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SIMPTOMES D’ALERTA 

GENERALS 

n  No vol fer deures 

n  S’equivoca sovint al fer els deures 

n  Necessita constantment de l’adult a l’hora de fer deures 

n  No li agrada llegir 

n  Somatitzacions 

 



+
ACTUACIÓ 

n  PARLAR 

 
n  NEN 

  

n  PROFESSOR 

 



+
DISLÈXIA 

n  Lectura molt lenta 

n  Molts errors de lectura 

n  Rebuig per la lectura 

n  Moltes faltes d’ortografia 

n  Dificultats per trobar les paraules 

n  Dificultats en el càlcul mental 

n  Dificultats de grafisme 

n  Dificultats anteriors de pronunciació de sons 

 



+
DISCALCULIA 

n  Dificultats en les matemàtiques 

n  Dificultats de seqüenciació 

n  Dificultats de raonament, classificacions, etc 

n  Dificultats per entendre el llenguatge matemàtic 

n  Dificultats per memoritzar les taules de multiplicar 

n  Dificultats d’organització espacial 



+
TDAH 

n  Es dispersa sovint 

n  Dificultats de lectura, de càlcul mental i de recuperar la 
informació 

n  Hiperactivitat 

n  Lentitud cognitiva 

n  Problemes d’autocontrol 

n  Dificultats per portar l’agenda al dia 

n  Oblits freqüents de coses  



+
TEL 

n  Dificultats d’expresió del llenguatge 

n  Dificultats de comprensió del llenguatge 

n  Dificultats de lectura 

n  Dificultats de comprensió lectora 

n  Dificultats de memòria seqüencial 

 



+
TANV 

n  Problemes motrius 

n  Dificultats per captar el llenguatge no verbal 

n  Dificultats d’habilitats socials: ingenu 

n  Dificulats d’organització espacial 

n  Lentitud per escriure 

n  Lletra il·legible 



+
ACTUACIÓ 

n  DERIVACIÓ ALS ESPECIALISTES 
 

n  DESCARTAR PROBLEMA FISOLÒGIC 

 

n  AVALUAR FUNCIONS COGNITIVES 



+
INFORME DE TEA 

n  COMPRENSIÓ 

 

n  RECOMANACIONS 

 

n  COL·LABORACIÓ A CASA 

 

n  FAMILIA-ESCOLA 



+
DISLÈXIA 

n  TRANSTORN NEUROBIOLÒGIC 

n  DIFICULTAT ESPECÍFICA DE LECTURA 

n  AFECTA A LA VELOCITAT LECTORA I A L’ESCRIPTURA  

n  POT AFECTAR AL CÀLCUL MENTAL 

n  NORMALMENT PORTA ASSOCIAT UN DÈFICIT ATENCIONAL 

n  TÉ UNA BASE LINGÜÍSTICA 

n  EL TRACTAMENT ÉS LOGOPÈDIC O PSICOPEDAGÒGIC 

  



+
TDAH 

n  TRANSTORN NEUROBIOLÒGIC 

n  3 TIPUS 

n  AFECTA ALS APRENENTATGES I A LA REGULACIÓ DE 
CONDUCTA 

n  DIFICULTATS EN LES FUNCIONS EXECUTIVES 

n  REEDUCACIÓ COGNITIVA-CONDUCTUAL, 
PSICOPEDAGÒGICA I FARMACOLÒGICA  



+
DISCALCÚLIA 

n  TRANSTORN NEUROBIOLÒGIC 

n  AFECTA A LES MATEMÀTIQUES 
n  NOCIÓ DE NÚMERO I QUANTITAT 

n  LLENGUATGE MATEMÀTIC 

n  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

n  CANVI DE MESURES 

n  OPERACIONS MATEMÀTIQUES 

 



 

 RETARD SEVER DEL LLENGUATGE 

 AFECTA A LA COMPRENSIÓ I DE FORMA MÉS SIGNIFICATIVA A 
L’EXPRESSIÓ SENSE QUE HI HAGI UNA CAUSA ETIOLÒGICA 
APARENT (DÈFICIT SENSORIAL, PSÍQUIC, MENTAL...) 

