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1. Definició i característiques del TDAH 

Segons Barkley (2002), el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 

(TDAH) “és un trastorn del cervell executiu que provoca la incapacitat del nen 

per inhibir o endarrerir les seves respostes, per organitzar i controlar la seva 

atenció, la conducta o les seves emocions i per fer front a les demandes que se 

li presenten”. 

Aquest trastorn es dona aproximadament en el 5,3% dels nens i adolescents, i 

el 50-70% dels afectats segueixen presentant simptomatologia significativa del 

trastorn durant l’adolescència i principi de la vida adulta, per tant és un dels 

trastorns més rellevants. 

El TDAH es determina per un nivell d’atenció, concentració, activitat motora i 

impulsivitat inadequats pel nivell de desenvolupament. Els infants amb TDAH 

presenten diferents patrons de comportament. Per exemple, les nenes 

tendeixen a presentar major inatenció, i els nens, major índex d’hiperactivitat-

impulsivitat. 

Si el TDAH no es tracta té un risc significativament elevat de fracàs escolar, 

abús de substàncies i de trastorns psiquiàtrics. Per aquest motiu és important 

elaborar el diagnòstic i el tractament el més abans possible. 

Cal remarcar en tot moment que estem parlant d’un trastorn i no d’una malaltia. 

Això suposa diferències importants tant a nivell clínic com terapèutic. 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es defineix malaltia com: “ 

Alteració o desviació de l’estat fisiològic en una o diverses parts del cos, per 

causes en general conegudes, manifestada per símptomes i signes 

característics, l’evolució d’aquesta en més o menys previsible”. 

Un trastorn no té perquè tenir nu origen fisiològic ni afectar a cap part del cos, 

els símptomes poden ser més subjectius i l’evolució no és tant previsible com 

una malaltia, ja que el tractament és molt més ambigu. 
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1.1 Criteris diagnòstics del TDAH 

Existeixen dos sistemes de classificació que comprenen uns criteris diagnòstics 

específics segons han establert l’American Psychiatric Association (APA) amb 

el Diagnostic and Statisicl Manual of Mental Disorders (DSM-V) i l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS) amb la Classificació Internacional de Malalties (CIE-

10). 

Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals ( DSM-V) 

És el manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals. En el 2013 l’APA va 

publicar la cinquena revisió d’aquest, el DSM-V, en vigor en l’actualitat. És el 

sistema de classificació de trastorns mentals més utilitzat a nivell mundial, 

aportant descripcions, símptomes i altres criteris útils pel diagnòstic dels 

trastorns mentals. 

A continuació es detalla la classificació del TDAH segons el DSM-V: 

A- Patró persistent d’inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat que interfereix amb 

el funcionament o desenvolupament que es caracteritza per (1) i/o (2): 

1.Inatenció 

Sis (o més) dels següents símptomes s’han mantingut durant almenys 6 mesos 

en un grau que no concorda amb el nivell de desenvolupament i que afecta 

directament a les activitats socials i acadèmiques/laborals: 

Els símptomes no són només una manifestació del comportament d’oposició, 

desafiament, hostilitat o fracàs per comprendre les tasques o instruccions. Per 

adolescents majors i adults (a partir de 17 anys), es requereix un mínim de 5 

símptomes. 

a. Amb freqüència falla en prestar l’atenció als detalls o per oblit es cometen 

errors en les tasques escolars, en el treball o durant altres activitats (per 

exemple, es passen per alt o es perden detalls, la feina no es duu a terme amb 

precisió). 

b. Amb freqüència té dificultat per mantenir l’atenció en tasques o activitats 

recreatives (per exemple, té dificultats per mantenir l’atenció en classes, 

converses o lectures llargues). 

c. Amb freqüència sembla no escoltar quan se’l parla directament (per exemple, 

sembla tenir la ment en altres coses, fins i tot, en absència de qualsevol 

distracció aparent). 

d. Amb freqüència no segueix instruccions i no acaba les tasques escolars, les 

coses a fer o els deures laborals (per exemple, inicia tasques però es distreu 

ràpidament i s’evadeix amb facilitat). 
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e. Amb freqüència té dificultats per organitzar tasques i activitats (per exemple, 

dificultat per gestionar tasques seqüencials; dificultat per posar materials i 

objectes propis en ordre; oblit i desorganització en la feina; mala gestió del 

temps; no compleix els terminis). 

f. Amb freqüència evita, el disgusta o es mostra poc entusiasta en iniciar 

tasques que requereixen un esforç mental sostingut (per exemple tasques 

escolars o coses domèstiques; en adolescents majors i adults, preparació 

d’informes, completar formularis, revisar articles llargs). 

g. Amb freqüència perd coses necessàries per tasques o activitats (per 

exemple, materials escolars, llapis , llibres, instruments, claus, papers de la 

feina, ulleres, mòbil). 

h. Amb freqüència es distreu amb facilitat per estímuls externs (per adolescents 

major i adults, pot incloure pensament no relacionats). 

i. Amb freqüència oblida les activitats quotidianes (per exemple, fer les tasques, 

fer les diligències; en adolescents majors i adults, tornar les trucades, pagar 

factures, acudir a cites). 

