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És un trastorn d'inici en la infància que
presenta un patró persistent de conductes de
desatenció, excés d'activitat i dificultat per a
controlar els impulsos.

Existeixen 3 subtipus diferenciats:

Predomini dels símptomes d'inatenció TDAH-I
Predomini dels símptomes
d'hiperactivitat/impulsivitat TDAH-HI
Combinat TDAH-C

QUÈ SÉ SOBRE EL TDAH?



L'ALUMNAT AMB TDAH 
EN LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES

InfantilInfantil
PrimàriaPrimària

SecundàriaSecundària



Memòria de treball per baix de la mitjana

Dificultats de planificació

Retard en el desenvolupament inicial del llenguatge

Dificultats en la coordinació visoespacial i en
l'orientació dreta-esquerra

Problemes de conducta i resistència a les normes amb
enrabiades freqüents

Dificultat per memoritzar fonemes

Dificultat per mantindre l'atenció

Dificultat en el control motriu

EDUCACIÓ INFANTIL



EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Dificultats en la planificació i anticipació i en
l'autoregulació de les emocions

Nivell d'activitat motriu i inquietud alts

Problemes d'autocontrol i inhibició de la conducta

Interrupcions i  dificultat per esperar el torn

Dificultat en mantindre l'atenció durant llargues estones

Problemes en el llenguatge i en les habilitats
matemàtiques derivades de la inatenció

Baixa autoestima per ser conscients de les dificultats

Dificultats en les relacions socials causades per conductes
inadequades



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Dificultat a l'hora de
mantindre l'atenció sostinguda
i per a planificar i organitzar

tasques.

Risc d'abandonament escolar
causat per les seues dificultats,
que provoquen  un rendiment

acadèmic baix.

Problemes socials i emocionals: 
 negacionisme, inestabilitat,

trastorns alimentaris i frustració.

Sentiments d'incomprensió que
poden derivar en ansietat i

depressió.

Desenvolupament de conductes
antisocials, fins i tot de risc.



L'ESCOLA DES DE LA MIRADA DE
L'ALUMNAT AMB TDAH



Tinc TDAH i
a l'escola...

Dona'm suport per
seleccionar i processar
la informació rellevant

Necessite el teu suport
per a mantindre l'atenció

en tasques complexes

Les autoinstruccions
m'ajuden a organitzar-me
i planificar-me. Ajuda'm a

dur-les a terme

Si de vegades no
seguisc les regles o les
instruccions no tires la

tovallola

Em costa romandre
assegut i prestar

atenció



QUÈ PODEM FER?

Escolar 
Familiar

Hem d'actuar des de dos àmbits:



ÀMBIT ESCOLAR



GENEREM 
 OPORTUNITATS

D'APRENENTATGE
PER FOMENTAR

L'AUTONOMIA DE
L'ALUMNAT

CREEM ENTORNS FAVORABLES!

ELIMINEM LES
BARRERES QUE

AFECTEN L'ALUMNAT
AMB TDAH I TAMBÉ A

LA RESTA



Potenciar i intensificar
la col·laboració i

coordinació de tot
l'equip educatiu

Acordar pautes
d'actuació comunes a

nivell de centre

Traspassar la informació
rellevant en els processos de

transició (cicles, etapes,
centres...)

Senyalitzar i pictografiar les
dependències del centre
perquè puga orientar-se i

comprendre l'entorn amb més
facilitat 

Formació del
professorat en DEA i

TDAH

Sensibilitzar la
comunitat educativa per
conéixer i visibilitzar el

TDAH

MESURES DE RESPOSTA PER A LA INCLUSIÓ A NIVELL DE CENTRE
 NIVELL I



MESURES DE RESPOSTA PER A LA INCLUSIÓ A NIVELL GRUP-AULA
NIVELL II

DESCANSOS ACTIUS

TEI I MODEL DIALÒGIC
METODOLOGIES ACTIVES

AGENDES I CALENDARISPermeten el moviment i
l'activitat física al llarg de la
jornada escolar i ajuda a

l'autoregulació conductual.

Proporcionen estratègies i
eines per poder planificar i

organitzar les tasques.

Potencien la participació activa de
l'alumnat en les diferents situacions

d'aprenentatge: aplicació pautes DUA,
codocència, actuacions educatives d'èxit...

Les tutories entre iguals i el
model dialògic de conflictes 
 proporcionen ajuda i suport

emocional a tot l'alumnat.



MESURES DE RESPOSTA PER A LA
INCLUSIÓ A NIVELL INDIVIDUAL 

NIVELL III

Permeten el moviment
amb l'assignació de

tasques

Seqüencien les
activitats en passos

més menuts

Asseguren la
comprensió de la
informació o les

instruccions rebudes

Ofereixen alternatives a les explicacions
exclusivament orals: imatges, textos senzills,

gràfics, codis...

Reforcen les
conductes positives 



I LES MESURES DE
NIVELL IV?

Encara que és important que
l'alumnat amb TDAH estiga

identificat, no sempre necessitarà
suports extraordinaris de nivell IV

(PT, AL, etc.)



ÀMBIT FAMILIAR



Ha de crear un entorn
estructurat i predecible,
amb rutines i regularitat No ha d'atendre

les seues demandes
si utilitza conductes

inadequades per
cridar l'atenció 

Pot reforçar i
potenciar   

 l'autoestima de
fills i filles valorant

els esforços
realitzats

Cal que mostren 
 confiança en la millora

i l'èxit del xiquet o la
xiqueta

La família necessita
informació sobre les

dificultats que presenta el
fill o filla (metge,

escola...)

Cal evitar actituds de
sobreprotecció que

puguen provocar
dependència



PER SABER-NE MÉS:

EQUIP O DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ
EDUCATIVA DEL CENTRE

RECURSOS WEB I BIBLIOGRAFIA

NORMATIVA

1

2

3



ACTIVEU-NOS!ACTIVEU-NOS!
UEO DÉNIA

Dificultats Específiques d'Aprenentatge   

i TDAH

Telèfon: 966 429 635

03403056@edu.gva.es


