos los alumnos. El alumnado con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad /TDAH) forma parte de la diversidad que tiene que atender el 

profesorado, un alumnado que presenta dèficits en les habilitades sociales. De 

este modo, se presenta una intervención que busca favorecer el desarrollo de 

les capacidades relacionales del alumnado con TDAH. La intervención tiene en 

cuenta el enfoque cognitivo-conductual, además del modelo construcyivista de 

la enseñanza y el modelo de asesoramiento colaborativo. Además, se ha 

elaborado un programa de actividades para la enseñanza de las habilitades 

sociales basado en los programes desarrollados pro Monjas (2000) y Orjales 

(2010). 

Palabras clave: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, 

habilidades sociales, emociones, enfoque cognitivo-conductual, modelo 

constructivista, modelo de asesoramiento colaborativo. 
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El tema de recerca escollit per a aquest projecte és El treball de les habilitats 

socials i les emocions en alumnat amb TDAH.  De manera concreta s’ha 

realitzat una intervenció psicoeducativa  que busca desenvolupar  les 

competències o els coneixements necessaris per tal que els alumnes amb 

TDAH resolguin situacions socials concretes, com podria ser iniciar una 

conversa, fer nous amics o jugar amb els companys al pati. L’entrenament de 

les habilitats socials representa tot un conjunt d’elements d’intervenció cognitiu-

conductual, que té com a base la possible pluricausalitat dels problemes socio-

emocionals que presenten aquests infants.  Aquesta intervenció s’ha dut a 

terme en la USEE de Primària de l’Escola Túrbula, de manera concreta, amb 

dos alumnes de 4t de Primària amb TDAH.  

L’escola és un centre privat concertat de Sant Adrià de Besòs (Barcelona); es 

localitza en una zona que va patir la forta onada migratòria interior durant les 

dècades dels 60 i 70 del segle anterior, amb persones procedents, de manera 

majoritària, d’Andalusia, Extremadura i Galícia. És una zona que es 

caracteritza, a més, per concentrar una població obrera i on predomina un nivell 

socioeconòmic mitjà-baix. El propòsit de la titularitat de l’escola, des de la seva 

fundació, és “satisfer les demandes de formació de la societat mitjançant una 

estructura flexible, connectada amb la realitat social i laboral i capaç d’oferir 

noves possibilitats de formació que reforcin el nostre compromís educatiu amb 

la societat” (missió i visió del centre escolar que es pot trobar a la pàgina web 

www.turbula.com). S’ha de considerar que el centre compta amb un Pla 

d’Atenció a la Diversitat i amb un Projecte Educatiu que té present que l’atenció 

a la diversitat tindrà com a finalitat última el desenvolupament integral de la 

persona, el que implica flexibilitat per concretar de manera individual els ajustos 

necessaris a les característiques i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne/a. 

D’aquesta manera, es partirà d’una concepció constructivista de l’aprenentatge, 

ja que es consideren dos elements essencials, com la zona de 

desenvolupament pròxim i el triangle interactiu format per l’alumne, els 

continguts d’aprenentatge i el professor.  D’altra banda, en aquesta intervenció 

serà molt important la col·laboració entre els diferents professionals que 

treballen al voltant dels alumnes i de la seva família; també es té en compte, 

alhora, la col·laboració amb les famílies d’aquests alumnes, ja que ha d’existir 

una relació estreta entre família i escola per tal de realitzar una feina comuna i 

amb resultats satisfactoris,  el que implica partir d’un enfocament sistèmic de 

l’assessorament. 

 

 

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
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Pel que fa a l’elecció del tema, en primer lloc, es considera que és un tema molt 

interessant, ja que molt sovint els mestres, professors, pares i, fins i tot, els 

mateixos professionals encarregats de dur a terme una intervenció 

psicopedagògica es troben amb les dificultats que suposa treballar i intervenir 

amb alumnat amb TDAH. Així, moltes vegades els alumnes amb TDAH 

suposen un repte per als seus educadors, ja que són nens que no acostumen a 

cridar l’atenció de forma positiva i la seva immaduresa, com recorda Calderón 

(2001), fa que necessitin constantment els adults per autoregular-se. D’altra 

banda, i centrant-nos en el tema que ens ocupa, són nens que acostumen a 

tenir problemes amb el grup d’iguals i presenten dèficits bàsics en les habilitats 

socials d’interacció. Moltes vegades, aquests problemes de relació tenen a 

veure amb una mala assimilació de certs patrons d’interacció social, 

l’aprenentatge dels quals s’ha vist dificultat per les característiques típiques del 

mateix trastorn. D’aquesta manera, l’entrenament de les habilitats socials farà 

que els alumnes aprenguin aquests patrons d’interacció social, el que facilitarà 

que puguin  desenvolupar competències per resoldre situacions concretes, el 

que influirà, al seu torn, en el seu autoconcepte i en la seva autoestima. Així 

mateix, s’ha de recordar que, encara que tots els nens amb TDAH no presentin 

aquest tipus de problema, una bona part sí que els té, depenent de les 

característiques individuals de cada un d’ells i dels tipus de TDAH que se l’hagi 

diagnosticat. A més, hem de considerar el fet que treballem en el marc d’una 

escola inclusiva i integradora que busca el desenvolupament integral de la 

persona i que pretén atendre i acompanyar els alumnes amb necessitats 

educatives especials per tal que puguin assolir les finalitats de l’educació.  

 

Aquest projecte està organitzat bàsicament en cinc capítols. El primer capítol 

correspon a l’exposició i justificació del tema del projecte i l’establiment dels 

objectius. En el segon capítol es fa una descripció del context en què s’ha 

desenvolupat el projecte, la USEE de primària d’un centre escolar privat 

concertat. El tercer capítol recull el marc teòric que ha servit de base a l’hora de 

la realització del projecte. D’altra banda, en el quart capítol s’exposa la 

intervenció educativa realitzada, considerant la metodologia i procediments 

emprats, les activitats dutes a terme, així com la temporització i avaluació de 

seguiment i resultats. Finalment,  en el cinquè capítol es consideren les idees 

principals exposades i es presenten les conclusions extretes a partir de la 

intervenció psicoeducativa duta a terme en alumnes amb TDAH. 

 

Pel que fa als objectius, s’ha de dir que l’objectiu general d’aquest projecte és 

realitzar una intervenció psicosocial que afavoreixi el desenvolupament de les 

capacitats relacionals, comunicatives i emocionals dels alumnes amb trastorn 
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per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. Aquesta intervenció es realitzarà a partir 

de l’observació i valoració de dos alumnes de la USEE amb TDAH, l’intercanvi 

d’informació entre els professionals implicats en l’educació de l’alumne i 

l’entrevista amb les famílies, per tal d’obtenir-ne dades sobre les capacitats 

relacionals  i la proposta d’activitats. 

Així mateix, els objectius específics que es pretenen assolir són els següents: 

1. Analitzar les diferents teories i concepcions explicatives del TDAH. 

2. Conèixer els diferents subtipus de TDAH i les característiques que 

presenten. 

3. Analitzar les habilitats socials de l’alumnat TDAH. 

4. Valorar les habilitats socials dels dos alumnes a partir del Qüestionari 

d’Habilitats Socials de Monjas, un Registre d’Observació i del qüestionari 

d’escales de comportament social contestat per les mestres. 

5. Realitzar entrevistes semiestructurades amb la família. 

6. Dissenyar una programa d’activitats per a l’entrenament de les habilitats 

socials de l’alumnat amb TDAH. 

7. Dur a terme, juntament amb la tutora de la USEE, les activitats 

dissenyades.  

8. Avaluar els resultats obtinguts després de la realització de les activitats. 
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2.1.- DESCRIPCIÓ DEL CENTRE, DE L’ESPAI I DE L’EQUIP AMB QUI ES 

REALITZEN LES PRÀCTIQUES. 

El centre on es realitza el Pràcticum II és un centre privat concertat de Sant 

Adrià de Besòs (Barcelona); concretament, es realitza en la USEE d’Educació 

Primària. El centre escolar es localitza en una zona que va patir la forta onada 

migratòria interior durant les dècades dels 60 i 70 del segle anterior, amb 

persones procedents, de manera majoritària, d’Andalusia, Extremadura i 

Galícia. És una zona que es caracteritza, a més, per concentrar una població 

obrera i on predomina un nivell socioeconòmic mitjà-baix. 

El centre va començar a funcionar com a escola l’any 1960 en els baixos d’uns 

edificis de la Gran Via de Sant Adrià de Besòs i va ser fundat pel pare dels 

actuals propietaris; l’any 2000 es va traslladar a les noves instal·lacions que 

actualment ocupa. El propòsit de la titularitat de l’escola, des de la seva 

fundació, és “satisfer les demandes de formació de la societat mitjançant una 

estructura flexible, connectada amb la realitat social i laboral i capaç d’oferir 

noves possibilitats de formació que reforcin el nostre compromís educatiu amb 

la societat” (missió i visió del centre escolar que es pot trobar a la pàgina web 

www.turbula.com). S’ha de considerar que el centre compta amb un Pla 

d’Atenció a la Diversitat i amb un Projecte Educatiu que té present que l’atenció 

a la diversitat tindrà com a finalitat última el desenvolupament integral de la 

persona, el que implica flexibilitat per concretar de manera individual els ajustos 

necessaris a les característiques i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne/a. 

L’escola se situa en un edifici de tres plantes, amb un edifici annex que ocupa 

el gimnàs i una piscina. El centre disposa de biblioteca, una sala de 

psicomotricitat, aula de plàstica i tecnologia, dos laboratoris, aules 

d’informàtica, dues aules d’educació especial, aula de música, menjador, sales 

de professors, dos patis (un de bàsquet i un de futbol) i despatxos varis. El 

centre compta amb ascensor i rampes que hi faciliten l’accés. 

El centre escolar contempla 7 unitats d’Educació Infantil, 12 unitats d’Educació 

Primària, 8 unitats d’ESO. A més, s’hi realitzen estudis de Batxillerat, en les 

modalitats de científic i humanístic; PQPI; cicles formatius de grau mitjà 

d’esport, estètica, informàtica, administració i comerç; cicles formatius de grau 

superior d’esport, educació, sanitat i esport. D’altra banda, aquest curs també 

ha començat a funcionar com a escola del futbol base de l’equip Espanyol. Així 

CAPÍTOL 2. DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT 
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mateix, el centre compta amb dues unitats USEE, una per a educació Primària i 

una altra per a educació Secundària. 

La USEE d’Educació Primària del centre va començar a funcionar en aquest 

centre al llarg del curs 2007-08. En aquesta unitat treballen una tutora de la 

USEE, que és la psicòloga encarregada de portar la tutoria externa del 

Pràcticum I; una educadora de la USEE i dos vetlladors. L’aula que acull la 

USEE se situa al primer pis de i compta amb dues taules allargades, cadires, 

una petita biblioteca per recull material per treballar amb l’alumnat de n.e.e., un 

ordinador, a més de pòsters, trencaclosques, joguines i altre material necessari. 

La USSE atén aquest curs 2011-12 un total de 7 alumnes: 1 de 2n de primària, 

2 de 3r de primària, 2 de 4t, un de 5è i un de 6è. 

La persona de referència en el centre és la tutora de la USEE, Núria Castell, 

psicòloga que porta quatre anys com a responsable d’aquesta unitat, com s’ha 

mencionat anteriorment. Serà la tutora externa i la persona que guiï les 

activitats que realitzi en el centre al llarg d’aquest Pràcticum.  

 

2.2.- BREU DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DELS PROFESSIONALS QUE 

INTEGREN L’EQUIP. 

Les USEE són uns recursos organitzatius d’atenció als alumnes que presenten 

NEE susceptibles de ser escolaritzats en centres específics, amb la finalitat 

d’afavorir la seva participació en l’entorn ordinari. Els alumnes que assisteixen 

a una USEE tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats 

bàsicament associades amb retard mental mitjà o greu, a trastorns 

generalitzats del desenvolupament, alumnes plurideficients, alumnes amb 

dèficits sensorials associats a altres dèficits greus i permanents i alumnes amb 

trastorns motrius dependents. Tots aquests alumnes han de disposar del 

dictamen de l’EAP i de la resolució dels Serveis Territorials. La USEE de 

Primària d’aquest centre acull dos alumnes de 4t amb TDAH i cinc amb TGD, 1 

de 2n, 2 de 3r, 1 de 5è i 1 de 6è. 

A continuació es fa un  petit resum de les funcions que assumeixen els 

diferents professionals que integren la USEE d’aquesta escola: 

 

Funcions de la tutora de la USEE.  

La tutora de la USEE en aquest centre és una llicenciada en psicologia, que 

porta quatre anys com a responsable d’aquesta unitat. Les tasques que 

desenvolupa són les següents: 
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 Elaborar, amb la col·laboració de l’EAP i del professorat del centre, el pla 

d’atenció educativa a l’alumnat de la USEE. 

 Elaborar materials específics i adaptats a les necessitats de l’alumnat de 

la USEE que en facilitin l’aprenentatge. 

 Acompanyar els alumnes de la USEE en la participació de les activitats 

de l’aula ordinària. 

 Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en petit grup que 

calguin per als alumnes de la USEE. 

 Formular hipòtesis d’elaboració d’adaptacions curriculars i plans 

individualitzats per als alumnes de la USEE. 

 Col·laborar en la tutoria individual de l’alumne que s’atén, realitzant 

entrevistes amb les famílies i professionals que atenen els alumnes 

d’aquesta unitat, com psicòlegs externs, professionals del CSMIJ o 

professionals de la fundació ADANA. 

 

Funcions de l’educadora 

Les funcions de l’educadora són donar suport en la participació de l’alumnat 

amb n.e.e. en les activitats del grup ordinari i dur a terme programes específics 

pautats pels professors i/o tutora de la USEE. 

Funcions dels vetlladors 

Els vetlladors donen suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials 

per tal que pugui participar en les activitats organitzades pel centre (sortides, 

colònies, etc.) A més, vigilen i ajuden l’alumnat amb n.e.e. en les hores 

d’entrada i sortida del centre i durant el temps d’esbarjo i menjador. Així mateix, 

acompanyen els alumnes de la USEE en la participació en les activitats de 

l’aula ordinària. 
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En aquest apartat es recullen les teories que han de servit de base per a 

l’elaboració d’aquest projecte, el treball amb alumnat amb trastorn per dèficit 

d’atenció i hiperactivitat (TDAH). En primer lloc, es fa una breu evolució 

històrica del concepte TDAH, per mostrar, en segon lloc ,les característiques 

que presenta aquest trastorn (simptomatologia, subitupus del TDAH, incidència 

i factors causal . En tercer lloc, es repassen breument les diferents teories 

explicatives d’aquest trastorn. En un altre apartat, es presenta la relació entre 

les habilitats socials i l’alumnat TDAH. I, per últim, es presenta el model 

d’intervenció que se seguirà en aquest projecte, el model cognitiu-conductual, a 

més de la teoria constructivista de l’ensenyament, en considerar que el projecte 

es produeix en un context com és l’escola inclusiva, i la teoria sistèmica, ja que 

la relació amb la família és fonamental en el treball amb aquest tipus d’alumnat. 