2. Hiperactivitat i impulsivitat 

Sis (o més) dels següents símptomes s’han mantingut durant almenys 6 mesos 

en un grau que no concorda amb el nivell de desenvolupament i que afecta 

directament a las activitats socials i acadèmiques/laborals.  

Els símptomes no són només una manifestació del comportament d’oposició, 

desafiament, hostilitat o fracàs per comprendre les tasques o instruccions. Per 

adolescents majors i adults (a partir de 17 anys), es requereix un mínim de 5 

símptomes. 

a. Amb freqüència juga o colpeja amb les mans o els peus o es retorça en el 

seient. 

b. Amb freqüència s’aixeca en situacions en que s’espera que es quedi assegut 

(per exemple, s’aixeca a la classe, a l’oficina o en altres llocs del treball, en 

situacions que requereixen mantenir-se en el seu lloc). 

c. Amb freqüència corre o trepa en situacions en les que no resulta apropiat. 

(Nota: en adolescents o adults, pot limitar-se a estar inquiet). 

d. Amb freqüència és incapaç de jugar o d’ocupar-se tranquil·lament d’activitats 

recreatives. 

e. Amb freqüència està “ocupat”, actuant com si “l’impulses un motor” (per 

exemple, és incapaç d’estar o se sent incòmode estant quiet durant un temps 
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prolongat, com en restaurants, reunions; els altres poden pensar que està 

intranquil o que li resulta difícil seguir-los). 

f. Amb freqüència parla excessivament. 

g. Amb freqüència respon inesperadament o abans de que s’hagi conclòs una 

pregunta (per exemple, acaba les frases per altres; no respecta els torns de les 

converses). 

h. Amb freqüència li és difícil esperar el torn (per exemple, quan espera una 

cua). 

i. Amb freqüència interromp o es posa amb els altres (per exemple, es posa en 

les converses, jocs o activitats; pot començar a utilitzar les coses dels altres 

sense esperar o rebre permís; en adolescents i adults, pot avançar-se al que 

fan els altres). 

B- Alguns símptomes d’inatenció o hiperactivo-impulsius estaven presents 

abans dels 12 anys. 

C- Varis símptomes d’inatenció o hiperactivo-impuslius estan presents en dos o 

més contextos (per exemple, a casa, al col·legi o a la feina; amb els amics o 

familiars; en altres activitats). 

D- Existeixen proves clares de que els símptomes interfereixen en el 

funcionament social, acadèmic o laboral, o redueixen la qualitat dels mateixos. 

E- Els símptomes no es produeixen exclusivament durant el curs de 

l’esquizofrènia o d’un altre trastorn psicòtic i no s’explica millor per un altre 

trastorn mental (per exemple,  trastorn de l’estat d’ànim, trastorn d’ansietat, 

trastorn dissociatiu, trastorn de la personalitat, intoxicació o abstinència de 

substàncies). 

En funció dels resultats es podran classificar les següents presentacions: 

-Presentació combinada: Si es compleixen el criteri A1 i el criteri A2 

(hiperactivitat-impulsivitat) durant els últims 6 mesos. 

-Presentació predominant amb falta d’atenció: Si es compleix el criteri A1 però 

no es compleix el criteri A2 (hiperactivitat-impulsivitat) durant els últims 6 

mesos. 

- Presentació predominant hiperactiva/impulsiva: Si es compleix el criteri A2 

(hiperactivitat-impulsivitat) i no es compleix el criteri A1 (inatenció) durant els 

últims 6 mesos. 
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Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) 

És la classificació Internacional de malalties realitzada per l’OMS. En aquesta 

classificació les malalties són classificades per categories i reben cada una un 

codi. Una de les peculiaritats de la CIE-10 és que es refereix al TDAH com a 

Trastorn Hipercinètic. 

