
Presentació
Alguns dels trastorns d’aprenentatge més comuns durant l’etapa de la infan-
tesa són el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), el Trastorn 
de l’Espectre Autista (TEA), la síndrome d’Asperger i l’ansietat infantil. Aquests 
trastorns solen ser poc visibles i potser fins i tot poc coneguts, però tenen un 
pes bastant important en la vida de les persones que els pateixen i en el seu 
entorn. 
Al llarg del meu treball he analitzat més profundament cada un dels trastorns 
esmentats anteriorment i m’he centrat en com han evolucionat al llarg de la his-
tòria, tant els trastorns en si mateixos, com la percepció que se’n té i com també 
els tractaments. També m’he centrat en alguns dels autors, sobretot psicòlegs, 
que han fet aportacions sobre cadascun dels trastorns d’aprenentatge estudiats al 
llarg dels anys. 
Un dels objectius més importants que em vaig proposar a l’hora de fer el treball, i 
que va lligat amb la hipòtesi que em vaig plantejar, és saber quin grau de coneixe-
ment i quina percepció se’n té o com es veuen els trastorns infantils més comuns 
des de fora, és a dir, des de la societat.
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Metodologia
El treball consta de dues parts: una de més teòrica i una altra de més pràctica. 
A la part teòrica hi ha recerca bibliogràfica. A través de diferents pàgines web s’han 
obtingut informacions bàsiques que han sigut els pilars principals d’aquesta part. 
S’hi poden trobar definicions, fets històrics, tipus de tractaments, etc. 
També, per ampliar informació, he realitzat alguna entrevista a experts en el tema, i 
gràcies a ells he pogut augmentar i millorar la qualitat de la informació que he anat 
donant al llarg del treball. A més, també han estat una ajuda a l’hora de definir els 
objectes d’estudi. 
L’altra part del treball és la part més pràctica, en la qual he treballat l’objectiu prin-
cipal: conèixer la percepció i el grau de coneixement que tenen diferents grups 
d’edat sobre els diferents trastorns infantils que he estudiat. 
Aquesta part l’he pogut realitzar gràcies a unes enquestes que vaig enviar a dife-
rents escoles Vedruna de diferents comunitats autònomes d’Espanya (Catalunya, 
Castella i Lleó, València i Extremadura), i que han sigut contestades per professors i 
professores, pares i mares i avis i àvies dels alumnes de l’edat de 6 a 12 anys, i tam-
bé pels mateixos alumnes. 



Cos del treball
A la part teòrica he dedicat un apartat a cada un dels trastorns; de cada trastorn en 
vaig estudiar la definició, els seus símptomes, el tractament que s’aplica a les perso-
nes afectades, les causes que el poden provocar, els tipus d’aquell trastorn que exis-
teixen, en alguns casos les conseqüències que pot comportar i, finalment, l’evolució 
històrica del trastorn. D’aquesta evolució històrica em vaig centrar sobretot en els 
principals psicòlegs, metges o psiquiatres que van aportar coneixements, investiga-
ció i recerca sobre els diferents tipus de trastorns.
En altres apartats vaig fer un estudi sobre diferents aspectes socioeconòmics de 
les quatre comunitats autònomes amb les quals he treballat. Aquest estudi em va 
servir per saber si l’entorn pot arribar a influir directament en l’educació i en tots 
els serveis que hi van relacionats. També em va servir per veure si aquest entorn 
podria influir en la percepció que es té en cada una de les comunitats autònomes en 
relació amb els trastorns. 
Els aspectes que es van estudiar van ser: el nivell socioeconòmic de la comunitat 
autònoma, el tipus d’educació que es dona, en aquest cas a Espanya, i un estudi 
sobre l’abandonament escolar també de cada comunitat autònoma.
Vaig voler donar certa importància a l’abandonament escolar ja que també és un 
fet que no solem tenir en compte, i que potser tampoc en sentim gaire a parlar, 
i que moltes vegades pot anar relacionat amb els trastorns que pateix un alum-
ne. D’aquest apartat en vaig comentar algunes gràfiques i vaig comparar el grau 
d’abandonament escolar que hi ha en les diferents comunitat autònomes d’Espanya. 
També en vaig estudiar les causes, que em va ajudar a acabar-les de definir l’Ale-
jandro Montes (sociòleg a la Universitat Autònoma de Barcelona), a qui li vaig fer 
una entrevista amb l’objectiu que m’ajudés a aclarir alguns conceptes sobre aquest 
abandonament escolar. 
L’objectiu que tenia amb tota aquesta part més teòrica era poder posar en context el 
lector del treball, i que d’aquesta manera s’hagi pogut entendre amb més facilitat de 
què parlo en tot moment i que hagi sigut més fàcil relacionar els conceptes explicats, 
cosa que també m’ha servit a mi per ser conscient de què estava parlant cada vegada 
que mencionava un trastorn. També m’ha servit per classificar tota la informació que 
posteriorment he utilitzat per exposar els resultats i, finalment, les conclusions. 
Per altra banda, i per dur a terme la part més pràctica, vaig realitzar unes enquestes 
(diferents entre elles, és a dir, diferents preguntes segons el grup d’edat a qui anava 
dirigida) amb l’objectiu de conèixer el grau de coneixement i la percepció que es té 
sobre els trastorns infantils en diferents comunitats autònomes d’Espanya. 
Les enquestes van ser contestades pels alumnes de 6 a 12 anys de quatre comuni-
tats autònomes, pels pares, mares, avis i àvies dels alumnes, i pels professors/es 
dels diferents cursos. 