 

3.1.- EL CONCEPTE DEL TDAH 

3.1.1 EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

El Trastorn per Dèficit de Atenció per Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn d’inici 

en la infantesa, que presenta un patró persistent de conductes de desatenció, 

dificultat a l’hora de controlar els impulsos o impulsivitat o excés d’activitat. És 

un dels trastorns que ha estat més estudiat en psicopatologia infantil, tal com 

evidencien la quantitat d’articles publicats sobre aquest tema. Tanmateix, i 

malgrat l’interès que n’ha generat l’estudi, existeixen discrepàncies tant pel que 

fa a la terminologia utilitzada per referir-se al trastorn o els  tractaments que 

s’han de seguir. L’estudi d’aquest trastorn evidencia la mateixa tendència que 

han seguit altres problemes de la infantesa: en un principi, es va partir d’un 

enfocament mèdic per aparèixer, posteriorment, aproximacions conductuals, 

cognitives, socials i evolutives que han enriquit la comprensió d’aquest trastorn. 

3.1.1.1 PRIMERES APROXIMACIONS 

Al llarg de la història es poden trobar diferents referències al que actualment es 

denomina TDAH. En el segle V aC, el metge grec Hipòcrates ja descrivia 

pacients que “anticipaven les seves respostes als estímuls sensorials, amb 

poca tenacitat, ja que la seva ànima es movia ràpidament al següent estímul”. 

L’explicació que donava Hipòcrates a aquesta conducta es trobava en el fet 

que existia una preponderància del foc sobre l’aigua. (Siegenthaler, 2009). El 

1623, Shackespeare també va fer referència a una “malaltia atencional” en 

CAPÍTOL 3. MARC TEÒRIC 
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l’obra King Henry VIII. D’altra banda, el psiquiatre alemany Heinrich Hoffmann 

va escriure el 1884 un llibre de poemes sobre nens i les seves conductes 

indesitjables, unes conductes semblants a les realitzades pels nens amb 

TDAH, com es pot en el següent fragment del poema de Hoffmann: 

 Deixa’m veure si Philip pot 

 Ser un petit cavaller. 

 Deixa’m veure, si és capaç 

 Seure a taula d’una vegada. 

 Així papà li demanà comportar-se; 

 I mamà el mirà sense pertorbar-se. 

Però l’inquiet Phil, 

No segué encara; 

Es retorcia  

I tontament reia.  

(...) 

Mira el nen trapella impacient 

Creixent més fort i salvatge,  

fins que la cadira cau totalment 

Philip crida amb totes les forces 

S’agafa a les estovalles, i després 

Empitjoren les coses. 

Al terra cauen 

Gots, plats, ganivets, forquilles i tot. 

Still va ser el primer a descriure sistemàticament les característiques de la 

síndrome l’any 1902, per referir-se a errades en control moral que no obeïen a 

deficiències intel·lectuals. Aquest autor va analitzar de manera detallada vint 

històries clíniques de nens que presentaven problemes de conductes i els va 

descriure com a violents, inquiets, molestos, destructius, incapaços de parar 

atenció, amb una reduïda sensibilitat als càstigs, fracàs escolar, labilitat 

emocional i elevada freqüència d’anomalies físiques sense importància. Still va 

qualificar aquest quadre de defectes del control moral i va assenyalar que, 

malgrat que aquest trastorn es podia desenvolupar com a resposta a una 

malaltia neurològica, molts casos no presentava una etiologia d’aquest tipus, 
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sinó possiblement genètica, que afectava a una qualitat humà que denominà 

control moral.  

L’enfocament dominat en tota la primera meitat del segle XX considerava que 

el TDAH estava causat per una alteració neurològica deguda a algun tipus de 

lesió cerebral, com Hohman (1922) i Kahn i Cohen (1934). 

 

3.1.1.2 ELS ANYS 6O DEL SEGLE XX. LA DISFUNCIÓ CEREBRAL 

MÍNIMA DE CLEMENTS I PETERS. 

A partir dels anys 60 del segle XX, a causa de la dificultat per comprovar 

l’existència de dany neurològic com a factor causal del TDAH, comencen a 

aparèixer plantejaments diferents des de les comunitats mèdica i educativa, 

que continuen mantenint-se encara avui dia. Així, des de la medicina es difon el 

concepte “disfunció cerebral mínima”, terme encunyat per Clemens (1966) per 

referir-se a un trastorn de conducta i de l’aprenentatge que experimenten nens 

amb una intel·ligència normal i que sembla estar associat amb disfuncions del 

sistema nerviós. Els símptomes eren: trastorns de la conducta motriu, 

hiperactivitat, alteració de la coordinació, trastorn de l’atenció, dificultats 

d’aprenentatge, control deficient dels impulsos, alteracions de les relacions 

interpersonals o trastorns afectius. Sota l’etiqueta de disfunció cerebral mínima 

s’agrupaven nens amb deficiències en l’aprenentatge, problemes 

d’hiperactivitat, inatenció i impulsivitat, així com dificultats socials i emocionals. 

 

3.1.1.3 INTERPRETACIÓ CONDUCTUAL.  

Des d’un enfocament psicoeducatiu, la manca d’evidència de la síndrome 

mèdica, així com l’assistència generalitzada dels nens a les escoles i l’impuls 

dels programes d’educació especial a Nord-Amèrica, va fer que es busqués 

una definició més funcional que fes incidència en els aspectes 

comportamentals del problema, per la qual cosa, el TDAH va passar a 

caracteritzar-se com un trastorn del comportament en què l’activitat excessiva 

era l’aspecte més destacable, tal com evidencia l’obra de Werry (1968). 

Aquest canvi en el concepte de TDAH, també va quedar reflectit en la 

terminologia “Reacció Hipercinètica en la Infantesa i en l’Adolescència” 

utilitzada en el DSM-II (APA, 1968). Aquesta classificació diagnòstica va 

considerar el trastorn com un fenomen eminentment evolutiu, que s’inicia en la 

infantesa i que s’atenuava en l’adolescència. En el DSM-II no es feien 

referències a bases orgàniques, tan sols s’indicava que el trastorn  es 

caracteritzava per hiperactivitat, inquietud i període curt d’atenció, sobretot en 

nens petits. 
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3.1.1.4 INTERPRETACIÓ COGNITIVA 

Virginia Douglas, el 1972, va aportar nous arguments que encara són vàlids en 

l’actualitat. Segons aquesta autora, la majoria dels problemes associats que 

experimenten aquests nens són conseqüència d’una insuficient auto-regulació. 

Les aportacions de Douglas van tenir un pes decisiu en el camp de l’estudi de 

la hiperactivitat infantil. El DSM-III va recollir el biaix atencional apuntat per 

Douglas, amb la qual cosa la denominació del trastorn va passar a ser trastorn 

per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o TDAH. En aquesta versió del DSM-III 

van aparèixer per primera vegada els diferents subtipus del trastorn.  

3.1.2  CONCEPCIÓ ACTUAL DEL TDAH 

La perspectiva actual sobre el TDAH queda reflectida en el manual diagnòstic 

DSM-IV-TR elaborat per l’Associació Americana de Psiquiatria (APA, 2000) i la 

Classificació Internacional de Trastorns Mentals de l’Organització Mundial de la 

Salut en la dècima edició (ICD-10, WHO, 1992). El DSM-IV-TR inclou aquest 

trastorn en l’apartat de trastorns d’inici en la infantesa i l’adolescència, de 

manera concreta, en el grup de trastorns por dèficit d’atenció i comportament 

pertorbador, juntament amb el trastorn de conducta i el trastorn 

negativista/desafiant. La ICD-10 el denomina trastorn de l’activitat i l’atenció, i 

està comprès dintre del grup de trastorns del comportament i de les emocions 

d’inici en la infantesa i l’adolescència, en el subgrup de trastorns hipercinètics, 

que contempla quatre entitats diagnòstiques diferenciades: el trastorn de 

l’activitat i de l’atenció, el trastorn hipercinètic disocial, altres trastorns 

hipercinètics i el trastorn hipercinètic sense especificació. 

S’ha de dir que, encara que aquests dos sistemes diagnòstics no han arribat a 

un acord total, els dos sistemes classificatoris coincideixen en els tres 

símptomes nuclears del trastorn: dèficit d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat. 

També coincideixen en la persistència d’aquests símptomes al llarg del temps i 

dels diferents contextos. 

Autor Aportació Característiques Principals 

Still (1902) Defectes en el control 

moral 

 Temperament violent.  

 Destructius  

 Molestos  

 Absència de resposta als càstigs.  

 Fracàs escolar 

 Absència dèficit intel·lectual 
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Hohman (1922) Síndrome d’Inestabilitat 

Psicomotriu 

 Seqüeles neurològiques i 
conductuals. 

 Símptomes de destrucció lleugera al 
cervell. 

 Exhibicionisme 

Kahn i Cohen 

(1934) 

Síndrome d’Impulsivitat 

Orgànica 

 Hiperactivitat 

 Impulsivitat 

 Conducta antisocial 

Clements i Peters 

(1962) 

Disfunció cerebral 

Mínima 

 Defectes perceptius 

 Alteracions aprenentatge 

 Hiperactivitat 

 Trastorn d’atenció 

 impulsivitat 

DSM-II (APA. 

1968) 

Reacció hipercinètica en 

la infància i 

l’adolescència 

 Sobreactivitat 

 Inquietud 

 Distrabilitat  

Douglas (1972) Dèficit atencional  Dificultat per detenir-se, observar i 
actuar. 

 Es distreu amb facilitat 

 Impulsivitat 

DSM-III 

(APA,1980) 

Trastorn per Dèficit 

d’Atenció amb 

Hiperactivitat 

 No acaba les coses que comença 

 No sembla escoltar 

 Dificultats per concentrar-se 

ICD-10 

(WHO, 1992) 

Trastorn de l’Activitat i 

l’Atenció. 

Trastorn Hipercinètic 

Disocial 

 Tendència a canviar d’una activitat a 
una altra. 

 Activitat excessiva 

 Dèficit d’atenció 

DSM-IV (APA, 

1994) 

DSM-IV-TR (APA, 

2000) 

Trastorn per Dèficit 

d’Atenció amb 

Hiperactivitat 

 Sembla no escoltar 

 Dificultats per mantenir l’atenció 

 No segueix instruccions 

 Mou en excés mans i peus. 

Quadre 1. Evolució històrica del concepte de TDAH. 
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3.2.- CARACTERÍSTIQUES DEL TDAH. 

3.2.1 SIMPTOMATOLOGIA 

La simptomatologia bàsica d’aquest trastorn engloba, com s’ha mencionat en 

l’apartat anterior, problemes d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat. 

 Inatenció. Els nens amb TDAH tenen dificultats en tots els dominis de 

l’atenció (vigilància, atenció dividida, atenció selectiva, etc.), destacant la 

pobre execució davant de proves que requereixen atenció sostinguda. 

Però no hem de parlar de deficiències atencionals en termes absoluts, ja 

que els nens amb TDAH són capaços de concentrar-se i mantenir-se 

atents en determinades circumstàncies, com les tasques noves o que 

susciten la seva atenció, com jugar o veure la televisió. 

Els problemes de l’atenció poden manifestar-se en situacions 

acadèmiques, laborals o socials. La presentació de les feines escolars 

és descuidada, els treballs estan realitzats sense reflexió i els costa 

acabar les tasques.  

Els nens amb TDAH es distreuen amb facilitat davant estímuls 

irrellevants i interrompen de manera continuada la feina que estan 

realitzant per atendre fets trivials que són ignorats per la resta. En 

situacions socials, els dèficits d’atenció poden expressar-se per canvis 

freqüents en la conversa, no escoltar els altres, no atendre les converses 

i no seguir els detalls o normes de jocs o activitats. 

 Hiperactivitat. Els símptomes de la hiperactivitat es manifesten quan el 

nen està inquiet, corre excessivament, salta en situacions inadequades, 

té dificultats per jugar o dedicar-se tranquil·lament a activitats d’oci.En 

l’escola s’aixeca molt sovint, té dificultats per mantenir-se en el seu 

seient. 

 Impulsivitat. La impulsivitat es manifesta en una rapidesa excessiva en 

el processament de la informació, és a dir, en un fracàs a esperar 

emetre una resposta fins que s’hagi reunit informació suficient. La 

impulsivitat es manifesta per impaciència, dificultat per ajornar respostes, 

contestar precipitadament abans que les preguntes hagin estat 

completades, fer comentaris fora de lloc, no atendre les normes que es 

donen o iniciar una conversa en moments inadequats. 

3.2.2 SUBTIPUS DEL TDAH 

A partir dels criteris diagnòstics proporcionats segons el DSM-IV-TR, 

s’estableixen tres subtipus de TDAH: 
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 Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tipus combinat. Es 

combinen símptomes de desantenció i d’hiperactivitat. 

 Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tipus amb predomini del 

dèficit d’atenció. Predomina la simptomatologia de desantenció per 

sobre de la hiperactivitat. 

 Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tipus amb predomini 

hiperactiu- impulsiu, en què predomina els símptomes d’hiperactivitat. 

SUBTIPUS CARACTERÍSTIQUES 

COMPORTAMENTALS RENDIMENT 

ACADÈMIC 

COGNITIVES 

TDAH-C 

(Combinat) 

-problemes de conducta 

-impulsivitat 

-inestabilitat 

-trastorn de conducta 

-trastorn oposicionista-
desafiant. 

-baixa tolerància a la 
frustració. 

-nens que acostumen a 
no ser populars i menys 
competents socialment 

-problemes de lectura, 
lletreig 

-errades en la 
cal·ligrafia. 

-nombre més alt de 
problemes específics 
d’aprenentatge 
(dislèxies, discalcúlies, 
etc.) 

-dificultats en la 
persistència en 
l’esforç, en atenció 
sostinguda i 
distracció. 

-Desorganitzats, 
necessitat d’estreta 
supervisió i fracàs en 
completar les tasques. 

TDAH-I 

(Inatent) 

 

-tímids 

-insegurs 

-problemes de lectura, 
lletreig i rendiment 
matemàtic. 

