
Presentació
Des del punt de vista d’una alumna que està a les portes de començar a for-
mar-se com a professional de l’ensenyament, considero que un dels elements 
importants a tenir en compte a l’hora de treballar en una aula és el coneixe-
ment de l’alumnat. Això significa tenir en compte la diversitat amb què ens 
podem trobar. Per això he decidit escollir aquest tema, ja que trobo necessari 
i interessant saber quines són les causes de les dificultats d’aprenentatge 
d’un alumne. Crec que aquest treball de recerca em pot ajudar tant a mi 
com al professorat a l’hora de saber com actuar en el cas de trobar-nos amb 
aquest tipus d’alumnat. Penso que avui en dia els professors/es es troben 
amb més diversitat a l’aula i que molts cops els és difícil aplicar o utilitzar es-
tratègies que s’adeqüin a alumnes amb necessitats diferents. Conèixer aques-
tes síndromes, trastorns, dificultats d’aprenentatge... ens permet saber com 
és l’alumne, saber quines reaccions pot tenir i amb quines dificultats es pot 
trobar. És a dir, el seu comportament en general. Això permet ajudar l’alumne 
no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell de relació amb els companys 
i d’integració al centre.
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Metodologia
L’objectiu d’aquest treball podríem dir que es fonamenta en l’atenció a la diver-
sitat, és a dir, a donar resposta a les dificultats d’aquells alumnes que presen-
ten trastorns, síndromes, dificultats d’aprenentatge... La meva planificació del 
treball s’ha basat, en primer lloc, en la confirmació que en tots els centres de 
Balaguer hi ha alumnat amb dificultats d’aprenentatge diverses que requerei-
xen l’elaboració d’un «PI» (Pla Individualitzat). En segon lloc, he fet la recerca 
d’informació sobre els diferents tipus més comuns d’aquesta diversitat. En ter-
cer lloc, he trobat important plantejar-nos la integració del nen/a a l’aula, és a 
dir, informar la resta de companys sobre la seva situació i què fer per ajudar-lo. 
A més, he volgut incloure la importància de la figura del vetllador, ja que con-
sidero que és una peça fonamental per ajudar alguns d’aquests alumnes. Final-
ment, he elaborat una part pràctica que consta de tres entrevistes, una a un 
familiar d’un nen que pateix una síndrome d’Asperger, l’altra a un alumne que 
pateix dislèxia i discalcúlia i l’última a una neuropsiquiatra especialista en els 
temes esmentats. També he preparat un material de reforç per a un nen amb 
dislèxia i TDAH que consta d’unes fitxes de diferents matèries bàsiques adap-
tades al seu nivell.



Un cop conegudes les diferents tipologies de diversitats i les característiques de cadas-
cuna, em vaig plantejar la hipòtesi següent: Puc preparar un material que ajudi l’alumne 
a millorar el seu desenvolupament acadèmic i que tingui resultats favorables?

Cos del treball
Pel que fa la distribució del meu treball, primerament he començat parlant sobre la 
diversitat a Balaguer: el nombre de PI als centres escolars. A continuació, he presen-
tat els principals problemes d’aprenentatge (dislèxia, TDA, TDAH, autisme, síndrome 
d’Asperger, disgrafia, discalcúlia, dislàlia, dispràxia i bipolaritat infantil) citant de 
cadascun la definició, els tipus, els símptomes, les causes, les conseqüències, els 
tractaments, l’actuació del professorat i l’actuació de la família. Després he parlat 
sobre la integració i cohesió de l’alumne/a amb trastorns dins del seu grup classe i 
per acabar he destacat la figura del vetllador/a. En la part pràctica, he elaborat tres 
entrevistes: la primera a una familiar d’un nen amb síndrome d’Asperger, la segona 
a un noi que pateix dislèxia i discalcúlia i la tercera a una neuropsiquiatra. Per aca-
bar, he elaborat un dossier amb fitxes adaptades per a un nen amb dislèxia i TDAH.