Aquestes diferents generacions són les que s’han tractat ja que poden aportar més ob-
jectivitat, i per poder veure, durant l’anàlisi dels resultats, si d’una generació respecte 
a les altres hi ha algun tipus de diferència en termes de coneixement o percepcions. 
El perquè de la selecció de diferents comunitats autònomes es deu al fet que la per-
cepció podria variar segons l’entorn, el sistema educatiu de la comunitat, els recur-
sos disponibles, etc. 
Un altre element que forma part de la part pràctica del treball són les comparacions 
que he fet una vegada he obtingut totes les respostes de l’enquesta, les quals vaig 
convertir en gràfics per tal de facilitar-me l’anàlisi dels resultats, la seva interpreta-
ció i veure més clarament les diferències en les respostes. Aquestes comparacions 
les he realitzat segons les comunitats autònomes i les generacions, i són les que 
m’han permès arribar finalment a unes conclusions. 
 
Conclusions
A partir de l’objectiu principal que em vaig proposar, que era saber quin grau de 
coneixement i quina percepció té la societat sobre el tema dels trastorns infantils 
més comuns i l’anàlisi que he fet dels resultats de les enquestes, he pogut arribar a 
un seguit de conclusions. 
La primera conclusió a la qual arribo és que les persones que estan més ben infor-
mades del tema són les famílies i els professors de les escoles, ja que quasi el 100 
% d’ells coneixen o han sentit a parlar sobre algun dels trastorns. Quant als alum-
nes, la gran majoria dels més petits de 9 anys mai ha sentit a parlar sobre cap dels 
trastorns. És a partir dels 9 anys quan alguns els comencen a conèixer o els sona 
haver-ne sentit a parlar, és a dir, en comencen a tenir consciència. 
Per tant, les persones que tenen més grau de coneixement sobre els trastorns són so-
bretot aquelles que treballen amb infants que en pateixen algun i que estan posades 
en el món de l’educació. Per aquesta mateixa raó, les persones que tindran més conei-
xements sobre els tractaments que s’apliquen als infants afectats seran també les fa-
mílies. És evident que les que estan més ben informades seran aquelles que tenen un 
fill o filla que pateix algun trastorn, i aquells professors i professores que tenen algun 
infant amb algun trastorn en el seu centre, i amb el qual han de tractar directament. 
Una altra conclusió a la qual arribo és que a partir del que he vist durant l’anàlisi 
dels resultats, molts dels infants no saben si pateixen algun dels trastorns. Tot i 
així, alguns infants en comencen a ser conscients a partir dels 9 anys. 
Les properes conclusions a les qual vaig arribar estan relacionades amb la percep-
ció que es té sobre els trastorns. 
En general, tant els alumnes com les famílies i els professors consideren que tots 
els trastorns són igual de greus, és a dir, no n’hi ha cap que tingui un grau de grave-
tat més elevat que els altres.



I, finalment, gairebé tots els enquestats consideren que no es parla suficientment 
sobre els trastorns a la resta de la societat, i que és per això que la gent no acostu-
ma a estar informada sobre el tema. La gran majoria també considera que sí que 
és important que tothom en sigui conscient i que se’n tinguin uns coneixements 
mínims, i creuen que es podrien visibilitzar més, o bé parlant-ne més a les notícies 
i fent programes especials sobre el tema, o bé a través de xerrades o tallers a les 
escoles. 
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