-problemes de 
comprensió lectora 

 

-pitjor execució en el 
processament 
d’informació, sobretot 
quan es presenta 
auditivament. 

-despitats, apàtics, 
inactius, tendència a 
somiar desperts, lents. 

TDAH-HI 

(Hiperactiu-

Impulsiu) 

-problemes de conducta 

-impulsivitat 

-inestabilitat 

-trastorn de conducta 

-trastorn oposicionista-
desafiant. 

 

-no es diferencia dels 
normals en el nivell 
d’aprenentatge. 

-dèficits d’inhibició de 
resposta relacionats 
amb el funcionament 
executiu. 

Quadre 2. Característiques dels subtipus de TDAH. 
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3.2.3 INCIDÈNCIA DEL TDAH 

La prevalença del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat segons 

l’última revisió diagnòstica del DSM-IV-TR s’ha estimat entre un 3 i un 7% dels 

nens en edat escolar de la població general, i entre el 10 i el 15% en població 

clínica. És un dels trastorns que determina més remissions a metges de família, 

pediatres, psicòlegs neuropediatres i psiquiatres de nens i adolescents, essent 

la prevalença molt més gran entre nens i adolescents de poblacions 

psiquiàtriques (Miranda i col. 2011). 

La prevalença del trastorn es manté més o menys constant al llarg del 

desenvolupament, encara que els símptomes (especialment la hiperactivitat) 

tendeixen a atenuar-se a mesura que s’arriba a l’adolescència i la maduresa. 

Un dels resultats més consistents que es deriva de la investigació entorn al 

TDAH és la major incidència en homes que en dones. Estudis epidemiològics 

mostren que ràtio home/ dona que pateix un TDAH varia en funció del tipus 

d’estudi que es porti a terme (clínic o comunitari). Les nenes amb TDAH no es 

detecten de la mateixa manera que els nens, ja que els nens presenten una 

simptomatologia més disruptiva que les nenes, el que fa que els nens vagin en 

més proporció a la clínica per a la seva intervenció. D’altra banda, la ràtio 

disminueix si els estudis són comunitaris, ja que el nombre de nens s’aproxima 

més al de nenes. 

 

3.2.4 FACTORS CAUSALS DEL TDAH 

Encara que el TDAH és un dels trastorns psicològics més estudiats, la 

comprensió del mateix està lluny de ser absoluta (Miranda i cols. 2011). Una de 

les qüestions que encara queda per resoldre és la que fa referència a les 

causes que el desencadenen. Se n’han descrit gran varietat factors causals del 

TDAH en els estudis que s’han realitzat sobre aquest tema. A continuació se’n 

presenten els més rellevants. 

 Factors genètics. 

Una de les evidències millor sustentades en la investigació és la que 

suggereix que els trets del TDAH són hereditaris. Estudis recents han 

detectat formes alterades de gens que es presenten amb més 

freqüència en nens amb TDAH que en nens normals: diferents treballs 

han confirmat l’alteració del gen DAT1 del transportador de dopamina i 

una altra del gen D4 del receptor d’aquest mateix neurotransmissor en 

un nombre important de subjectes amb aquest trastorn. 
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També els estudis realitzats amb famílies en què hi ha un fill amb TDAH 

confirmen l’alta prevalença d’aquest trastorn quan un dels pares el 

pateix. 

Els estudis amb bessons monozigòtics i dizigòtics també donen suport a 

la idea que el TDAH es transmet genèticament, encara que s’han de 

considerar els factors ambientals compartits i no compartits que també 

tenen influència. 

 Factors neurobiològics. 

Les investigacions a través de neuroimatge en nens amb TDAH han 

demostrat que tenen afectades una sèrie d’àrees, com el còrtes 

prefrontal, ganglis basals, cos callós i cerebel. Les afectacions 

d’aquestes àrees poden ser de diferent naturalesa, entre les que cal 

destacar-ne el volum reduït, patrons d’activació anòmala dels circuits 

neuronals o anomalies neuroquímiques.  

 Factors psicosocials. 

La importància dels factors ambientals en l’origen del trastorn és 

escassa i sembla que incideix més en el desenvolupament i perpetuació 

dels símptomes en el temps. Així mateix, s’ha de dir que existeix una 

associació positiva entre el TDAH i discòrdies maritals, classe social 

baixa, família àmplia, criminalitat paterna i trastorn mental matern. 

Entre els factors psicosocials que contribueixen al TDAH, s’han 

assenyalat una major prevalença del trastorn en medis urbans 

desfavorits. Els ambients de pobresa, malnutrició, exclusió social, 

problemàtica familiar (consum de droga i alcohol), violència a la llar, 

afavoreixen l’aparició dels símptomes i en contribueixen al 

desenvolupament i perpetuació. 

D’altra banda, estudis realitzats sobre les famílies de nens amb TDAH 

han determinat un estil parental més intrusiu i controlador que en les 

famílies sense aquest trastorn. Aquest estil parental negatiu podria ser 

una causa, més que una conseqüència, del trastorn, una resposta 

davant dels símptomes del fill. 

Per últim, s’ha d’indicar que, encara que no s’ha establert una relació 

causal entre els modes de vida i el TDAH, sembla factible que el model 

de societat actual que es caracteritza per la intoxicació d’informació 

pugui també contribuir a generar una major disfuncionalitat del TDAH.  
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3.3.- TEORIES EXPLICATIVES DEL TDAH 

Les investigacions sobre l’origen del TDAH han estat majoritàriament 

ateòriques, , exploratòries i descriptivies. Malgrat els avenços que hi ha hagut 

en aquest àmbit, encara existeixen inconsistències sobre els mecanismes 

responsables del TDAH (Siegenthaler, 2009). En les dues últimes dècades, 

diferents investigadors han escollit un enfocament “modular, a partir del qual 

s’explicaria el TDAH considerant disfuncions psicològiques endògenes 

específiques, causades per anomalies en mòduls definits del cervell, com 

destaquen Sonuga-Barke (2002). Aquests models multifactorials suggereixen 

que el TDAH està influït per múltiples gens d’efectes moderats, més que per un 

sol gen. Amb el propòsit de superar els problemes que plantegen aquests 

problemes genètics i d'imatge, s’han començat a tenir en compte els 

endofenotips. El terme endofenotip fa refèrencia a un fenotip pròxim a l’etiologia 

biològica d’un trastorn clínic, més pròxim que els signes i símptomes de la 

condició, a més d’estar influït per un o varis dels gens que, en combinació amb 

l’ambient, fan que hi hagi més susceptibilitat de desenvolupar alguns trastorns. 

Els endofenotips que es contemplen en l’actualitat com a candidats per a la 

comprensió de l’etiologia i fenomenologia del TDAH són el resultat de diferents 

models teòrics desenvolupats des de la neuropsicologia en les últimes dècades 

i estan molt relacionats entre ells. D’entre aquests models cal destacar els 

següents: 

 Model de la funció executiva de Permington i Ozonoff (1996), que 

estableix que els símptomes principals del TDAH són l’efecte d’un dèficit 

de FE com inhibició, memòria de treball o control executiu. 

 Model d’Inhibició / Activació Conductual de Quay (1988). Segons Quay, 

els nens amb TDAH tenen el sistema d’inhibició menys activat, el que els 

impedeix anticipar-se a la conducta motora. 

 Model d’Aversió a la Demora de Sonuga- Barke i cols. (1992). Els 

símptomes del TDAH són l’expressió funcional d’un estil motivacional 

caracteritzat per una aversió a la demora: aquests nens prefereixen 

reforços immediats i petits. 

 Model Cognitiu-Energètic de Sergeant, Oosterlaan i Van der Meere 

(1999). Segons aquest model, el processament de la informació està 

influït pels factors esforç, arousal i activació. L’esforç és l’energia 

necessària per satisfer les demandes de la tasca i està influït per l’esforç 

contingent. Els nens amb TDAH tenen problemes en el factor esforç, pel 

que la realització serà pobre a causa que tenen un estat energètic que 

no és òptim. 
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 Model d’Inhibició de Berkley (1997). Aquest autor estableix que el 

problema bàsic dels nens hiperactius és un dèficit en la inhibició 

conductual i l’autocontrol, que incideixen de forma negativa en quatre 

funcions neuropsicològiques que depenen de la inhibició conductual per 

a la seva correcta execució: la memòria executiva, l’auto-regulació de la 

motivació i de l’afecte, la internalització del llenguatge i la reconstitució 

(processos d’anàlisi i síntesi de la conducta). 

Com indica Siegenthaler (2009), aquests models van ser ideats inicialment 

amb la finalitat d’explicar el TDAH com un tot, però la mateixa 

heterogeneïtat de cada proposta, juntament amb l’acceptació d’un nou 

enfocament modular, va provocar un gir cap a una perspectiva més 

integradora. D’aquesta manera, es van deixar de considerar-se els models 

com a oposats, per acceptar el seu caràcter complementari, en què cada un 

d’ells contempla una petita parcel·la del TDAH. Un model causal complet 

per al TDAH seria aquell que integrés mecanismes genètics, neurològics, 

cognitius i conductuals, amb la finalitat de poder descriure una cadena 

causal present en desenvolupament infantil. 

 

3.4.- LES HABILITATS SOCIALS I L’ALUMNAT TDAH. 

Fins a aquest moment s’han presentat les característiques generals que pot 

presentar els nens amb TDAH. A partir d’aquí, es parlarà de manera específica 

d’un dels problemes associats a aquest trastorn, com són els problemes en les 

relacions socials. S’ha d’assenyalar, abans de tot, que els símptomes bàsics 

del TDAH no només impregnen el funcionament global de les persones que 

pateixen aquest trastorn, afectant les seves conductes, sinó que també el 

conjunt de la seva personalitat i de les relacions amb els altres. 

En principi, els nens amb TDAH es manifesten més disposats a establir 

contacte amb els altres nens. Però aquesta bona disposició inicial es veu 

frenada per la forma en què es comporten finalment, amb la qual cosa es pot 

dir que l’origen dels problemes socials que presenten no s’han de situar en una 

manca de motivació o interès pel contacte social, sinó en una incapacitat per 

ajustar la seva conducta a les demandes de la situació. Aquesta incapacitat 

estaria caracteritzada per: 

 La naturalesa negativa i agressiva de les seves interaccions (violació de 

les normes, intervencions hostils i dominants, ús d’agressió física i 

verbal) i el caràcter turbulent i impulsiu (parlar a crits, moure’s 

contínuament, interrompre les converses o els jocs dels altres). Les 

interaccions violentes acostumen a ser vistes com una amenaça directa 

per part dels altres i prediuen el rebuig dels iguals. 
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 La manca d’atenció. El nen amb TDAH no escolta, està distret, canvia de 

manera constant de tema de conversa, es mostra apàtic i lent en el seu 

estil de conducta, el que fa que, principalment en subtipus inatent, siguin 

freqüents els problemes de relació social. Aquests problemes es poden 

veure accentuats per la presència de símptomes internalitzants com 

ansietat, timidesa, aïllament, que afectaran de manera negativa les 

interaccions socials. 

 Una avaluació inapropiada de l’impacte que les pròpies accions puguin 

tenir en els altres, a més d’un pobre repertori de respostes socials 

inadequades. 

D’aquesta manera, les principals conseqüències de la incompetència social 

són, d’una banda, el rebuig i la baixa popularitat i, d’altra, l’absència d’amics. 

S’ha d’indicar que, aproximadament, tres de cada quatre nens amb TDAH té 

l’estatus sociomètric de rebutjat (Miranda i cols., 2011). Els companys 

manifesten de manera oberta que no els busquen per fer tasques acadèmiques 

o activitats lúdiques i que no els volem com a amics. Els més populars de la 

classe, l’opinió dels quals es fonamental per establir la jerarquia social dins de 

l’aula, rebutgen amb més freqüència els nens amb TDAH que els altres. Les 

raons que donen els companys davant del rebuig manifest cap aquest tipus 

d’alumnat són el comportament disruptiu (no para de xerrar, no em deixa em 

pau) la seva conducta antisocial (és molt dolent, es fica en embolics, busca 

baralles) i la seva agressivitat física i/ o verbal (insulta, pega, té mal caràcter). 

Pel que fa a les amistats, i a partir dels estudis en què s’ha mesurat aquesta 

variable, s’ha de dir que els pares i els mestres perceben que els nens amb 

TDAH tenen menys amics dels que ells mateixos confessen tenir. Això pot ser 

degut al fet que els nens i els adults tenen concepcions diferents de l’amistat, 

però també al fet que els nens amb TDAH acostumen a manifestar un biaix 

positiu d’autovaloració. 

D’altra banda, s’ha de fer menció al paper que juguen les relacions socials en la 

configuració de les autopercepcions. El constructe d’autopercepció es va 

introduir en la dècada de 1980 per referir-se a la forma com cada un es descriu, 

se sent i es valora a si mateix, convertint-se, des de llavors, en un element molt 

important en l’evolució de la personalitat.  A partir dels resultats obtinguts en 

diferents estudis que han tractat aquest aspecte, es poden extreure algunes 

conclusions: l’autopercepció és sensiblement baixa en el conjunt de nens amb 

TDAH i existeix una relació recíproca entre els baixos nivells d’autoconcepte/ 

autoestima i la incompetència social. Tanmateix, segons Miranda i cols. (2011), 

estudis recents han mostrat que molts nens amb TDAH acostumen a fer 

atribucions externes i incontrolables de la seva conducta i, a més, no perceben 

que la seva conducta pugi molestar els altres. Aquesta manca de consciència 
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de la conducta inapropiada, fa que molts nens amb TDAH tendeixin a 

sobreestimar les pròpies capacitats socials i/ o acadèmiques, el que dóna lloc a 

un fenomen conegut com biaix il·lusori positiu (SIP). Sembla que en aquests 

nens, el SIP compleix una funció  d’autoprotecció: si se senten capaços, els 

nens amb TDAH mantenen protegida la seva autoestima i eviten haver de 

prendre consciència de les seves errades i, per tant, de la necessitat de 

millorar. Segons la hipòtesi de la ignorància de la incompetència, els nens amb 

TDAH cometen l’error de creure’s competents acadèmicament i social, perquè 

ignoren quines són les estratègies més adequades en aquests dominis. Malgrat 

tot, sembla difícil extreure conclusions definitives en relació al SIP, ja que 

encara fan falta més resultats que confirmin aquestes hipòtesis. 

 

3.5.- EL MODEL D’INTERVENCIÓ. 