 EL LLENGUATGE APAREIX MÉS TARD DEL QUE ÉS HABITUAL: A 
PARTIR DELS 2 ½ O 3 ANYS I DESPRÉS NO SEGUEIX UNES 
PAUTES EVOLUTIVES.  

 EL LLENGUATGE ÉS MOLT POBRE I INFANTILITZAT. 

 LES DISFUNCIONS EN EL LLENGUATGE ORAL TINDRAN UNA 
ALTA INCIDÈNCIA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 
LLENGUATGE ESCRIT (LECTURA I ESCRIPTURA), JA QUE EL 
PRIMER ÉS LA BASE DEL DESENVOLUPAMENT DEL SEGON. 

DISFÀSIA (TEL) 
 



DISFÀSIA (TEL) 
CARACTERÍSTIQUES 

ERRORS DE PRONUNCIACIÓ DE SONS 

PARLA TELEGRÀFICA: FRASES CURTES I SENZILLES 

DIFICULTAT PER TROBAR LES PARAULES 

ERRORS DE CONJUGACIÓ DE VERBS 

POCA INTENCIÓ COMUNICATIVA 

DIFICULTATS DE MEMÒRIA SEQÜENCIAL 

DIFICULTATS SECUNDÀRIES: DIFICULTATS DE LECTURA, 
DESCONNEXIÓ…   



AUTOESTIMA  

INSEGURETAT 



REFORÇ 
 POSITIU 



LIMITS 



Els límits ajuden a…. 

n  Distingir el que està bé del que està malament 

n  Asumir les conseqüències  

n  Adquirir autocontrol 

n  A integrar-se socialment 

n  Donen oportunitats d’èxit per tant incrementen l’autoestima 

n  Donen seguretat, el nen se sent protegit 



Cóm posar-los? 

n Forma simple i directa 

n Incloure la raó 

n Establir la conseqüència 



ACOMPANYAR 
SENSE 
SOBREPROTEGIR 



CONFIANÇA EN LES POSSIBILITATS DEL NEN 



NO FER SEMPREOBSERVACIONS  
NEGATIVES  



Dislèxia 

- Rebuig per la lectura 
- Dificultats de lectura 
- Dificultats d’ortografia 
- Mala lletra i mala presentació 
- Lentitud en copiar enunciats 
- Dificultats d’expressió escrita 
 
- Dificultats de resolució de 
problemes 
- Dificultats de càlcul mental 

- Dificultats de comprensió 
lectora 

- Lectura compartida 
- Llegir-li els enunciats 
- Treball d’ortografia 
- Corregir lletra il·legible 
- Evitar copiar enunciats 
-  Ajudar a organitzar la 
informació escrita 
-  Llegir i organitzar la 
informació: afegir, treure… 
- Utilitzar la calculadora o taules 
Mecanismes per recordar els 
passos 
-  Llegir-li els enunciats 



TDAH 

- Dificultats per fer un ús 
adequat de l’agenda 
 
 
- Dificultats per posar-se a fer 
deures 
 
- Dificultats d'autoregulació 
- Dificultats de comprensió 
lectora 

-  Revisar l’agenda preguntar a 
amics 
 Economia de fitxes 

-  Rutines i horaris 
Economia de fitxes 

-  Autoinstruccions 
-  Procediments 



AGENDA 



CONDUCTA 







TEL 

- Molta dificultat per la 
lectura  
- -Dificultats de comprensió: 
no sap què ha de fer o com (en 
qualsevol assignatura) 
- Dificultat per l’escriptura 

-Lectura compartida i gust per 
la lectura 
- Explicar com o què s’ha de fer 
en petits passos 
 
- Ajudar a l’estructura del 
discurs oral per després 
plasmar-ho al paper  

A vegades hi ha poca consciència de l’error o dificultat 
degut als problemes de comprensió 



n  Els estudiants que arriben no solen ser els més intel·ligents, 
sinó alumnes molt motivats, que confien en les seves 
possibilitats, que planifiquen i que utilitzen un eficaç mètode 
d'estudi. 



