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AVENÇOS EN NEUROCIÈNCIES

Estructures i funcionament cerebral

Desenvolupament cerebral i

aprenentatge 

Genètica i bioquímica cerebral

Alteracions de l’aprenentatge





DISLEXIA
NEUROIMATGE FUNCIONAL

Shaywitz K, Shaywitz S, 2003 



Lector normal                    Lector dislèctic abans del           Lector dislèctic  després del        
tractament de reeducació tractament de reeducació



• 5-15 %  dels estudiants tenen dificultat en l’ adquisició de les competències 
acadèmiques tot i no tenir cap discapacitat com:

- dèficit sensorial 

- retard mental

- trastorn emocional o de conducta significatiu

• Els avenços   neurobiològics i genètics han ampliat  molt el coneixement dels  
TRASTORNS DE L’ APRENENTATGE

• Hi ha poc contacte entre el món educatiu i el de le s neurociències:  escassa 
repercussió dels avenços neurobiològics en els  prog rames educatius del  nens 
amb TA  

• Proliferació de teories i “tractaments” sense cap bas e científica, sovint recolzats 
en dades anecdòtiques



TRASTORNS DE L’APRENENTATGE

Prevalença            Aula de 30 alumnes

DISLEXIA   5 – 17 %                                     1,5 – 5  

TDAH  3 – 8  %                                    0,9 – 2,5

DISCALCULIA 1 – 3  %                                   0,3 – 0,9

TDL 2 – 3  %                                   0,6 – 0,9                                                           

3,3 – 9,3

TANV, altres ?????
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Noi de 15 anys . Consulta per baix rendiment escolar.   Fa 3r d’ESO

INFORMES ESCOLARS D’ ESO

• 1r-ESO (curs 2006-07)

Actitud passiva davant la feina, no mostra cap interès per aprendre . Està molt distret 
i pendent del que fan els companys més que no pas d e treballar . Té dificultats a 
l'hora d'organitzar-se la feina i treballa i estudia per sota de les seves possibilit ats .

• 1r-ESO (curs 2007-08)

Podria fer molt més del que fa. Poc centrat a l'aula .

• 2n-ESO

A vegades no fa els deures . A classe està totalment passiu i apàtic . Ha d'estudiar
més a casa.  

• 3r-ESO

Ha d'estudiar més i lliurar la feina quan toca. Ha de millorar l'aten ció a classe.



Autoqüestionari: Escala
PT

Ansietat/depressió 62 No significatiu

Aïllament/ depressió 74 Significatiu

Queixes somàtiques 55 No significatiu

Problemes socials 57 No significatiu

Problemes de pensament 58 No significatiu

Problemes atencionals 52 No significatiu

Comportament disruptiu 58 No significatiu

Comportament agressiu 52 No significatiu

QÜESTIONARIS DE CONDUCTA. ACHENBACH

Escala
PT

Ansietat/depressió 68 Límit

Aïllament/ depressió 82 Significatiu

Queixes somàtiques 58 No significatiu

Problemes socials 67 Límit

Problemes de pensament 50 No significatiu

Problemes atencionals 57 No significatiu

Comportament disruptiu 51 No significatiu

Comportament agressiu 54 No significatiu

Família:



Informes escolars d’Educació Primària

2n-Primària

Podria rendir més. Es distreu durant les tasques. L i costa seguir instruccions. No acaba les feines 
a l'hora. Necessita l'ajuda del professor. Li costa  treballar sol.

3r-Primària

Dificultat per centrar l'atenció i seguir instruccio ns. Es distreu.
Dificultats en les operacions bàsiques.

4rt-Primària

No està atent. No es concentra prou. Sovint mostra i nterès a començar una feina però se'n cansa 
aviat. Ritme de treball i actitud molt irregulars. No mostra bons hàbits d'estudi.
Dificultat en l'ortografia, l'expressió escrita i la  comprensió lectora.
Dificultat en la resolució de problemes i el càlcul mental.

5è-Primària i 6è-Primària

Rendeix per sota de les seves possibilitats. Fa el mínim esforç. Es distreu amb facilitat i li manca 
reflexió. El seu esforç i interès són irregulars. Li  cal ser més complidor amb la feina i l'estudi 
diaris.  No sempre utilitza correctament l'agenda. Li costa mantenir una postura correcta a l'hora 
de treballar.
Dificultat en l'ortografia,  la comprensió lectora i  la resolució de problemes.



