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GUIA PER ALS/LES MESTRES       

DE NENS I NENES AMB TDAH 



QUÈ ÉS EL TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB 
O SENSE HIPERACTIVITAT? 
 
 És un trastorn d’orígen neurobiològic  de caràcter hereditari 
 Es caracteritza per la presència de tres símptomes o trets : 
 
      1. Dèficit d’atenció . 
      2. Impulsivitat. 
      3. Hiperactivitat motora i/o vocal. 
 
 S’ identificarà com a trastorn quan aquests símptomes es 

donin amb molta més  freqüència  i intensitat que en els 
nens /adolescents d’igual edat i que interfereixin la vida quo-
tidiana a casa, l’escola i en el seu entorn en general.  

 Hi ha tres tipus de trastorn dins del TDAH: 
 
 Trastorn per déficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus pre-

dominantment desatent . 
 Trastorn per déficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus pre-

dominantment hiperactiu i impulsiu. 
 Trastorn per déficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus 

combinat (presenta símptomes atencionals i hiperactius-
impulsius ). 

 
COM ES DETECTA? 
 A Educació Infantil:El nen hipercactiu-impulsiu es mostra 

molt mogut i imprudent. Es mostra absorvent i requereix mol-
ta supervisió. És esgotador! 

 A Primària: Destaca la dificultat que té per adquirir bons 
hàbits , tant d’autocura com acadèmics. S’aixeca de la ca-
dira, fa balancejos, fa sorollets amb la boca , contesta preci-
pitadament,té problemes d’obediència, es distreu sempre, fa 
comentaris inapropiats que generen conlictes , perd o oblida 

PAUTES PER INTERVENIR A L’ESCOLA: 
 
 Metodologia :  
-Establir sempre contacte ocular o proximitat física , per tal 
d’assegurar-nos la seva atenció .  
-Les instruccions seran curtes, concretes i en un llenguatge 
positiu. Quan s’acompleixin cal elogiar-les immediatament. 
-Cal explicar els continguts de manera motivadora , perme-
tent la seva participació freqüent , i asegurant-nos la seva 
comprensió. 

-Cal assignar tasques en un format simple i clar i en una 

quantitat justa , si es tracta d’activitats molt llargues caldrà 
fragmentar-les. I caldrà fer una supervisió i reforç constant . 
Ens podem ajudar d’algun tipus de registre o de contracte.   
 Entorn de treball: 
- Asseure’s a prop del mestre , ajudant-lo  a  ordenar i or-
ganitzar-se (treball, agenda escolar, carpeta,…)  
- Estar lluny d’estimuls com la finestra , elements decorati-
us,… 
 Com ha de ser el/la  mestre/a  d’aquests alumnes : 
És convenient que conegui i cregui en les possibilitats dels 
seus alumnes , i que s’adapti a les seves necessitats espe-
cifiques , col·laborant així en el desenvolupament del seu 
màxim potencial.  

 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
Com que els alumnes amb TDAH solen mostrar dificultats  
de comportament dins l’aula cal tenir present: 
- Fer una supervisió constant . 
- Tutories individualitzades de manera regular. 
- Utilitzar eines bàsiques pel control del comporta-
ment:Reforç positiu, extinció (no prestar atenció a la con-
ducta problemática),temps-fora (aïllar l’alumne),i establi-