ACTITUD DAVANT L’ESTUDI 

n  Confiança en si mateix 

n  Motivació 

n  Esforç 

n  Flexibilitat 

n  Treball diari 

n  Organització 

n  Tolerar la frustració 



+



+



+



+
L’AGENDA 

n  Apuntar els deures de manera ordenada i economitzant 
escriptura: 

n Nat: ex.7,10 pag.97 

n  Senyalar el que anem fent  

n  Resaltar els examens 



+
DEURES 
n  Mantenir la carpeta ordenada 

n  Establir un horari 

n  Abans els més difícils 

n  Repassar els deures  

n  Problemes de mates 
n  Subratllar dades amb un color i pregunta amb un altre color 

n  Operacions separades, no aprofitar el resultat per fer un altre 
operació 

n  Recordar posar la resposta 



+
ALTRES 

n  Descans per nens amb TDAH 

n  Llegir les preguntes a nens amb dislèxia 

n  Fer un guió de treball 



+
TÈCNIQUES D’ESTUDI 

n  Llegir el text o gravar-lo 

n  Subratllar informació important 

n  Llegir el que he subratllat 

n  Fer un esquema i un resum amb les meves paraules 

n  Aprendre l’ortografia de determinades paraules 

n  Preparar un examen escrit 

n  Estudiar examen escrit o resum 

n  Preguntar oral i escrit 



+
MNEMOTÈCNIQUES 

n  PARAULA-PINÇA 

n Un-fum 
n Dos-tos 
n Tres-tren 
 

 
CADIRA 

SOL 
COR 



+

n  CADENA-VERBAL 

 2 a 2 

 carpeta-bolígraf-calculadora 

 

n  RELAT 
Carpeta-bolígraf-calculadora-diccionari-llibre 

  

  



+

n  LLOCS 

n Carpeta-bolígraf-calculadora-diccionari-llibre 

n  MÈTODE FONÈTIC O SIL·LÀBIC 

 Cabocadilli 

 

n  MÈTODE DE LA FRASE 

n El Carles vol la carta del dit de la lluna 

 



+

n  Les capes de la terra son: escorça, mantell i nucli 



+

escorça 

mantell 
nucli 



+

n  CADENA-VERBAL 

 2 a 2 

 Anava un cargol pel bosc, va caure una branca i la seva escorça es 
va trencar, pasava una fada i el va tapar amb un mantell 

 Una noia anava de picnic amb un mantell de quadres i al nucli del 
mantell i havia una flor molt gran 

n  RELAT 

 Anava un cargol pel bosc, va caure una branca i la seva escorça es 
va trencar, pasava una fada i el va tapar amb un mantell que tenia 
una flor al nucli. 

  



+

n  LLOCS 
n  Intento entrar a la cuina però no puc perque l’escorça de la porta 

s’ha dilatat per tant passo al bany hi ha un mantell en un gibrell 
amb sabó, surto i entro a l’habitació i al seu nucli veig un nino a 
terra. 

n  MÈTODE FONÈTIC O SIL·LÀBIC 

n  esmanu, manue 

n  MÈTODE DE LA FRASE 

n  L’Espe mana a la Núria 

 



+
MOTIVACIÓ 

n  Ajudar a entendre per qué està desmotivat. 

n  Transmetre confiança en si mateix 

n  Parlar del futur 

n  Ajudar a valorar l’aprenentatge 

n  Donar opcions 

n  Fer-li veure que l’esforç i la persistència ho pot tot 

n  Valorar l’aprenentatge no el resultat  



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 

 

carmen.martin@glpmartin.es 

ingrid@glpmartin.es 

Martín 