Conclusió del treball
Si partim de l’objectiu principal d’aquest treball que es fonamenta en l’atenció a 
la diversitat, és a dir, a donar resposta a les dificultats d’aquells alumnes que pre-
senten trastorns, síndromes, dificultats d’aprenentatge..., he pogut arribar a les 
següents conclusions: d’una banda, que algunes d’aquestes síndromes o dificultats 
d’aprenentatge són més complexes del que poden aparentar i que cadascuna reque-
reix un tractament específic, i no es poden englobar com si fossin una de sola, ja 
que totes tenen unes característiques i tractaments diferents. Des d’un principi, em 
van sorprendre molt les dificultats d’aprenentatge que podien patir aquests nens/
es, ja que m’esperava, en molts casos, que podien tenir més solucions. Gràcies a la 
meva recerca he pogut comprovar que l’evolució d’un nen/a afectat/da és positiva si 
el seu entorn és favorable, és a dir, si a l’escola i a casa li faciliten l’adaptació. També 
he pogut comprovar que moltes d’aquestes síndromes van lligades i que és molt 
probable que un mateix nen en pugui patir dues o tres alhora, com seria l’exemple 
de dislèxia, TDAH i discalcúlia. D’altra banda, a mesura que anava investigant i es-
coltant opinions de la gent de l’entorn d’aquests nens/es, em vaig adonar que, a part 
del tema acadèmic, calia tenir en compte l’adaptació i la integració d’aquests nens/
es a l’escola, ja que la desinformació per part dels companys d’aula és un factor que 
dificulta la seva relació. En els casos de trastorns més greus, he arribat a la conclu-
sió que la figura del vetllador és essencial per tal de poder atendre correctament 



aquests alumnes i sense la qual els professors tindrien força dificultats per poder 
realitzar les classes amb normalitat. La segona part de les meves conclusions se 
centra en la hipòtesi plantejada al començament del treball: Puc preparar un ma-
terial que ajudi l’alumne a millorar el seu desenvolupament acadèmic i que tingui 
resultats favorables? Mitjançant la meva pràctica del dossier amb fitxes adaptades 
per a un nen amb Dislèxia i TDAH, he pogut demostrar que sí que és possible ela-
borar aquest material si es té en compte el nivell de l’alumne, les dificultats d’apre-
nentatge i trobant aspectes que reforcin la seva motivació. Per això el contacte i 
la informació que em va aportar la família va ser clau per elaborar unes activitats 
adequades i per saber com actuar en les classes particulars. Això no vol dir que un 
mateix material pugui servir per a tothom, però en les condicions que he esmentat 
anteriorment sí que seria possible utilitzar-lo amb més grupets d’alumnes sem-
blants. Per tant, això demostra que hi ha molts factors que influeixen a l’hora de 
treballar amb aquests alumnes, és a dir, en primer lloc, el coneixement del trastorn 
o la dificultat que tenen; en segon lloc, com es pot treballar o ajudar-lo, i, en tercer 
lloc, la informació i la implicació de les famílies. La bona interrelació família-escola 
és el que ajudarà l’alumne en la seva evolució positiva. A nivell personal, aquest 
treball de recerca m’ha ajudat a entendre millor la diversitat que ens podem trobar 
en una aula, les dificultats amb què es troben els alumnes i els professors; i amb els 
casos amb els quals he treballat i treballo, confirmo que les famílies són la clau per 
a l’evolució d’aquests nens/es, ja que l’escola sola, per molts mitjans que hi posi, no 
pot suplir l’acompanyament familiar que necessiten. 

Conclusió de les pràctiques
Pel que fa la meva primera entrevista a una familiar d’un nen amb síndrome d’As-
perger, he pogut comprovar que conviure amb un nen amb aquest tipus de síndro-
me, i més tant elevat, és molt complicat. Bàsicament, tota la família està lligada a 
les necessitats del nen. També he pogut observar que sempre han de tenir una ruti-
na establerta ja que la seva vida ha d’estar sempre organitzada, per no patir massa 
canvis que puguin alterar el seu comportament. Tot i conèixer bé el nen, tractar-lo 
cada dia, sempre hi ha moments que és impossible controlar-lo i que poden causar 
frustració. A mesura que es van fent grans agafen més força i costa més aturar els 
moments d’agressivitat. Per la part positiva, la Jana m’ha fet entendre que per a ella 
no hi ha diferències entre germans, que tot i que la seva mare estigui molt més per 
ell entén perfectament aquesta situació i troba que ha d’ajudar-la encara més amb 
tot. A més, el nen és una persona molt afectuosa i amb bona fe i sap perfectament 
que les seves crisis nervioses no són ocasionades per voluntat pròpia. Finalment, el 
que preocupa més a aquestes famílies és el futur del seu nen un cop els familiars es 



