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QUÈ ÉS EL SÍNDROME DE DOWN? 
 
 És una alteració genètica. (cèl·lules amb un cromosoma 

més).  
 Les persones amb síndrome de Down tenen unes caracterís-

tiques físiques comunes (ulls allargats, llengua una mica 
més gran, dits més curts i el palmell de la mà més pla), a 
més a més hi ha una probabilitat una mica superior a la de la 
població general de patir algunes patologies, especialment 
de cor, sistema digestiu, sistema endocrí a causa de l'excés 
de proteïnes sintetitzades pel cromosoma de més. També hi 
ha una lentitud en el desenvolupament i derivació a un retard 
mental.  

 Presenten, en general, poca iniciativa (poca exploració), 
menys capacitat per inhibir-se (necessiten ajuda per auto 
controlar-se), tendència a persistir en determinades conduc-
tes i resistència al canvi ( semblen toçuts i obstinats), poca 
capacitat de resposta i de reacció davant de qualsevol cosa. 
A nivell motriu també mostren poca coordinació tant de bra-
ços i cames com de coordinació ull-mà.  Dificultats per man-
tenir l’atenció, fàcil distracció,...  

 
 
 
COM ES DETECTA? 
 
A partir de les 10 setmanes de gestació amb una prova prenatal, 
basada en l’anàlisi de l’ADN fetal en sang de la mare.  
Anàlisi que detecta les anomalies cromosòmiques més freqüents 
d’alguns síndromes. 
 
 
 

PAUTES PER INTERVENIR A L’ESCOLA: 
 
A l’escola cal preveure unes adaptacions a diferents nivells: 

Adaptacions curriculars de centre. (mesures metodolò-
giques per afavorir l’adaptació al centre o al seu 
procés d’aprenentatge) 

Adaptacions curriculars d’aula. (facilitar el seguiment 
dels objectius al màxim de normalitzats) 

Adaptacions curriculars individuals. Adaptar a les ca-
racterístiques individuals, interessos i motivacions, 
a l’estil d’aprenentatge i a la forma de ser i de fer.) 

 
Les adaptacions que tenen més importància amb alumnes 
amb S.D. són les de tipus didàctic i organitzatiu. Prioritzant 
objectius pràctics, útils i funcionals. (importants per la vida 
actual de l’alumne, pràctica a la vida social, que faciliten el 
desenvolupament de l’atenció, percepció, memòria, com-
prensió, expressió, autonomia i socialització.)   
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
 
Realitzar un seguiment individual de l’alumne, analitzant el 

seu procés  educatiu. 
Establir moments en que es realitzin ajudes mútues entre 

iguals, companys que l'ajudin en les tasques. 
Elaborar una carpeta amb activitats individuals de reforç. 
Valorar la possibilitat d’incloure la Intervenció coordinada i 

simultània de dos mestres en el mateix grup-aula, dife-
rents tipus d’agrupaments: individuals, en petit grup,... . 

Realitzar una distribució flexible d’espais i temps. 
És útil presentar les tasques mitjançant més d’un sentit, 

principalment informació visual. … 
És convenient utilitzar ajudes directes i demostracions de 

models de llargues explicacions.… 