Impulsivitat HiperactHiperact ivitativitat DDèèficitficit

dd’’atenciatenci óó

TDAHTDAH



Funcions executives. Lòbul frontal

AutocontrolAutocontrol ::

- control inhibitori
- flexibilitat
- control emocional

CogniciCognici óó

- memòria de treball

- funcions atencionals

- resolució de problemes, presa de decisions, planific ació, elecció d’estratègies, 
plantejament d’objectius a mig i llarg termini,....

- “monitorització” de la pròpia conducta, sentit críti c, rectificació sobre la marxa, 
aprenentatge dels errors,....



BAIXBAIX RENDIMENT ESCOLAR:     MANCA DRENDIMENT ESCOLAR:     MANCA D ’’ESFORESFORÇÇ????

Dificultat

Mals resultats escolars

autoestima esforç

desànim ,
baixa motivació....



RepeticiRepeticiRepeticiRepeticióóóó de cursde cursde cursde curs 42% 13%
Necessitat de reforNecessitat de reforNecessitat de reforNecessitat de reforçççç escolarescolarescolarescolar 44% 10%

Van acabar els estudis Van acabar els estudis Van acabar els estudis Van acabar els estudis 68% 100%
AccAccAccAccéééés a estudis superiorss a estudis superiorss a estudis superiorss a estudis superiors 21% 78%
Cursant estudisCursant estudisCursant estudisCursant estudis 21% 76%
Acomiadaments laboralsAcomiadaments laboralsAcomiadaments laboralsAcomiadaments laborals 55% 33%
Van tenir fills abans dels 20 anysVan tenir fills abans dels 20 anysVan tenir fills abans dels 20 anysVan tenir fills abans dels 20 anys 25% 1%
Malalties de transmissiMalalties de transmissiMalalties de transmissiMalalties de transmissióóóó sexualsexualsexualsexual 17% 4%

M d’ edat 20 anys (19-25). Barkley et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006

TDAH n=149      Controls n= 76

Evolució TDA/H.  Estudi RA Barkley  “13 anys després ”



Problemes de 
conducta

PRESCOLAR PRIMARIA

. Probl conducta

.    “ escolars

. Dificultat  relació
social
. Baixa autoestima

SECUNDARIA
ADOLESCENCIA 

/ADULT JOVE

.  Problemes  escolars

. Dificultat  relació
social
. Baixa autoestima
. Problemes legals
. Inici consum de 
tòxics i cdtes de risc
. Accidents

. Fracàs escolar

. Problemes socials

. Inici prob  laborals

. Baixa autoestima

. Cdtes  risc: accidents, 
embarassos, abús 
substàncies
. Problemes legals

. Problemes laborals i 
familiars
. Dificultat  relacions 
socials
. Baixa autoestima
. Abús substàncies
. Accidents

ADULT

TDAH: manifestacions al llarg dels anys



Base de dades MEDLINE PubMed
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 2009-2010

Estan ben documentats els trastorns neurobiològics que   
afecten a l’aprenentatge?

Dyslexia, 2009-2010

Learning Disorders 2009-2010





Per a que l’avaluació
sigui justa tots fareu 

la mateixa prova: 
HEU DE PUJAR A 

L’ARBRE!!



II Seminari Edu21:

Ensenyar i aprendre: 
escenaris de futur

28 d’abril
Hotel Majestic
(Passeig de Gràcia 68)

Taula rodona:

Què haurem de canviar de 
l’ensenyament i l’aprenentatge?

Josep Benedito , arquitecte expert en arquitectura escolar

Anna Sans , coordinadora de la unitat de trastorns de l’aprenentatge de 
l’Hospital Sant Joan de Déu

Ramon Plandiura ,  jurista expert en legislació educativa i professor de 
la Universitat Pompeu Fabra

Jordi Longás , pedagog i educador social, professor a la FPCEE 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull

Modera: Eva Salvà , Col·laboradora d'Edu21 i secretària general de 
l'AEC. 

www.edu21.cat