1.1.2 Comparació entre DSM-V i CIE-10 

 

Coincidències  
entre DSM-V i 
CIE-10 

Tenen 18 símptomes descrits 

Impliquen la presència de símptomes durant més de 6 
mesos 

Requereixen que els símptomes afectin a varis àmbits de 
la vida del nen 

Consideren que ha d’haver-hi un deteriorament funcional 
causat pel trastorn. 

Coincideixen en que la simptomatologia no pot ser 
explicada per un altre trastorn. 

Taula 1. Coincidències entre DSM-V i CIE-10 

 

Diferències 
entre DSM-V i 
CIE-10 
 
 
 
 
 
 

DSM-V CIE-10 

Els símptomes han d’estar 
presents abans dels 12 
anys. 

Els símptomes han d’estar 
presents abans dels 7 anys. 

No tenen perquè donar-se 
els tres símptomes en el 
pacient. 

Han d’estar presents els 3 
símptomes en el pacient. 

El TDAH pot coexistir amb 
alteracions d’ansietat i/o 
estats d’ànim concurrents. 

L’ansietat o altres trastorns de 
l’estat d’ànim exclouen el 
diagnòstic de Trastorn 
hipercinètic. 

Taula 2. Diferències entre DSM-V i CIE-10 
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2.Etiologia 

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat és una patologia de etiologia 

genètica i neurològica prevalença de la qual s’ha estimat en un 3-7% de la 

població de nens en edat escolar (American Psychiatric Association, 2002). 

En les últimes dècades s’ha avançat molt en la comprensió de les possibles 

causes del TDAH, tot i que avui en dia encara no hi ha un consens sobre les 

mateixes. 

Les hipòtesis que hi ha en base als factors biològics són diverses. Per un lloc, 

Barkley (2006) considera que els símptomes del trastorn podrien estar en el 

mal funcionament del còrtex prefrontral dorsolateral i els ganglis basals (nucli 

caudat i globus pàl·lid). “ Alguns investigadors van poder comprovar amb 

lesions que afectaven a la regió Orbito- Frontal provocaven comportaments 

característics de TDAH” (Maciá, 2012). Aquesta zona frontal del cervell es 

considera responsable d’inhibir la conducta, mantenir l’atenció, utilitzar 

l’autocontrol i fer plans de futur. 

Diverses investigacions mantenen que les persones amb TDAH presenten 

nivells escassos d’alguns neurotransmissors. La medicació psicoestimulant que 

actua sobre les vies dopaminèrgiques i noradrenèrgiques incrementa els nivells 

de dopamina i norepinefrina millorant la conducta dels infants, ha sigut la prova 

d’una hipoactivació cortical en infants amb TDAH (Macià 2012). 

Un altre hipòtesis aclaridora es va centrar en demostrar una activitat cerebral 

menor de l’activitat elèctrica o del flux sanguini en l’àrea frontal. Això s’ha 

demostrat gràcies a l’avenç tecnològic produït amb els instruments de 

neuroimatge que han proporcionat explicacions visuals del funcionament del 

cervell en persones amb TDAH. 

Catsellanos et al. (2004) va comprovar que el cervell dels infants amb TDAH és 

un 3,2% menor mitjançant la ressonància magnètica. De forma més específica, 

són menors, al menys, el còrtex frontal dret, el cos callós i el nucli caudat. S’ha 

descrit una disminució de la substància gris en el gir frontal dret i el gir del 

cingulat posterior dret (Mulas, Mattos, De la Osa i Gandía, 2007). Tot allò en el 

seu conjunt sembla produir un problema de connectivitat (Artigas- Pallarés, 

2011) i especialment un mal funcionament de les funcions executives 

vinculades a la regió orbitrofrontal. 

El TDAH té un risc elevat de ser heretat, tanmateix és una incògnita el com i a 

través de què s’hereta. Tot i així, existeixen estudis sobre múltiples gens que 

han donat resultats satisfactoris: en un estudi recent de metaanàlisi es conclou 

que disposem de vincles de TDAH amb els gens DAT1 (gen transportador pre-

sinàptic de dopamina), DRD4 (receptors de dopamina), DRD5 (receptors de 
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dopamina), 5HTT, HTR1B i SNAP25 (gen associat a la proteïna sinaptosòmica 

25) (Gizer, Ficks & Waldman, 2009). 

Recentment Poelmans, Pauls, Buitelaar, and Franke (2011) van investigar la 

correlació genòmica a través de l’estudi sobre GWAS (associació de genoma 

complet), associant el genoma complet per descobrir les bases moleculars del 

TDAH. 