3.5. 1 EL MODEL COGNITIU-CONDUCTUAL 

Pel que fa al model d’intervenció, s’ha de dir que se seguirà un procediment 

cognitiu-conductual. En la dècada dels anys 70 del segle XX apareix un nou 

enfocament que pretén desenvolupar les habilitats cognitives de les quals els 

nens hiperactius són deficitaris. L’origen d’aquest enfocament se situa en dos 

línies d’investigació que es van en aquesta mateixa dècada: les investigacions 

conductuals sobre l’autocontrol, defensant la substitució de les explicacions 

més operants per unes altres més mitjanceres; i els treballs de Vygotsky i Luria 

(1962) que posaven èmfasi en el paper del llenguatge en la regulació de la 

conducta. De manera concreta, la utilització de procediments cognitius per 

modificar conductes desadaptatives comença a agafar importància a finals dels 

anys 60 i començaments del 70 del segle passat, a mesura que els 

investigadors comencen a reconèixer la importància que tenien els processos 

cognitius en el canvi de la conducta. La intervenció cognitiu-conductual es va 

desenvolupar amb la finalitat de contrarestar les limitacions que presentaven 

les intervencions farmacològiques i conductuals, és a dir, aconseguir la 

generalització dels resultats a través del temps i dels diferents contextos, 

ensenyant habilitats de solució de problemes per potenciar l’autocontrol. 

Seguint aquest enfocament, l’entrenament en habilitats socials és una bona 

estratègia per ajudar el nen a establir relacions interpersonals apropiades i 

millorar, alhora, el seu autoconcepte i la seva autoestima. 

 

3.5.2 EL MODEL D’ESCOLA INCLUSIVA 

Durant les últimes dècades, un dels objectius prioritaris de tots els 

professionals, familiars i institucions compromesos amb l’educació ha estat el 
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de garantir una educació de qualitat per a tot l’alumnat. Diferents 

pronunciaments d’organismes internacionals, com la UNESCO o l’OCDE se 

situen en aquesta en aquest camí. Així, la Declaració de Salamanca de 1994 

s’ha convertit en un referent per a la innovació pedagògica i per a les polítiques 

educatives, ja que en aquest document es defensa la idea que les escoles 

ordinàries amb orientació inclusiva són el vehicle més eficaç per construir una 

societat inclusiva i aconseguir una escola per a tots.  Més recentment, la 

Convenció per a la Defensa dels Drets Humans de les Persones amb 

Discapacitat del 2007 reconeix els drets dels infants i joves amb discapacitat de 

gaudir d’un sistema d’educació inclusiva, amb accés a l’educació obligatòria en 

les mateixes condicions que els altres membres de la comunitat.  

Les lleis d’educació, com la LOGSE  de 1990  o la recent LOE de 2006 tenen 

molt present la idea d’una escola inclusiva. A Catalunya, la nova Llei d’educació 

(LEC) destaca en el títol preliminar un dels principis bàsics dels sistema 

educatiu català: “la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una 

escola per a tothom”. Aquesta mateixa llei al llarg de diferents articles, com el 

81 i el 82, contempla la idea que l’atenció educativa de tots els alumnes es 

regeix pel principi d’escola inclusiva.  

La inclusió, en aquest sentit,  s’ha de considerar com un procés que ha de 

trobar les formes més adequades de respondre a la diversitat. En un centre 

inclusiu, l’alumnat amb necessitats educatives especials va a l’aula ordinària 

amb els companys i les companyes de la seva edat, i s’entén la diversitat com 

un fet natural, el que implica considerar que l’alumnat amb NEE participa tant 

com pot en les activitats generals i en la vida del centre i en les activitats 

d’ensenyament i aprenentatge que es produeixen dins de l’aula. 

 

3.5.3 LA TEORIA CONSTRUCTIVISTA DE L’ENSENYAMENT 

S’ha de considerar, també, que el projecte que es durà a terme es produeix en 

un context com és l’escola, per la qual cosa partiré d’una concepció 

constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge, considerant que  

“El individuo participa activamente en la construcción de la realidad que 

conoce y que cada cambio o avance que realiza en su desarrollo 

presupone un cambio en la estructura y organización de sus 

conocimientos” (Bassedas  Intervención educativa y diagnostico 

psicopedagógico pàg. 36) 

Des d’aquest punt de vista, quan una persona s’enfronta a determinades 

situacions, el seu aprenentatge, la seva resposta, dependrà de les 

característiques que presenti aquesta situació; però també hem de considerar 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 24 

 

que aquesta aprenentatge, aquesta resposta, estarà condicionada per les 

seves característiques personals i per l’organització dels seus coneixements. 

D’aquesta manera, es tindran presents dos elements que són essencials en 

aquesta concepció constructivista, com són la zona de desenvolupament 

pròxim i el triangle interactiu format per l’alumne, els continguts d’aprenentatge i 

el professor. Així, es considerarà la idea que els processos d’aprenentatge i 

ensenyament suposen una negociació i renegociació constant de significats 

entre alumnes i significats entre alumnes i professors, en què les habilitats 

socials es constitueixen en un element essencial en la tasca educativa. 

 

3.5.4 LA RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA. TEORIA SISTÈMICA I MODEL 

D’ASSESSORAMENT COL·LABORATIU. 

D’altra banda, s’ha de considerar un altre aspecte en la intervenció educativa 

que es realitza amb alumnat amb TDAH: el treball amb les famílies. Aquest 

aspecte es pot contemplar des d’un punt de vista sistèmic, ja que l’alumne 

forma part de dos sistemes importants i interrelacionats, com són el sistema 

família i el sistema escola. L’alumne forma part d’un sistema, el sistema família, 

i com a tal s’ha de tenir present, amb les seves creences, maneres d’entendre 

el món, de considerar les necessitats del seu fill. L’escola i la família són dos 

referents importants per a l’alumne i s’han de valorar com a entorns que 

s’influeixen de manera mútua: per tant, ha d’existir una relació estreta entre 

escola i família, per tal de realitzar una feina comuna i amb  resultats 

satisfactoris.  Com diu Planas (2007), es tracta d’aconseguir marcs de 

col·laboració en què la confiança mútua permeti la coparticipació, aspecte que 

s’ha d’entendre més com una actitud que com una tècnica. Per tant,  es parteix 

de la base d’un enfocament sistèmic de l’assessorament en què es té present 

contemplar tots els sistemes que estan en interacció, en aquest cas l’escola i la 

família.  D’aquesta manera, d’entre els aspectes metodològics que poden 

facilitar la feina, serà bàsic escoltar amb atenció i crear confiança en els pares, 

ja que deuen saber que col·laborem en benefici del seu fill.  

S’ha de tenir present, també,  que és molt important  la col·laboració entre les 

diferents professionals que treballen al voltant del nen i de la seva família, com 

són la tutora de l’aula ordinària, la tutora i l’educadora de la USEE, els mestres 

especialistes (anglès, educació física) i els professionals externs al centre, com 

els professionals de l’EAP de zona. Un dels aspectes que defineixen les 

escoles d’orientació inclusiva és el de la col·laboració entre els diferents 

professionals que integren l’escola per tal d’ajudar a la màxima inclusió de tots 

els alumnes. Així, la cultura de la col·laboració és essencial per aconseguir una 

escola oberta a la diversitat que permeti la inclusió educativa, tal com diu 

Bassedas (2007).  
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En aquest apartat es descriurà el treball realitzat al llarg d’aquest Projecte de 

Pràcticum II. El tema de la intervenció que articula aquest projecte és el treball 

de les habilitats socials amb alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i 

hiperactivitat (TDAH). En el marc d’una escola inclusiva, es busca trobar les 

maneres de promoure l’aprenentatge de tots els alumnes; l’alumat TDAH forma 

part de la diversitat que ha d’atendre el professorat, un alumnat que acostuma 

a tenir problemes amb el grup d’iguals i que presenta dèficits bàsics en les 

habilitats socials, aspectes que influeixen en la seva qualitat de vida. D’aquesta 

manera, es presenta una intervenció que busca afavorir el desenvolupament de 

les capacitats relacionals i comunicatives dels alumnes amb TDAH i que farà 

servir un programa cognitiu-conductual que partirà de l’entrenament d’habilitats 

socials, basat en l’ensenyament i la pràctica d’aquestes habilitats. Per tal de dur 

a terme aquest treball s’han realitzat una sèrie d’activitats, com l’observació 

dels alumnes amb dèficit d’atenció i hiperactivitat escollits. A més, s’han valorat 

aquests alumnes mitjançant dos instruments, el Qüestionari d’Habilitats Socials 

de Monjas (1994) i una adaptació del Qüestionari d’Escalas de Comportament 

Social (CCECS-2) de Merrell (2002), a partir dels quals se n’han obtingut dades 

sobre la capacitat relacional i s’ha iniciat de manera concreta la planificació  i la 

intervenció. Aquest procés de planificació i intervenció s’ha vist facilitat per 

l’obtenció de dades proporcionades per aquests qüestionaris dirigits a la tutora 

de la USEE, les tutores de classe i els vetlladors, a més de l’entrevista 

realitzada a la família. Per últim, a partir dels resultats i informació obtinguda, 

s’han dissenyat una sèrie d’activitats i material didàctic que afavoreixin el 

desenvolupament de les capacitats relacionals, comunicatives i simbòliques de 

l’alumne amb trastorn amb dèficit d’atenció amb hiperactivitat. El disseny 

d’aquest material seguirà les aportacions d’Orjales i del Programa 

d’Ensenyament d’Habilitats Socials d’Intervenció Social (PEHIS) de Monjas 

(1993); a més, aquest material proposa diferents procediments adequats per tal 

que els alumnes aprenguin les habilitats socials en què mostren més dificultats.  

Aquestes activitats es duran a terme aprofitant els moments que els alumnes 

passen a l’aula de la USEE, amb el suport de la tutora de la USEE. 

De manera concreta, en aquest apartat es presenten, en primer lloc,  els agents 

implicats, seguit de la metodologia, activitats, la temporització i, per últim,  

l’avaluació de seguiment i resultats. 

 

 

CAPÍTOL 4. PART PRÀCTICA 
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4.1.- AGENTS IMPLICATS 

En aquest projecte han participat la tutora de la USEE del centre on es realitzen 

les pràctiques, els alumnes de la USEE seleccionats per al projecte, la família 

dels alumnes, així com les tutores de classe  i els vetlladors que acompanyen 

aquests alumnes. Els alumnes seleccionats són A. G. I A.K., alumnes de 9 

anys i que cursen 4t de Primària, en classes diferents. A.G. és el primer curs 

que assisteix a la USEE. A. K. és un alumne que va arribar a Catalunya 

procedent de Polònia el curs 2006-2007 i aquest és el tercer any que l’alumne 

assisteix a aquesta unitat.  

Participants Nivell de Participació 

Tutora de la USEE  Suport en la intervenció 

dissenyada per a l’alumne 

seleccionat per al projecte 

 Respondre Qüestionaris: 

Qüestionari d’Habilitats Socials 

de Monjas (1994) i Adaptació 

del Qüestionari de 

Comportament Social de 

Merrell (2002). Reunió amb la 

tutora de classe i la família de 

l’alumne A.G. 

Alumnes seleccionats per al projecte  Observació a l’aula USEE i 

aula ordinària. 

 Realització d’activitats  

dissenyades per a la 

intervenció. 

Família alumnes seleccionats per al 

projecte 

 Entrevista a l’inici del projecte 

Tutores de classe dels alumnes  Respondre Qüestionaris: 

Qüestionari d’Habilitats Socials 

de Monjas (1994) i Adaptació 

del Qüestionari de 

Comportament Social de 

Merrell (2002). 

Vetlladors  Respondre Qüestionaris   

Quadre 3. Agents implicats en la realització del Projecte 
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4.2.- METODOLOGIA I PROCEDIMENTS 

La metodologia és un element  clau en la investigació. Com recull Arnal  en 

Mètodes d’investigació en educació (Mateo i Vidal, 2000), la metodologia es 

refereix als aspectes relacionats amb el pla o esquema de treball de 

l’investigador o investigadora i que permet donar resposta als objectius que 

s’han plantejat. La realitat educativa és un camp que presenta una gran riquesa 

de successos, persones implicades, institucions i complexitat de situacions, que 

fa difícil moltes vegades trobar un model metodològic únic per contemplar tots 

els processos implicats. En el cas concret d’aquest projecte, s’han emprat una 

sèrie de tècniques d’obtenció d’informació que s’enquadrarien dintre del que és 

una metodologia quantitativa: d’una banda, s’ha fet servir l’observació i, d’altra 

banda, l’entrevista.  

L’observació permet realitzar un estudi contextualitzat d’allò que volem 

analitzar: en el cas particular dels alumnes amb TDAH, l’observació en l’aula 

ordinària resultarà un escenari privilegiat, ja que permet estudiar les relacions 

socials que estableix amb els seus iguals i amb els mestres. També es realitza 

una observació dels alumnes en l’aula USEE, que permet obtenir informació en 

petit grup sobre les relacions que estableix amb els adults i amb altres alumnes 

que hi assisteixen.  

D’altra banda, l’entrevista permet obtenir informació sobre esdeveniments i 

opinions, creences, actituds, valors i coneixements que no es podrien obtenir 

d’una altra manera: així, l’entrevista es converteix en una font de significat i un 

complement per al procés d’observació. L’entrevista és una bona estratègia per 

obtenir informació de l’àmbit familiar. 

També cal ressaltar el fet de la utilització de les reunions com a tècnica que 

s’ha fet servir per recollir i intercanviar informació respecte a l’avaluació, la 

planificació i el desenvolupament de la intervenció amb l’alumne amb TDAH. 

Així, han estat importants les reunions inicials amb la tutora de la USEE per tal 

de recollir la informació necessària sobre els alumnes seleccionats per tal de 

començar i situar la intervenció. 

Així mateix, s’han utilitzat altres instruments, uns instruments dirigits a la tutora 

de la USEE, les tutores de classe i els vetlladors dels alumnes. Un d’aquests 

instruments ha estat el Qüestionari d’Habilitats Socials d’Interacció Social de 

Monjas (1994), un qüestionari que avalua la competència social general i sis 

àrees d’habilitats: 1) habilitats socials bàsiques; 2) habilitats per fer amics i 

amigues; 3) habilitats conversacionals; 4) habilitats emocionals, sentiments, 

drets i opinions; 5) habilitats de solució de problemes interpersonals; i 6) 

habilitats de relació amb els adults. L’altre instrument que s’ha fet servir ha 

estat una adaptació del qüestionari de Merrell (2002), ja que se n’han 

considerat alguns ítems com els més adequats per avaluar la competència 
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social dels alumnes, de manera concreta, la Relació amb els Companys i 

l’Autocontrol/Obediència. 