fan grans, ja que aquests nens és molt difícil que puguin viure de manera autònoma 
i sense l’ajuda i el control d’algú. Quant a l’entrevista a un noi que pateix dislèxia i 
discalcúlia, cal dir que, com fou el cas de  l’Oriol, no sempre es detecten aviat i això 
fa que alguns nens/es vagin configurant estratègies per seguir els estudis amb més 
o menys normalitat. Tanmateix, a mesura que van fent-se grans i el nivell de difi-
cultat dels estudis augmenta, les dificultats que tenen s’intensifiquen i això els crea 
desànim i frustració. L’Oriol, per sort, és un noi que des d’un principi va saber què 
fer per disminuir o intentar millorar les seves mancances, és a dir, tenia assumit que 
patia algun tipus de dificultat i s’anava fent els seus propis trucs per solucionar-ho 
i seguir endavant. Això m’ha demostrat que, amb molta dedicació i esforç, aquesta 
síndrome es pot afrontar sense tanta dificultat, per molt costosa que sigui. A més, 
una de les coses que m’ha sorprès més de les respostes de l’Oriol ha estat la seva 
positivitat un cop detectades les síndromes, ja que això li va donar més confiança 
amb ell mateix i menys desànim en els moments que més li costava tirar endavant 
amb els seus estudis. Assumir aquestes síndromes i intentar millorar la teva capa-
citat és el punt clau per no recaure mai. Gràcies a ell, he entès com és viure amb 
això i com ho pots intentar superar. Per tant, m’emporto una gran aportació plena 
de positivitat pel que fa a aquesta entrevista. Per acabar, parlaré sobre la gran apor-
tació de la neuropsiquiatra, Cristina Serra, que tot i tenir molta feina, em va poder 
atendre i respondre les meves preguntes. Uns dels dubtes més grans que tenia 
era l’ús de medicacions per a aquests nens/es, ja que avui en dia se’n sent a parlar 
molt i hi ha opinions tant negatives com positives. Per una part, he pogut entendre 
que no a tots els nens/es se’ls recomana des d’un principi una medicació, ja que 
els neuropsiquiatres intenten buscar altres alternatives i estratègies per millorar i 
disminuir les dificultats que pateixen els seus pacients. La medicació no és dolenta, 
però m’ha confirmat que podria tenir algun tipus d’efecte secundari, que crec que 
és el que més preocupa els familiars. Tot i així, l’únic que garanteix seguretat i més 
tranquil·litat a la família és disposar d’una informació precisa i coherent. La Cristi-
na m’ha fet entendre que informar és la base de tot i que, gràcies a això, es poden 
aconseguir grans canvis positius. Una altra cosa que he après és que cada nen/a 
és diferent, que no se’ls pot atribuir unes mateixes tècniques, sí semblants però no 
iguals, en gairebé molts dels casos. Per això és important conèixer i saber com s’ha 
de tractar cadascun. Per finalitzar, una xifra que m’ha sorprès ha estat la de la mi-
llora del TDAH, ja que pensava que era una síndrome una mica complicada de rec-
tificar i millorar pel simple fet de la hiperactivitat. Per concloure amb la meva part 
pràctica, vull fer referència al dossier amb fitxes adaptades per a un nen amb dislè-
xia i TDAH. Primerament, va ser molt difícil per a mi idear, pensar i fer aquest tipus 
de fitxes. Des d’un principi no sabia ni com començar ni com acabar, era un repte 
per a mi. Patia per fer-ho massa difícil o bé poc entenedor i avorrit, però a mesura 



que vaig treballar el trastorn de la dislèxia anava agafant mètodes i idees per poder 
desenvolupar aquestes fitxes. Gràcies a l’ajuda de la mare de l’Ot, la Maria, amb qui 
tinc molta confiança i, a més, una bona relació, vaig poder anar formant aquestes 
fitxes remarcant tot el que havien fet durant el curs i donant molt pes a les tres 
llengües. A través de totes aquestes ajudes vaig poder presentar un gran treball que 
em va suposar molt d’esforç però també uns bons resultats. He pogut observar les 
principals mancances de la dislèxia de primera mà, veient que no es pot planificar 
un ordre de les activitats ja que poder-lo seguir molts cops depèn de l’actitud i l’hu-
mor en què es troba el nen i les ganes que hi posa, com vaig comprovar amb l’Ot. I 
he pogut constatar que combinar jocs i exercicis és una estratègia que ajuda l’alum-
ne en concret a treballar més a gust i a motivar-se per a la propera sessió. Per això, 
destaco que per a aquests nens/es fan falta unes activitats més lúdiques i menys ru-
tinàries, però al mateix temps que siguin efectives de cara a l’aprenentatge. A més, 
a aquests nens/es en aquestes edats a vegades els costa d’entendre per què han de 
fer un repàs si ho han aprovat tot, quan els altres nens no ho fan; llavors aquí és 
clau el paper de la família per explicar-los que ho fan pel seu bé i per tal que puguin 
començar el nou curs amb un bon nivell. Finalment, em cal destacar que aquest 
repàs que vam fer a l’estiu ha servit a l’Ot per començar el curs amb molt bon peu i 
amb molta diferència respecte a l’anterior. A més, els resultats acadèmics del primer 
trimestre han estat força bons, tenint en compte que l’any passat arribava a suspen-
dre alguna llengua, sobretot l’anglès, i aquest any ho ha aconseguit aprovar tot, cosa 
que em satisfà a nivell personal i en surto molt contenta. La família me n’ha infor-
mat i també n’està molt satisfeta.
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