
DIA NACIONAL DEL
TDAH

27 d'octubre

l'escola en moviment
 



EL DIA 27 D'OCTUBRE CELEBREM EL DIA NACIONAL DEL
TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT

Els xiquets i xiquetes amb TDAH poden tindre
dificultats per adaptar-se a l'entorn escolar,
prestar atenció i seguir les normes.

Però, què podem fer nosaltres per adaptar l'escola
al nostre alumnat amb TDAH?



L'ESCOLA EN
MOVIMENT

PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER A L'AULA



DESCANSOS ACTIUS
QUÈ SON?



Els descansos actius tenen com a objectiu
principal reduir el temps d’inactivitat de

l'alumnat durant l’horari escolar, a través
d’un augment de l’activitat física a l’aula. 
Tanmateix, busca millorar el rendiment

acadèmic i el benestar físic i psicològic dels
xiquets i xiquetes a partir de la realització

d'activitats físiques l’aula que contribuisquen
a aconseguir els objectius i competències

clau en totes les àrees.
 
 

Adaptació de:
"Promoción de la salud en la escuela”



 EN QUIN MOMENT HO POSEM EN
PRÀCTICA?

● Quan ho considereu oportú, en funció de l’hora del
dia, de l’estat d’atenció de l'alumnat i del contingut
que estigueu treballant. Les activitats es poden
intercalar entre classes.
 
●  Podeu proposar fer les activitats per permetre a
l’alumnat descansar de l’activitat principal i
reprendre-la després amb més atenció. 

●  Els descansos actius poden tindre una durada
aproximada de 5 minuts. 



Realitzarem activitats adreçades als diferents nivells
d’activació dels xiquets i xiquetes:

 
● Activitats minirelax, que permeten disminuir el nivell
d’activació de l’alumnat. Es recomanen per baixar el
nivell d’activació (després del pati o en les últimes
hores del matí, o quan el docent ho crega convenient). 

 
● Activitats minireptes, que permeten augmentar el nivell
d’activitat i atenció, a partir de propostes que impliquen
una activitat física i moviment intens. 

 

quins tipus d'activitats podem fer?



educació infantil
minirelax:

La salutació al sol. Ioga per a nens
https://youtu.be/mjePYsX8i1Q

 
 
 
 

Activitats

minireptes:
A pirate you shall be. Just Dance 2014

https://youtu.be/oe_HDfdmnaM



minirelax:
Relaxació per a nens. Escàner corporal

https://youtu.be/SPs3CBvdFMY

 
 

Ghost busters. Just dance 2014
https://youtu.be/RYgIVc5Jvjg

 

educació primària

minireptes:
 
 

Activitats



minirelax:
Respiración triangular para calmar la ansiedad

https://youtu.be/h-t88xLIp3c
 

 
The black eyed peas-The time

https://youtu.be/zs0PbFXpI_4

 

minireptes:

educació secundària
Activitats



El dia 27 de d'octubre
organitzarem una cursa solidària
al centre, amb la col·laboració
de les famílies i la comunitat
educativa, amb l'objectiu de 
 visibiltzar el trastorn per
dèficit d'atenció i
hiperactivitat.

Prèviament, cada xiquet i xiqueta
personalitzarà el seu dorsal amb
el seu nom, número, etc.

       

CURSA SOLIDÀRIA
#en marxa pel tdah
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PERSONALITZA EL TEU DORSAL