4.3.- ACTIVITATS 

En un primer moment, vaig començar coneixent el funcionament de l’aula de la 

USEE de primària: la tutora em va presentar els casos de cada alumne 

d’aquesta unitat per tal de poder saber-ne i situar la problemàtica. També em 

va explicar quina era metodologia que es feia servir: es realitza tant un treball 

de suport a l’aula ordinària com un treball individualitzat o en petit grup a l’aula 

USEE. En l’aula USEE es treballen les matèries instrumentals, llengües i 

matemàtiques, fent servir un material adaptat a les necessitats de cada alumne, 

com fotocòpies, llibres de problemes o lectura i comprensió lectora. També 

s’utilitzen recursos TIC, com el programa CLIC, un recurs que agrada molt als 

alumnes i que a acostuma a funcionar com a incentiu.  A l’aula ordinària, es 

realitza un treball de suport a la feina realitzada pel mestre: s’ajuda a l’alumne a 

seguir la feina proposada pel mestre. Així mateix, vaig conèixer de manera 

detallada en què consistia la tasca que desenvolupaven l’educadora i la 

vetlladora. L’educadora atén i ajuda els alumnes a partir d’una sèrie d’activitats 

que ha proposat la tutora de la USEE perquè realitzin a l’aula USEE o pot 

ajudar un alumne amb NEE dins de l’aula ordinària. La vetlladora s’encarrega 

de donar suport a l’alumnat que assisteix a la USSE per tal que pugui participar 

en activitats realitzades pel centre, com les sortides; també els acompanya en 

la realització d’algunes activitats en l’aula ordinària, com l’educació física o 

l’àrea de visual i plàstica. 

Després de tot això, va començar l’estudi concret del cas de A.G. i A.K., a 

través de l’anàlisi de la documentació de què disposava la tutora de la USEE, 

com els PI, i informes escolars i d’altres professionals, per tal de centrar i 

establir un punt de partida en la intervenció. A partir d’aquest moment va 

començar l’observació de l’alumne, tant dintre de l’aula ordinària com dintre de 

l’aula de la unitat. Quan vaig arribar a l’aula ordinària, el primer que va fer la 

mestra de cada un d’aquests alumnes va ser presentar-me a la resta de 

companys d’A.G i A.K . com una persona que ajudaria la tutora de la USEE.  

Va resultar molt curiós com, dintre de l’aula ordinària, alguns companys 

d’aquest noi, no qüestionaven la meva presència quan els explicava que estava 

ajudant la tutora de la USEE: trobaven una normalitat el fet que hi hagués algú 

a classe que els acompanyés o, en el meu cas, estigués asseguda en un racó 

observant el que passava o participant de les activitats amb l’alumne amb NEE. 

Va ser molt interessant veure com A.G. acceptava la meva presència, tant dins 

de l’aula ordinària com a l’aula USEE; fins i tot, un dia va dir a la mestra i al 

vetllador que aquell dia es comportaria molt bé i faria tota la feina perquè hi era  

jo; va complir la seva paraula: va ser una alumne modèlic, fent tota la feina, 

participant de manera ordenada, amb una conducta adequada. Quan va acabar 
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la classe, la mestra, el vetllador i jo el vam felicitar i ens va fer una abraçada 

sincera, cosa que va deixar molt sorpresos la mestra i el vetllador, ja que era 

molt poc comú aquestes expressions afectuoses; això  no passava, de manera 

habitual, a l’aula USEE, on acostumava a mostrava carinyós i juganer, buscant 

sempre l’aprovació de la tutora de la USEE, encara que hi va haver alguns 

moments en què també es va mostrar capritxós i mandrós, situació que la 

tutora intentava reconduir mostrant-se comprensiva, però ferma alhora. D’altra 

banda, cal destacar que l’alumne, a l’aula ordinària, acostuma a fer comentaris 

en veu alta que moltes vegades no vénen al cas amb les feines o explicacions 

que s’estan realitzant o repeteix el que ha dit la mestra; en aquests casos, la 

resta de companys no diu res. A vegades no està gaire pendent de les 

explicacions o de les feines que ha de realitzar, sinó que mira el que fan els 

altres companys. També es veu que no té massa relació amb els companys, 

encara que no es neguen a ajudar-lo quan té algun problema. 

Pel que fa a A.K., s’ha de dir que aquest alumne es mostrava una mica recelós 

quan feia les observacions dins de l’aula ordinària, encara que la tutora de la 

USEE i la vetlladora em van dir que no acostumava a mostrar confiança en 

persones que no coneixia i que li havien de donar temps, a més que no li 

agradava que l’observessin, per la qual cosa procurava estar en un lloc discret, 

comentar alguna cosa amb la mestra o vetlladora i fer algun comentari banal 

amb els altres companys del nen, per tal que no se sentís tan violent . Quan es 

produïen les observacions a la USEE, el nen se sentia més segur i 

interaccionava amb mi en alguns moment, preguntant què feia, quin curs feia a 

la ESO, quina assignatura feia, encara que evitava mirar als ulls. Però també hi 

va haver moments de crisi, moments difícils, en que començava a cridar, saltar, 

llençar coses o donar cops, moments que la tutora i la vetlladora intentaven 

reconduir, primer, fent que es calmés i, després, intentant dialogar amb ell 

sobre la seva conducta. S’ha d’indicar que l’alumne, a l’aula ordinària, seu a 

primera fila, al costat d’un altra companya. Treballa de manera lenta, mirant de 

manera constant el que fa la companya, però no li fa cap tipus de comentari. 

També es distreu amb facilitat, jugant amb  el llapis o fent sorolls amb la boca. 

En aquests moments intervé la vetlladora, per dir-li que ha de posar-se a fer la 

feina, perquè en cas contrari la portarà de deures; normalment comença a dir 

en veu alta “que no, que no”. En una de les observacions, la mestra va repartir 

un examen de matemàtiques, en què va treure un 7, i ell es va interessar per 

saber en què havia fallat; la mestra el va felicitar per aquest interès i li ho va 

explicar, dient-li que l’errada venia perquè havia copiat malament un enunciat. 

A partir del que s’ha observat, es pot dir que l’A.K. és un alumne que busca 

constantment l’aprovació de la vetlladora i que se sent molest quan aquesta no 

està pendent d’ell, el que fa que comenci a fer sorolls o a cridar l’atenció per tal 

que la vetlladora estigui pendent d’ell.  
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La informació obtinguda mitjançant l’observació d’aquests alumnes serà 

recollida en un full d’observació en què hi hagi un registre dels aspectes que 

s’han cregut convenients i adequats per valorar les relacions interpersonals, 

considerant els aspectes proposats per Monjas (1994). (Veure Annex I). 

S’ha de dir, també, que els mestres de l’aula ordinària no han posat cap tipus 

de traves a l’hora de la realització de la meva tasca: observar els alumnes 

USSE dintre de l’aula ordinària. Tot el contrari, es mostren col·laboradors i els 

agrada poder comentar la seva experiència amb aquests alumnes: com se 

senten treballant amb aquest tipus d’alumnat i com estan d’agraïts al suport 

que reben per part dels professionals que treballen en la USEE, ja que 

destaquen que tota ajuda és poca. 

D’altra banda, es va acordar una entrevista amb els pares d’A.G. Els pares va 

acceptar assistir a l’entrevista una mica reticents quan li ho va proposar la 

tutora de la USEE. Durant l’entrevista també van estar presents la tutora de 

classe d’A.G., la tutora de la USEE i jo. L’entrevista va ser semiestructurada i, 

encara que en un primer moment els pares es van mostrar una mica tensos, a 

mesura que passaven els minuts van participar en l’entrevista de manera més 

col·laborativa. S’ha d’indicar que era el pare el que contestava la majoria de les 

preguntes, deixant-li a la mare un paper secundari, ja que assentia el que deia 

el marit o quan començava a parlar era interrompuda per ell. Al llarg de 

l’entrevista es van tractar temes relacionats amb les relacions socials i les 

emocions. En l’Annex II hi ha el guió de l’entrevista que es va elaborar. D’altra 

banda, s’ha de dir que ha estat impossible concertar una entrevista amb la 

família d’A.K. La tutora de la USEE em va comunicar que normalment 

acostumava a tenir entrevista amb la mare, una dona que últimament estava 

tenint problemes de salut, que feia que moltes vegades no pogués assistir a 

recollir el nen a l’escola.  

També es van passar uns qüestionaris a les tutores de classe. Un dels 

qüestionaris va ser el “Qüestionario de Habilidades de Interacción Social 

(versión heteroinforme)” de Monjas (1994), (Annex III) un qüestionari en què 

s’avaluen la competència social general i sis àrees d’habilitats: 1) habilitats 

socials bàsiques; 2) habilitats per fer amics i amigues; 3) habilitats 

conversacionals; 4) habilitats emocionals, sentiments, drets i opinions; 5) 

habilitats de solució de problemes interpersonals; i 6) habilitats de relació amb 

els adults. Un altre qüestionari va ser  una adaptació del qüestionari “Home and 

Communitiy Social Behavior Scales” de Merrell (2002). En l’Annex IV es pot 

veure aquest qüestionari. 

A partir dels resultats obtinguts en aquests qüestionaris i de tota la informació 

recollida, es va passar a elaborar una sèrie d’activitats basades en els treballs 

d’Orjales i el programa PEHIS (Programa d’Ensenyament d’Habilitats Socials) 
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de Monjas. S’ha de dir que el programa PEHIS és un programa congniitiu-

individual, ja que se centra tant en l’ensenyament de comportaments socials 

manifests i directament observables (conducta verbal i comunicació no verbal) i 

com cognitius. A més, es realitza un treball sistemàtic i planificat que implica 

ensenyar comportaments que els alumnes no posseeixen, com presentar-se 

davant gen nova o fer peticions a adults, o disminuir conductes inadequades, 

com seria no tenir un comportament adequat amb els companys. A més, cal 

indicar que s’hi treballaran les habilitats per fer amics i amigues, les habilitats 

relacionades amb les emocions i els sentiments i les habilitats de solució de 

problemes interpersonals. En aquestes activitats s’han fet servir un conjunt 

variat de tècniques, ja que com diuen Monjas i González (2000), l’evidència 

científica aconsella utilitzar un conjunt de tècniques que eviti les debilitats de 

cada una d’elles per separat i que faci augmentar l’impacte, la durabilitat i la 

generalització dels efectes de les intervencions. Algunes de les tècniques que 

s’han fet servir en les activitats d’ensenyament d’habilitats socials proposades 

són el modelat i el role playing. Aquestes activitats es duen a terme aprofitant 

les hores que els alumnes passen a l’aula de la USEE, amb el suport de la 

tutora de la USEE. En l’Annex V es mostra uns exemples d’aquest tipus 

d’activitat.  

L’estructura de les sessions en què es treballen aquestes activitats és la 

següent: 

1. Es va a buscar l’alumne a l’aula ordinària i se li acompanya fins a l’aula 

USEE. Mentre s’hi va, se li pregunta què ha fet a classe, què va fer el dia 

anterior, si es troba bé, si s’ho passat bé al pati, si ha vist els dibuixos 

animats que més li agraden, etc. L’adult també parla sobre com es troba, 

què ha fet abans d’anar-lo a buscar, etc. 

2. En arribar a l’aula, se li acompanya a la taula de treball, on seurà al 

davant de l’adult. En primer lloc, es recorda què és el que es va treballar 

en sessions anteriors: “Et recordes el que vam parlar l’altre dia”. Més 

tard, se li explica què és el que es farà, amb unes consignes clares i 

senzilles. S’intenta, en tot moment, establir contacte amb la mirada. 

3. Després de la realització de les activitats proposades per a aquella 

sessió, se li deixa temps lliure perquè faci allò que li agrada, com podria 

ser treballar amb algun programa informàtic. 

4. Sortida. L’adult informa al nen que han de marxar i el convida a deixar 

l’activitat que estigui realitzant. Se li acompanya fins a l’aula ordinària i 

pel camí s’aprofita per recordar l’habilitat que s’ha treballat durant la 

sessió.  
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Les activitats s’han realitzat al llarg de 7 sessions, d’uns 45 minuts cadascuna, 

dutes a termes al llarg de les dues setmanes del mes de novembre i també al 

llarg de la segona setmana de desembre. S’ha de dir que, de manera habitual, 

cada sessió se centra en l’ensenyament d’una sola habilitat, encara que se’n 

poden treballar d’altres com a record o reforç. 

SESSIÓ COMPONENT ACTIVITAT MATERIAL 

1 El treball de defensar els 

propis drets 

Modelat 

Role Playing 

Fitxes 

2 El treball de la solució de 

problemes interpersonals 

Lectura d’un conte Fitxes 

3 El treball de la solució de 

problemes interpersonals 

Dramatització Fitxes 

4 Habilitats relacionades amb 

els sentiments i les 

emocions 

Joc de cartes de les 

emocions 

Cartes de les 

emocions 

5 Habilitats relacionades amb 

els sentiments i les 

emocions 

Història: “Posa’t en el 

lloc d’un altre”. 

Fitxes 

6 Habilitats per fer amics Història: “Anem a fer 

amics” 

Fitxes 

7 Habilitats conversacionals Role Playing Fitxes 

Quadre 4 . Estructura i desenvolupament del programa d’activitats. 

S’ha de dir que una vegada que els alumnes han realitzat les activitats 

proposades, s’han tornar a passar els qüestionaris a les mestres de l’aula 

ordinària i la USEE, així com als vetlladors, amb la idea de comprovar si els 

resultats obtinguts en aquesta avaluació final són millors que els obtinguts en 

l’avaluació que es va realitzar a l’inici de la intervenció. 
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4.4.- TEMPORITZACIÓ 

En el següent quadre es presenta la temporització que s’ha tingut en compte a 

l’hora de realitzar les tasques realitzades en el treball d’aquest projecte: 

Fase Tasca 

Presencial 

Temporització Instruments/ 

Recursos 

Material elaborat 

Recollida 

d’informació de 

la USEE 

Recollida 

d’informació 

sobre el 

funcionament de 

la USEE, 

professionals 

que l’integren, 

alumnes que hi 

assisteixen. 

Primeres 

setmanes de 

setembre 2011 

Entrevista tutora 

USEE i resta 

professionals. 

Full de 

seguiment, a 

mode de diari, 

de les tasques 

realitzades. 

Elaboració d’un 

document sobre 

les 

característiques 

del centre. 

Avaluació dels 

alumnes amb 

TDAH 

Informació 

acadèmica i 

clínica dels 

alumnes. 

Observació 

natural dels 

alumnes 

Entrevista amb 

la família. 

Passació de 

qüestionari als 

mestres 

 

Finals de 

setembre- 2 

primeres 

setmanes 

d’octubre 2011 

Registre 

d’observació 

Entrevista 

semiestructurada 

a la família. 

Qüestionari 

d’habilitats 

socials. 

Qüestionari 

d’Escales de 

Comportament 

per als mestres. 

Elaboració d’un 

guió d’entrevista 

semiestructurada. 

Elaboració d’un 

registre 

d’observació. 

Intervenció Buidatge i 

anàlisi de les 

dades i la 

informació 

obtinguda a 

partir dels 

instruments 

utilitzats. 

Elaboració d’un 

programa 

d’activitats 

basades en 

tècniques 

cognitiu 

conductuals 

 3a setmana 

d’octubre 

 

 

 

 

4a setmana 

d’octubre- 2a 

setmana de 

novembre 

 

 

 

 

 

 

Programa 

d’activitats 

basades en 

tècniques 

cognitiu-

conductuals 

Portar un registre 

de les dades 

obtingudes en els 

diferents 

instruments 

utilitzats. 

 

 

Elaboració d’una 

sèrie d’activitats 

que permetin el 

treball de les 

habilitats socials i 

les emocions dels 
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Realització de 

les activitats 

amb els 

alumnes. 

 

3 i 4t setmana 

de novembre i 

desembre 

alumnes amb 

TDAH. 

 

 

 

 

Avaluació i 

discussió dels 

resultats 

Recollida dels 

resultats a partir 

de l’observació i 

qüestionaris 

d’habilitats 

socials. 

3a setmana de 

desembre 

Registre de les 

dades 

obtingudes 

després de la 

intervenció. 

Elaboració de 

registres i gràfics 

amb les dades 

obtingudes, 

abans i després 

de la intervenció. 

Quadre 5. Descripció de les fases del projecte 

4.5.- AVALUACIÓ DE SEGUIMENT I RESULTATS. 

L’observació ha estat un bon instrument a l’hora d’obtenir informació i valorar 

l’alumne, així com el Qüestionari d’Habilitats d’Interacció Social de Monjas, un 

qüestionari que avalua la competència social general i sis àrees d’habilitats: 

habilitats socials bàsiques; habilitats per fer amics i amigues; habilitats 

conversacionals, habilitats emocionals, sentiments, drets i opinions; habilitats 

de solució de problemes interpersonals; i habilitats de relació amb els adults. 

També s’han considerat els resultats obtinguts mitjançant l’adaptació del 

qüestionari “Home and Community. Social Behavor Scales” de Merrell. Els 

resultats obtinguts mitjançant aquests instruments, així com els obtinguts a 

través de la informació recollida a partir de l’entrevista amb la família, han estat 

uns bons indicadors per a elaborar un material en què s’han treballat de 

manera concreta les habilitats per fer amics i amigues, les habilitats 

relacionades amb les emocions i sentiments, i les habilitats relacionades amb la 

solució de problemes interpersonals.  

Si passem a analitzar de manera concreta les dades obtingudes a partir de la 

informació recollida en el registre d’informació, es pot dir que els alumnes 

moltes vegades no responen de manera adequada quan els adults es 

dirigeixen a ells de manera adequada, cridant o no fent cas de les indicacions 

donades pels adults. En el cas concret d’A.G., es pot veure que la majoria de 

les vegades saluda i respon de manera adequada les persones. També crida 

quan vol que li parin atenció o fa comentaris en veu alta de manera constant. 

Un altre aspecte interessant és que demana disculpes i es penedeix quan perd 

el control: se sent avergonyit quan s’adona que el seu comportament no ha 

estat d’adequat. Pel que fa als companys, s’ha de dir que quan són al pati o a 

l’hora de fer Educació Física, els companys l’inclouen en el joc la majoria de 
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vegades. Tampoc fan gaires comentaris ni li diuen res quan interromp la classe 

amb comentaris que fa en veu alta. 

 

INDICADOR SÍ NO A 

VEGADES 

OBSERVACIONS 

Saluda de manera adequada les 

persones 

  X La majoria de les 

vegades saluda i 

s’acomiada de 

manera correcta. 

Respon de manera adequada quan 

altres nens es dirigeixen a ell de 

manera adequada 

  X  

Respon de manera adequada quan els 

adults es dirigeixen a ell de manera 

adequada 

  X  

Demana ajuda quan necessita alguna 

cosa 

X    

Demana les coses per favor, diu 

gràcies, es disculpa amb altres nens i 

nenes. 

  X  

Inicia una conversa amb altres 

companys. 

  X  

Inicia jocs i activitats amb altres 

companys. 

  X  

S’uneix a altres nens  nenes que estan 

jugant o fent una altra activitat 

  X  

Quan es relaciona amb els adults és 

amable. 

  X  

Respecta el torn de paraula quan es 

realitza una activitat en gran grup. 

Interromp les converses. 

  X Acostuma a aixecar 

el braç per participar, 

però hi ha moments 

en què interromp 

amb impaciència. 

Respon adequadament quan un altre 

nen o nena vol iniciar una conversa 

amb ell. 

  X  
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Ajuda els altres companys en diferents 

situacions. 

  X Vol ajudar els altres, 

però es mostra 

impacient si no 

l’entenen. 

Mostra autocontrol.   X Després de perdre el 

control, acostuma a 

demanar perdó pel 

seu comportament 

Parla a crits X   Parla en veu molt alta 

i crida quan vol que li 

parin atenció. 

Interromp els jocs dels companys   X  

Segueix les indicacions dels mestres   X  

Quadre 6. Resultats del Registre d’Observació d’A.G. 

Pel que fa a l’alumne A.K., es pot dir que és un alumne a qui li costa relacionar-

se amb la resta de companys, que està pendent de la feina realitzada pels 

altres companys i pels resultats obtinguts pels altres. També s’ha de dir que 

amb les persones a qui no coneix li costa mantenir una conversa o, 

senzillament, no hi parla. Així mateix, és un noi a qui li costa mantenir 

l’autocontrol, sobretot quan ha de realitzar alguna feina que no li agrada o se li 

contradiu en algun aspecte, com per exemple, quan se li diu que no podrà jugar 

amb l’ordinador ja que no ha acabat la feina encomanada. S’ha d’indicar que 

amb aquest alumne la tutora de la USEE ha establert un sistema de punts per a 

cada activitat que realitza bé i que ha estat pactada amb anterioritat. 

INDICADOR SÍ NO A 

VEGADES 

OBSERVACIONS 

Saluda de manera adequada les 

persones 

  X Li costa saludar i no 

mira als ulls. 

Respon de manera adequada quan 

altres nens es dirigeixen a ell de 

manera adequada 

  X  

Respon de manera adequada quan els 

adults es dirigeixen a ell de manera 

adequada 

  X No mora als ulls quan 

una persona parla 

amb ell. 

Demana ajuda quan necessita alguna 

cosa 

X   De manera constant 

demana ajuda a la 

vetlladora. 
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Demana les coses per favor, diu 

gràcies, es disculpa amb altres nens i 

nenes. 

 X   

Inicia una conversa amb altres 

companys. 

  X Quan li interessa 

saber la nota d’una 

prova d’un company 

Inicia jocs i activitats amb altres 

companys. 

 X   

S’uneix a altres nens  nenes que estan 

jugant o fent una altra activitat 

 X   

Quan es relaciona amb els adults és 

amable. 

  X  

Respecta el torn de paraula quan es 

realitza una activitat en gran grup. 

Interromp les converses. 

  X  

Respon adequadament quan un altre 

nen o nena vol iniciar una conversa 

amb ell. 

  X  

Ajuda els altres companys en diferents 

situacions. 

  X  

Mostra autocontrol.  X   

Parla a crits  X   

Interromp els jocs dels companys   X  

Segueix les indicacions dels mestres   X  

Quadre 7. Resultats del Registre d’Observació d’A.K. 

D’altra banda, l’entrevista va ser la tècnica de recollida d’informació emprada 

per treballar amb la família. L’entrevista va ser semiestructurada i es va 

realitzar una única entrevista amb els pares de l’alumne A.G.; també hi van 

assistir la tutora de classe i la tutora de la USEE. Com s’ha comentat en 

apartats anteriors, encara que en un primer moment els pares es van mostrar 

una mica tensos, a mesura que passaven els minuts van participar en 

l’entrevista de manera més col·laborativa. S’ha d’indicar que era el pare el que 

contestava la majoria de les preguntes, deixant-li a la mare un paper secundari, 

ja que assentia el que deia el marit o quan començava a parlar era 

interrompuda per ell. Les preguntes que es van plantejar giraven a l’entorn a les 

habilitats socials de l’alumne. Cal destacar algunes informacions obtingudes 
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relatives als aspectes anteriors, com el fet que el nen demana les coses 

cridant, que quan va pel carrer amb l’àvia comença a estirar d’ella i, fins i tot, a 

donar-li alguns cops a les cames, ja que no vol anar de la mà o fer el que diu la 

mare del pare. Així mateix, el pare indica que quan se li renya per alguna cosa, 

comença a queixar-se cridant, cosa que molesta molt als pares. També és 

interessant parar atenció a la idea que apunta el pare respecte a la relació que 

manté amb els cosins i les cosines: els agafa les coses sense permís i 

acostuma a pegar-los quan no li deixen alguna cosa o no juguen a allò que ell 

vol. A continuació es reprodueixen algunes respostes que s’han seleccionat de 

l’entrevista i que han resultat interessants per conèixer les habilitats socials de 

l’alumne. 

Com es relaciona amb altres adults, com els oncles o els avis? 

(Respon el pare). Algunes vegades s’ha de quedar amb la meva mare. 

Però no obeeix el que li diu l’àvia. Li parla amb crits. Quan van pel carrer 

estira d’ella i li dóna cops a les cames, ja que no vol fer el que li diu 

l’àvia. 

 

Quina és la relació amb altres familiars de la seva edat? Juga amb 

ells? 

Té una cosina una mica més petita que ell i li agafa les coses, algunes 

vegada les trenca i li crida quan no fa o no juguen al que ell diu. 

 

Com reacciona quan algú el renya o el corregeix? 

No li agrada que el renyin. Comença a cridar. Algunes vegades pot 

arribar a donar cops a les parets, els mobles... 

 

D’altra banda, s’ha de dir que ha estat impossible concertar una entrevista amb 

la família d’A.K. La tutora de la USEE em va comunicar que normalment 

acostumava a tenir entrevista amb la mare, una dona que últimament estava 

tenint problemes de salut (l’han operat del maluc i ha d’estar de repòs), i que 

feia que moltes vegades no pogués assistir a l’escola a mantenir una entrevista 

amb els tutors del nen.  

 

Pel que fa a l’anàlisi dels qüestionaris realitzats a les tutores de l’aula ordinària, 

la tutora de la USEE i els vetlladors, s’ha de dir, considerant en primer lloc el 
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Qüestionari de Monjas que els alumnes presenten puntuacions baixes en les 

escales que avaluen les habilitats per fer amics i amigues, les habilitats 

relacionades amb emocions i sentiments i habilitats de solució de problemes 

interpersonals. El Qüestionario de Habilidades de Interacción Social de (versión 

heteroinforme) (CHIS) consta de 60 ítems que descriuen conductes 

interpersonals adequades i positives i l’adult ha de marcar en una escala tipus 

Likert de cinc punts (mai, quasi mai, bastants vegades, quasi sempre, sempre) 

la freqüència amb els alumnes emeten cada comportament. Les dades que 

s’obtenen són la competència social general (que es mostra en la puntuació 

total de l’escala) i la competència en àrees interpersonals específiques (es 

reflecteix en la puntuació de cadascuna de les subescales). La puntuació total 

mínima és 60 i la puntuació màxima és 300. La puntuació total mínima en cada 

subescala és 10, i la puntuació màxima és 50. La interpretació dels resultats 

s’ha de fer considerant que les puntuacions altes indiquen un alt nivell 

d’habilitat socials, mentre que les puntuacions baixes denoten un dèficit en la 

conducta interpersonal. 

Les subescales del qüestionari són les següents: 

 Subescala 1. Habilitats socials bàsiques 

 Subescala 2. Habilitats per fer amics i amigues 

 Subescala 3. Habilitats conversacionals 

 Subescala 4. Habilitats relacionals amb emocions i sentiments 

 Subescala 5. Habilitats de solució de problemes interpersonals 

 Subescala 6. Habilitats de relació amb els adults 

 

 

 Subesc.1  Subesc.2  Subesc.3  Subesc.4  Subesc.5  Subesc.6  Puntuació 

total 

Tutora 

classe 

25 21 25 28 17 25 141 

Tutora 

USEE 

31 32 33 30 23 39 188 

Vetllador 30 31 30 20 23 32 166 

Quadre 8. Resultats Qüestionari CHIS per a l’alumne A.G. 
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 Subesc.1  Subesc.2  Subesc.3  Subesc.4  Subesc.5  Subesc.6  Puntuació 

total 

Tutora 

classe 

26 26 30 28 21 25 156 

Tutora 

USEE 

27 28 26 24 20 25 150 

Vetlladora 26 32 31 24 16 31 160 

Quadre 9. Resultats Qüestionari CHIS per a l’alumne A.K. 

Si considerem els resultats que han obtingut els alumnes en l’adaptació del 

Qüestionari Escala de Comportament Social de Merrell, s’ha de dir que ambdós 

alumnes han obtingut una puntuació baixa en les escales Relació amb els 

Companys (RC) i Autocontrol/Obediència (AC), que permeten avaluar la 

competència social dels alumnes. L’escala Relació amb els Companys consta 

de 9 ítems, amb una puntuació que aniria de 9 a 45 punts. L’escala 

Autocontrol/Obediència consta de 7 ítems que aniria de 7 a 35 punts. Les 

puntuacions més baixes en aquestes escales indiquen un baix nivell 

d’adaptació social i, en canvi, les puntuacions altes indiquen un major nivell 

d’adaptació social. Cal destacar, de manera concreta, la puntuació molt baixa 

que ha obtingut A.K. en l’ítem Controla el seu estat d’ànim quan està amb ira, 

una puntuació en què coincideixen la tutora de la USEE, la vetlladora i la tutora 

de classe. 

Pel que fa a la realització del les realització del programa d’activitats que s’ha 

elaborat, cal assenyalar que els alumnes es van mostrar receptius a l’hora de 

realitzar les activitats, ja que ho veien més com un joc que no pas com un 

procés d’ensenyament-aprenentatge, com podria ser per a ells una classe de 

matemàtiques o de llengua. Una vegada acabada la realització de les activitats 

proposades, es van tornar a passar el qüestionari de Monjas (1994) i 

l’adapatació del qüestionari de Merrell (2002) als mestres i vetlladors per tal 

comprovar si els resultats obtinguts en aquesta avaluació final eren millors que 

els obtinguts en l’avaluació que es va realitzar a l’inici de la intervenció. S’ha 

d’indicar que els resultats obtinguts no són gaire diferents dels obtinguts en 

l’avaluació inicial, el  que implica que els resultats obtinguts no són significatius. 

En els quadres 10 i 11 es poden veure els resultats obtinguts en el qüestionari 

de Monjas en l’avaluació que s’ha realitzat després de la realització del 

programa d’activitats que s’han dissenyats. 
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 Subesc.1  Subesc.2  Subesc.3  Subesc.4  Subesc.5  Subesc.6  Puntuació 

total 

Tutora 

classe 

26 22 26 28 17 26 145 

Tutora 

USEE 

31 32 35 32 26 40 196 

Vetllador 31 32 31 21 23 34 172 

Quadre 10. Resultats Qüestionari CHIS per a l’alumne A.G. després de la intervenció 

 

 Subesc.1  Subesc.2  Subesc.3  Subesc.4  Subesc.5  Subesc.6  Puntuació 

total 

Tutora 

classe 

26 26 30 28 21 26 157 

Tutora 

USEE 

27 28 27 24 20 26 152 

Vetlladora 27 32 31 24 17 31 162 

Quadre 11. Resultats Qüestionari CHIS per a l’alumne A.K després de la intervenció. 

 

Així mateix, s’ha de dir que els resultats del qüestionari adaptat de Merrell 

tampoc són gaire significatius si els comparem amb els resultats obtinguts en la 

primera passació d’aquest qüestionari: els alumnes també han puntuat baix en 

les escales Relació amb els companys (RC) i Autocontrol/Obediència (AC). 

(Quadres 12 i 13). Aquests resultats podrien indicar que seria necessari 

disposar de més temps per poder seguir amb el programa d’activitats en què es 

treballen de les habilitats socials i obtenir uns resultats que siguin més 

significatius, per tal de dir que aquest programa resulta efectiu en el treball de 

les habilitats socials.  

 Relació amb els companys (RC) Autocontrol/ Obediència (AC) 

 Abans 

Intervenció 

Després 

Intervenció 

Abans 

Intervenció 

Després 

Intervenció 

Tutora classe 14 17 7 11 

Tutora USEE 29 31 21 23 

Vetllador 23 24 17 19 

Quadre 12. Resultats Qüestionari Adaptat de Merrell, abans i després de la intervenció. Alumne 

A.G. 
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 Relació amb els companys (RC) Autocontrol/ Obediència (AC) 

 Abans 

Intervenció 

Després 

Intervenció 

Abans 

Intervenció 

Després 

Intervenció 

Tutora classe 22 22 13 14 

Tutora USEE 15 15 10 10 

Vetlladora 15 17 11 11 

Quadre 13. Resultats Qüestionari Adaptat de Merrell, abans i després de la intervenció. Alumne 

A.K. 

 

D’altra banda, s’ha d’assenyalar també que s’aprecien diferències en els 

resultats obtinguts entre els dos alumnes. Aquesta diferència en els resultats es 

pot deure a les diferències individuals dels dos alumnes. Aquest fet indica que, 

com proposen Miranda i col. (2011), a l’hora de desenvolupar una intervenció 

en què es treballin les habilitats socials s’han de tenir presents les necessitats 

individuals de cada alumne, per tal de donar resposta a les necessitats 

específiques de cada un d’ells. 
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Aquest treball ha tingut com a punt de partida el treball de les habilitats socials 

en alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). L’alumnat 

TDAH té dificultats per relacionar-se amb els seus companys, ja que el seu 

comportament impulsiu impedeix que arribin a establir una bona relació. Així 

mateix, s’ha de recordar que encara que tots els nens amb TDAH no presentin 

aquest tipus de problema, una part sí que els té, depenent de les 

característiques individuals de cada un d’ells i del tipus de TDAH que se l’hagi 

diagnosticat. Moltes vegades, aquests problemes de relació tenen a veure amb 

la mala assimilació de certs patrons d’interacció social, l’aprenentatge del qual 

s’ha vist dificultat per les característiques del trastorn. D’aquesta manera, en 

aquest treball s’ha plantejat una intervenció que mostra un programa d’activitats 

d’entrenament i ensenyament d’habilitats socials dirigit a l’alumnat amb TDAH. 

Aquest entrenament de les habilitats socials facilita que els alumnes puguin 

desenvolupar competències per resoldre situacions concretes, el que influeix, al 

seu torn, en el seu autoconcepte i en la seva autoestima. Així mateix, es pot dir 

que l’entrenament en habilitats socials representa un aspecte lògic i necessari 

en nens amb TDAH, encara que com exposen Miranda i col. (2011), els seus 

efectes encara no estan clarament delimitats, ja que moltes de les 

intervencions psicosocials realitzades no mostren la generalització dels seus 

resultats al que es podria anomenar el “món real”. Models contextualistes i 

evolutius han realitzat aportacions interessants que pretenen enriquir la 

intervenció amb aquests nens; així, aquests enfocaments consideren que els 

problemes socioemocionals estan estretament lligats amb els contextos en què 

es desenvolupen, el que implica realitzar una planificació i intervenció a llarg 

termini, perseguint canvis al llarg de tot el cicle vital.  

En el cas que ens ocupa, s’ha de dir que els resultats obtinguts han estat poc 

significatius respecte a les dades obtingudes abans i després de la intervenció. 

En comparar els resultats obtinguts en l’avaluació final amb els obtinguts en 

l’avaluació que es va realitzar a l’inici de la intervenció, es pot apreciar que la 

millora experimentada pels alumnes pel que fa a les habilitats socials no ha 

estat significativa. Aquest fet es pot atribuir a les poques sessions dedicades a 

desenvolupar el programa d’activitats per a l’entrenament i ensenyament de les 

habilitats socials, a causa del poc temps de què es disposava per a la 

realització del projecte. D’aquesta manera, es considera que una intervenció 

d’una durada d’un curs escolar donaria uns resultats més efectius, ja que el 

temps invertit a dur a terme el procés d’entrenament i aprenentatge de les 

habilitats socials al llarg d’aquesta intervenció no ha estat prou llarg per 

apreciar uns resultats significatius. Així mateix, seria molt interessant incorporar 

dintre del currículum escolar dels alumnes amb TDAH el treball de les habilitats 

CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS 
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socials, i que aquestes es treballessin des de l’àrea de tutoria, amb la 

realització d’activitats que impliquessin també els altres companys de l’aula 

ordinària, el que implicaria que es desenvolupés una intervenció 

contextualitzada i que s’obtinguessin uns resultats que podrien ser generalitzats 

al “món real”. Però, com proposen Miranda i col. (2011), la decisió de 

desenvolupar una intervenció en què es treballin les habilitats socials ha de 

tenir present les necessitats individuals de cada alumne, per tal de donar 

resposta a les necessitats específiques de cada un d’ells, tenint en compte que  

el treball conjunt de les famílies i el professorat juga un paper important a l’hora 

de l’ampliació i la millora de les relacions socials de l’alumnat amb TDAH. 
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Com s’ha comentat en apartats anteriors, la USEE són unitats organitzatives 

que tenen com a objectiu principal atendre alumnat amb necessitats educatives 

especials. S’ha de dir que aquestes unitats són un bon escenari per ajudar 

aquests alumnes, dintre del marc d’una escola inclusiva, a afavorir i aconseguir 

la seva participació en la vida diària. D’aquesta manera, els professionals que 

hi treballen busquen que els alumnes que hi assisteixen arribin a ser 

competents i puguin portar una vida com més normalitzada millor. Però aquesta 

feina no es pot realitzar de manera aïllada: cal el treball conjunt amb la resta de 

professionals que estan en contacte amb els alumnes amb necessitats 

educatives especials, com podrien ser els mestres de l’aula ordinària o 

professionals externs al centre (professionals del CSMIJ, professionals de 

l’EAP o logopedes). D’aquesta manera, considero que com a futura 

professional de la psicologia, s’ha de pensar en la comunicació entre els 

diferents professionals com un punt de partida primordial a l’hora de plantejar 

qualsevol actuació.  

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, dintre d’una escola inclusiva que 

buscar afavorir la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials, 

seria molt interessant augmentar el nombre d’hores que l’aula passa a l’aula 

ordinària; aquesta idea només es pot dur a terme si s’augmenta de manera 

paral·lela el nombre d’hores que passa la persona de suport a l’aula ordinària. 

Així, seria ideal que augmentessin els recursos humans i materials, per tal que 

tot aquest projecte es pugui dur a terme amb èxit. 

Així mateix, com s’ha dit en paràgrafs anterior, és important la col·laboració 

entre els diferents professionals, però també és indispensable la col·laboració 

amb les famílies. Aquesta col·laboració es podria traduir, a més de la 

comunicació amb la família sobre l’evolució dels alumnes, en la realització de 

cursos de formació o informació sobre la problemàtica que presenten els fills, 

per tal que aquesta col·laboració sigui encara més fructífera. També seria molt 

interessant que hi hagués una formació permanent dels mestres i professors 

per tal de conèixer les característiques que presenta aquest alumnat i sobre  

com actuar en les diferents situacions problemàtiques que s’hi puguin 

presentar. 

Per acabar, s’ha de dir que, després de la meva  experiència en una USEE de 

primària d’una escola privada concertada,  treballar en una USEE suposa tot un 

repte, ja que moltes vegades ens hi podem trobar amb casos que suposen tot 

un desafiament per al professional de la psicologia, casos que posen a prova 

els coneixements apresos i les habilitats que ha de ser saber manegar el 

psicòleg, com pot ser l’empatia, una habilitat bàsica per poder tractar amb 

CAPÍTOL 6.  PROSPECTIVA 
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aquest tipus d’alumnat i les seves famílies. Per tant, considero que seria molt 

interessant treballar en un futur en una USEE, sobretot, en una USEE de 

Secundària, ja que el fet de trobar-se alumnes amb necessitats educatives 

especials en una edat tan difícil com és l’adolescència pot suposar una feina 

molt interessant i constructiva, perquè pot enriquir els coneixements del 

professional de la psicologia de l’educació a partir de les experiències que es 

viuen cada dia. 
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L’elaboració d’aquest projecte m’ha permès conèixer el funcionament d’una 

Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE): quins són els professionals que 

hi treballen i quines tasques s’hi desenvolupen. A més, he pogut ser partícip de 

les activitats que s’han dut a terme en aquesta unitat, com la reunió amb la 

família d’un dels alumnes escollits per a la realització del projecte i amb altres 

professionals implicats en l’educació dels alumnes, com les tutores de l’aula 

ordinària. D’aquesta manera, s’ha de dir que un aspecte fonamental en el 

treball en la USEE és el treball en equip. El treball en equip és fonamental per 

dur a terme una bona feina amb les alumnes amb necessitats educatives 

especials. D’aquesta manera, la flexibilitat, la capacitat d’adaptació, el saber 

escoltar els altres, la confiança són elements que s’han de tenir presents a 

l’hora de realitzar un bon treball en equip. La flexibilitat és una aspecte a tenir 

en compte ja que el fet de saber adaptar-se a circumstàncies inesperades fa 

que es puguin superar millor les dificultats que es presentin. La confiança 

també és bàsica, ja que és important reconèixer que altres professionals poden 

aportar ajuda o informació útil per a la intervenció amb els alumnes. Així, és 

molt convenient realitzar reunions per tal que tots els professionals que atenen 

els alumnes elaborin plans d’acció conjunta que tinguin en compte les 

característiques particulars de cada alumne amb qui es tracta. 

Però també hem de pensar en el treball col·laboratiu que es du a terme entre 

els mestres, professionals de la USEE i la família: sense aquest treball conjunt 

no seria possible tampoc realitzar amb èxit les intervencions adequades a les 

necessitats d’aquest tipus d’alumnat. Per tant, és important que hi hagi una 

comunicació constant entre tots els elements implicats en l’educació dels 

alumnes: les mestres aporten comparteixen les dificultats que poden tenir amb 

aquests alumnes, la família aporta informació sobre els alumnes fora de l’àmbit 

escolar i les professionals de la USEE aporten indicacions de com intervenir 

amb aquest alumne. Aquesta comunicació ha de ser constant i es pot fer a 

través de diferents reunions, encara que en el cas d’aquest projecte, s’ha pogut 

observar que en algunes ocasions aquesta comunicació ha estat difícil, ja que 

la mare d’un dels alumnes no podia acudir a l’escola per motius de salut. D’altra 

banda, els pares de l’altre dels alumnes seleccionat per a la realització del 

projecte, en un principi, tampoc es van mostrar gaire col·laboradors i mostraven 

una actitud negativa davant el fet que el fill continués rebent tractament en un 

CSMIJ, tot i que després la van canviar. En aquestes entrevistes es necessari 

desenvolupar una sèrie d’estratègies per tal d’establir el vincle adequat i fer 

veure als pares que es respecta la seva opinió, que no es va en contra d’ells i 

que és important realitzar un treball conjunt pel bé del nen. 

D’altra banda, aquest projecte ha servit per conèixer de manera més concreta 

les característiques que presenta l’alumnat amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i 

CAPÍTOL 7. VALORACIÓ CRÍTICA 
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Hiperactivitat. A més, m’ha permès valorar dos alumnes amb TDAH a partir de 

dos qüestionaris dirigits a les persones que treballen directament amb ells, el 

Qüestionari de Monjas i un qüestionari que he elaborat a partir del Qüestionari 

de Merrell, de l’entrevista realitzada a la família, per tal d’obtenir-ne informació 

relativa a les habilitats relacionals. Així mateix, s’ha de dir que un aspecte molt 

interessant ha estat l’elaboració d’un registre d’observació, instrument que 

també ha estat molt útil per a l’obtenció d’informació relativa als temes abans 

mencionats. 

Un altre aspecte que s’ha considerat interessant, ha estat el fet de dissenyar 

activitats d’entrenament i ensenyament que afavoreixin el desenvolupament de 

les habilitats socials de l’alumnat TDAH. Aquestes activitats s’han dissenyat i 

dut a terme juntament amb la tutora de la USEE. 

En resum, realment he de valorar de manera molt positiva l’experiència 

realitzada en la USEE d’una escola privada concertada. M’ha servit per veure 

que, per dur a terme una bona feina, cal realitzar un veritable treball en equip, 

sobretot quan tractem amb alumnat amb necessitats educatives especials, en 

què establir un punt de partida i un treball conjunt és molt important perquè 

aquests alumnes se sentin part de l’escola, una veritable escola inclusiva. Així 

mateix, he comprovat de primera mà la feina feixuga que arriben a fer els 

professionals que hi treballen i que moltes vegades passa desapercebuda per a 

la resta de la comunitat educativa. Espero i desitjo que aquestes unitats no 

arribin a desaparèixer en un futur i que les administracions tinguin en compte el 

treball que realitzen aquests professionals, considerant, alhora, la necessitat de 

proporcionar més recursos humans i materials per atendre l’alumnat que hi 

assisteix, encara que la conjuntura econòmica que estem vivint no contribueix 

gaire a aquest fet.  

D’altra banda, he de comentar que és fonamental donar suport emocional als 

alumnes d’aquesta unitat que els serveixi com a incentiu per poder continuar 

treballant i per tenir una comportament i una conducta adequats. Per això, és 

fonamental realitzar un important exercici d’empatia, una habilitat molt 

important per poder treballat amb aquest tipus d’alumnat.  

Per últim, he de dir que aquesta experiència també m’ha servit per veure que 

per molt estudis, molts llibres, moltes teories que es puguin arribar a llegir i 

conèixer, la pràctica diària és la que ajuda a resoldre els problemes que puguin 

sorgir en la tasca del dia a dia. La pràctica diària moltes vegades no és com 

marquen els manuals i com t’havies planificat el dia, ja que potser tens pensat 

una cosa i després has de canviar l’estratègia i el que tenies programat. Cada 

dia és una nova experiència que et serveix d’ajuda i de punt de partida per al 

dia que vindrà o per a un nou cas al qual t’has d’enfrontar. 

 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 49 

 

 

 

ANNEX I. REGISTRE D’OBSERVACIÓ 

INDICADOR SÍ NO A 

VEGADES 

OBSERVACIONS 

Saluda de manera adequada les 

persones 

    

Respon de manera adequada quan 

altres nens es dirigeixen a ell de 

manera adequada 

    

Respon de manera adequada quan els 

adults es dirigeixen a ell de manera 

adequada 

    

Demana ajuda quan necessita alguna 

cosa 

    

Demana les coses per favor, diu 

gràcies, es disculpa amb altres nens i 

nenes. 

    

Inicia una conversa amb altres 

companys. 

    

Inicia jocs i activitats amb altres 

companys. 

    

S’uneix a altres nens  nenes que estan 

jugant o fent una altra activitat 

    

Quan es relaciona amb els adults és 

amable. 

    

Respecta el torn de paraula quan es 

realitza una activitat en gran grup. 

Interromp les converses. 

    

Respon adequadament quan un altre 

nen o nena vol iniciar una conversa 

amb ell. 

    

Ajuda els altres companys en diferents 

situacions. 

    

ANNEXOS 
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Mostra autocontrol.     

Parla a crits     

Interromp els jocs dels companys     

Segueix les indicacions dels mestres     

 

ANNEX II. GUIÓ D’ENTREVISTA AMB LES FAMÍLIES DELS ALUMNES 

SELECCIONATS PER AL PROJECTE. 

Assistents: 

Dia: 

Hora: 

 

1. Com es comporta quan va pel carrer? 

2. Què fa el seu fill quan arriba a casa? 

3. Parla amb vostès del que ha fet a l’escola? 

4. Parla dels companys de l’escola? 

5. Li agrada venir a l’escola? 

6. Es mostra trist quan algú té un problema? 

7. Quina és la relació amb altres familiars de la seva edat? Juga amb ells? 

8. Com es relaciona amb altres adults, com els oncles o els avis? 

9. Amb qui manté una millor relació? 

10. Juga amb altres nens quan va al parc? 

11. Inicia una conversa amb nens o nenes que no coneix? 

12. Com reacciona quan algú el renya o el corregeix? 

13. Demana permís abans d’utilitzar les coses d’una altra persona? 

 

 

 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 51 

 

ANNEX III. QÜESTIONARI  D’HABILITATS SOCIALS D’INTERACCIÓ 

SOCIAL (versió hereoinforme). (MONJAS, 1994) 

 

 

 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 52 

 

 

 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 53 

 

 

 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 54 

 

 

 

 

 



El treball amb alumnat TDAH  Antònia Cañadas Rodríguez 

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre                                                                              Pàgina 55 

 

ANNEX IV. QÜESTIONARI DE COMPORTAMENT SOCIAL (Adaptació de la 

versió del qüestionari Home and Community Social Behavior Scales de 

Merrell, 2002). 

INDICADOR MAI A VEGADES FREQÜENT

MENT 

1 2 3 4 5 

Ofereix ajuda a altres companys quan és 

necessari (RC) 
     

Participa activament en les activitats del grup 

(RC) 
     

Comprèn els problemes i les necessitats dels 

altres alumnes (RC) 
     

Convida els companys perquè participin en les 

activitats (RC) 
     

Posseeix habilitats o destreses admirades pels 

seus companys (RC) 
     

És acceptat per altres companys (AC)      

Segueix les normes de l’escola i de la classe 

(AC) 
     

Interactua amb gran varietat de companys (RC)      

Conversa adequadament amb els companys 

(RC) 
     

Respon adequadament quan el corregeix la 

mestra (AC) 
     

S’involucra de manera adequada en les 

activitats que estan fent els companys (RC) 
     

Coopera amb altres alumnes (AC)      

Controla el seu estat d’ànim quan està amb ira 

(AC) 
     

S’adapta a les diferents expectatives de 

comportament d’un ambient a un altre (AC) 
     

Reconeix i felicita els altres pels seus èxits (RC)      

Manté la calma quan apareixen problemes (AC)      
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ANNEX V. ACTIVITATS D’ENSENAYMENT D’HABILITATS SOCIALS 

 EL TREBALL DE L’HABILITAT DE DEFENSAR ELS PROPIS DRETS. 

Aquesta habilitat estaria inclosa dintre la dimensió “Habilitats relacionades amb 

els sentiments i emocions”. Aquest és un dels continguts més clàssics i inicials 

de l’entrenament en habilitats socials (Monjas i González, 2000). 

Objectius 

 Saber defensar els drets de manera adequada: saber dir que no. 

 Saber respectar els drets dels altres 

Continguts 

 Dir una negativa: rebutjar peticions que fan els altres persones i no ens 

agrada. 

 Queixes: fer i respondre a queixes i reclamacions 

 Elaboració de  peticions o precs. 

 Demanda de canvis de conducta a altres persones i que ens molesten . 

Materials 

Es faran servir unes fitxes en què es presenten diferents situacions en què 

s’han de defensar els propis drets. 

Procediments 

En primer lloc s’explica a l’alumne que anem a fer una sèrie d’activitats per 

veure com som capaços de defensar els nostres drets. 

Un dels procediments emprats serà el de la tècnica del Modelat, en què es 

presentaran diferents exemples. És important que en el procés de modelat, la 

persona que el duu a terme utilitzi autoinstruccions, és a dir, que vagi modelant 

en veu alta el que es va dient a si mateix quan va realitzant la conducta. Un 

exemple seria el següent: 

Som a classe i l’Oriol està acabant el treball de medi; jo ja 

l’he acabat, estic fent un dibuix i estic cantant en veu 

baixa. L’Oriol em diu: Anna, podries callar una mica? No 

em puc concentrar amb els sorolls que fas. Jo no m’havia 

adonat que l’estava molestant i li dic: Ho sento, Oriol, no 

me n’havia adonat. No ho tornaré a fer. 
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Altres exemples podrien ser: 

 Un company es cola en la fila quan torneu del pati 

 La Maria et demana que li deixis la teva pilota de futbol. Tu vols jugar 

amb ella. 

 Un company de taula et dóna cops de colze i t’està molestant. 

És interessant que la persona que realitza l’activitat modeli expressions  

habituals per tal que l’alumne aprengui a utilitzar-les en diferents situacions, 

com podrien ser: 

 Perdona, però jo anava primer, t’has colat a la fila. 

 Ho sento, haurà de ser més tard. 

 Ho sento, però ara m’és impossible 

 T’importaria deixar de fer ... (l’activitat concreta). M’estàs molestant. 

Gràcies. 

 

Una altra tècnica que es fa servir és la del Role Playing. La persona 

encarregada de dur a terme l’activitat presenta una situació concreta i 

suggereix que l’alumne faci un paper determinat i l’adult un altre. Després es 

canvien els papers. El que es pretén és que es defensin els drets de cadascú 

sense ferir, enfadar o amenaçar els altres. Per dur a terme aquesta tècnica, 

també es poden fer servir alguns dels exemples comentats en la tècnica 

anterior, com Un company es cola a la fila quan torneu del pati, Un company et 

dóna cops de colze i t’està molestant. 

 

REGISTRE DE L’ACTIVITAT 

INDICADOR SÍ NO A VEGADES OBSERVACIONS 

L’alumne es mostra participatiu     

L’alumne es distreu durant la 

realització de l’activitat 

    

L’alumne respon de manera adequada     

L’alumne proporciona alternatives de 

solució a la qüestió plantejada 
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EL TREBALL DE LA SOLUCIÓ DE PROBLEMES INTERPERSONALS. 

ACTIVITAT. LECTURA D’UN CONTE 

Objectius 

 Identificar problemes interpersonals quan ens relacionem amb altres 

 Saber generar alternatives de solució de conflictes interpersonals amb 

els altres. 

 Saber quines poden les possibles conseqüències dels propis actes i dels 

actes dels altres. 

 Saber escollir la solució més adequada entre totes les alternatives de 

solució. 

 

Conceptes 

 Causes que originen els problemes. 

 Tipus de problemes. 

 Els sentiments en les situacions conflictives. 

 Tipus de solucions de problemes. 

 Conseqüències positives i negatives de cada una de les solucions a un 

problema. 

 

Procediments 

Es realitza la lectura d’un conte. En aquest cas, s’ha escollit la lectura del conte 

“Joan Barroer” de Carles Riba. Se n’ha fet una versió per tal d’adaptar-la al 

nivell dels alumnes de 4t de Primària. Una vegada realitzada la lectura, els 

alumnes han d’identificar quin és el problema que té el personatge del conte, 

generar alternatives de solució i reflexionar sobre la causa o causes que han 

originat aquest problema. 
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REGISTRE DE L’ACTIVITAT 

INDICADOR SÍ NO A VEGADES OBSERVACIONS 

L’alumne es mostra participatiu     

L’alumne es distreu durant la 

realització de l’activitat 

    

L’alumne respon de manera adequada     

L’alumne proporciona alternatives de 

solució a la qüestió plantejada 

    

 

ACTIVITAT. LA DRAMATITZACIÓ 

Aquesta estratègia és molt adequada per assajar i practicar habilitats com 

posar-se en el lloc de l’altre i adoptar diferents punts de vista. 

Objectius 

 Identificar problemes interpersonals quan ens relacionem amb altres 

 Saber generar alternatives de solució de conflictes interpersonals amb 

els altres. 

 Saber quines poden les possibles conseqüències dels propis actes i dels 

actes dels altres. 

 Saber escollir la solució més adequada entre totes les alternatives de 

solució. 

Conceptes 

 Causes que originen els problemes. 

 Tipus de problemes. 

 Els sentiments en les situacions conflictives. 

 Tipus de solucions de problemes. 

 Conseqüències positives i negatives de cada una de les solucions a un 

problema. 
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Procediments 

Situació: Un noi fa malbé les coses dels seus amics i aquests decideixen no 

deixar-li res mai més. 

Problema: Al noi ningú li deixa les seves coses 

Causa: Fa malbé les coses dels altres 

Descripció: Un noi li demana al seu amic una figura Bakugan per jugar  al’hora 

del pati. Agafa la figura i li dóna un cop tan fort que li trenca una peça. L’amic li 

treu i no l’hi vol tornar a deixar. Al dia següent, el mateix noi li demana a un 

altre nen que li deixi els retoladors perquè vol fer un dibuix dels seus dibuixos 

animats preferits, però els fica la punta cap a dins, perd algunes tapes i trenca 

la cremallera de l’estoig on estaven guardats. El seu amic decideix no tornar a 

deixar-li res. Arriba un moment en què ningú li deixa res al nen. El nen es 

queda sol i s’adona que té un problema. 

 

REGISTRE DE L’ACTIVITAT 

INDICADOR SÍ NO A VEGADES OBSERVACIONS 

L’alumne es mostra participatiu     

L’alumne es distreu durant la 

realització de l’activitat 

    

L’alumne respon de manera adequada     

L’alumne proporciona alternatives de 

solució a la qüestió plantejada 
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HABILITATS RELACIONADES AMB ELS SENTIMENTS I LES EMOCIONS 

ACTIVITAT. JOC DE CARTES DE LES EMOCIONS. 

Objectius 

 Discriminar entre expressions facials de diferents emocions 

 Interpretar les actituds emocionals dels altres 

 Ser capaç de posar-se en el lloc dels altres 

 

Continguts 

 Discriminació d’expressions d’alegria, tristesa, sorpresa, enuig i ràbia. 

 Interpretació de les actituds emocionals d’altres persones. 

 Capacitat de posar-se en el lloc dels altres. 

 

Procediments 

 Se seleccionen, per duplicat, les cartes que representin els sentiments 

amb què volem treballar (alegria, tristesa, sorpresa, enuig, ràbia).  

 Es barallen les cartes i s’estenen amb el dibuix de les emocions girat cap 

a la taula. 

 El primer jugador selecciona una carta a l’atzar i li dóna la volta en el 

mateix lloc en què la va trobar. Després fa el mateix amb una altra carta. 

Si totes dues cartes són iguals, i és capaç de dir quin sentiment 

representen, l’alumne se n’endurà aquesta parella i podrà tornar a 

aixecar unes altres dues cartes. Seguirà emportar-se’n parelles i 

aixecant cartes noves fins que no aconsegueixi formar una parella amb 

les cartes aixecades; quan això passi, el jugador deixarà les cartes en el 

mateix lloc que les va trobar i passarà el torn al jugador que tingui a la 

seva dreta. En el cas que un jugador s’equivoqui en identificar com 

iguals dues expressions que no ho són, deurà renunciar a la parella, la 

col·locarà al seu lloc i passarà el torn al següent jugador. Guanyarà el 

jugador que més parelles hagi aconseguit reunir al final de la partida. 
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CARTES AMB LES EXPRESSIONS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REGISTRE DE L’ACTIVITAT 

INDICADOR SÍ NO A VEGADES OBSERVACIONS 

L’alumne es mostra participatiu     

L’alumne es distreu durant la 

realització de l’activitat 

    

L’alumne respon de manera adequada     
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