Tot i haver-se obert noves línies d’investigació el problema no s’ha resolt. No 

obstant, les associacions més sòlides segueixen relacionant el trastorns amb 

els ens implicats en el transport i la recaptació de la dopamina. (Martel et al., 

2011). 

Parellada (2009), afirma que tot i que predomini la influència biològica en la 

etiologia del TDAH, existeix un ampli rang de casualitat que convé explorar en 

cada cas, així, entenen que s’ha de consolidar també les relacions 

interpersonals amb els més pròxims i les situacions d’estrès emocional en els 

primers anys de vida del nen. A més, Del Corral (2003) (citat per Macià, 2012), 

“ considera que els problemes psicopatològics dels pares, així com una 

escassa supervivència per part d’aquests de la conducta dels seus fills i un 

sistema molt punitiu de disciplina, augmenten els símptomes del TDAH”. 

Segons Biederman (2004) existeix una forta contribució genètica amb una 

tassa del 76%. Biederman et al. (1995) senyala que existeix risc de patir el 

trastorn quan alguns dels pares ha sigut diagnosticat amb TDAH. Els familiars 

ens primer grau de nens amb TDAH tenen alt risc de tenir TDAH (Biederman et 

al., 1992). Els estudis amb famílies mostren un elevat risc de TDAH entre els 

familiars biològics (10-35%) incrementant-se a un risc de 55% de tenir 

descendència amb TDAH (Barkley & Murphy, 2005). 

Existeix evidència que l’origen del TDAH és neurobiològic i genètic (Biederman, 

2004) i no es sustenta per factors socials (Barkley & Murphy, 2005). El TDAH 

no és un problema de comportament, ni d’educació, ni social, ni degut a una 

mala criança (Barkley, 2009). La troballa d’una influència social significativa en 

el TDAH  és estrany i pot provenir de fonts com informes dels pares i mestres 

del nen (Martínez, 2006), tot i així el TDAH no es justifica per factors socials 

mediambientals, sinó que els factors neurològics i genètics compleixen un rol 

clau en l’origen i expressió del trastorn (Barkley & Murphy, 2005). 

A més, les complicacions durant l’embaràs estan associades a l’existència de 

TDAH, especialment l’hàbit de fumar (Biederman, 2004; Milberger, Biederman, 

Faraone & Chen, 1996), consumir alcohol, possibles nivells de fenilalanina en 

la mare i de forma qüestionable l’estrès i l’ansietat durant l’embaràs ( Barkley & 

Murphy, 2005). El TDAH va ser diagnosticat en nens i nenes les mares les 

quals van ser dependents de l’alcohol, en aquelles mares que van consumir 

alcohol durant l’embaràs, en aquells nadons amb baix pes al nàixer (Knopik et 
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al., 2005) i en mares amb salut pobre durant l’embaràs (Sprich- Buckminster, 

Biederman, Milberger, Faraone, Lehman, 1993 en Spencer, Biederman & Mick, 

2007). 

3. Models Explicatius 

Hi ha diversos models de base neuropsicològica que han donat  una visió més 

completa del TDAH. Hi ha dos models fonamentals per la comprensió d’aquest 

trastorn: El Cognitiu- Atencional de Virginia Douglas i el d’autoregulació de 

Russell Barkley. 

El model de Douglas es centra a partir d’estudis de laboratori on s’aplica la  

bateria de proves de tall neuropsicològic, amb mostres d’infants normals, amb 

hiperactivitat i amb alta problemàtica.“ En aquests treballs es va concloure que 

la sobreactivitat motora era un concepte multidimensional, inespecífic, amb una 

forta càrrega madurativa i molt afectada per factors situacionals”. En canvi, en 

la mostra de nens “ hiperactius” el problema fonamental era les seves dificultats 

per mantenir l’atenció (Servera, 2012). 

El model de Douglas associa el TDAH  a la presència de quatre predisposicions 

bàsiques en l’infant:  

a) Rebuig de tasques que exigeixen esforç mental continuat. 

b) Tendència cap a la cerca d’estimulació immediata. 

c) Incapacitat per inhibir respostes impulsives.  

d) Problemes per regular l’activació en la resolució de problemes (Servera, 

2012). 

Russell Barkley, per un altre banda es mostra crític amb algunes carències del 

model de Douglas, com per exemple, considera que està més enfocat a la 

dificultat atencional (TDA) i no tant a es dificultats hiperactives (TDAH). A més, 

Douglas no té en compte que el dèficit d’inatenció, la impulsivitat i la 

sobreactivitat, també és un constructe multidimensional que està recent en 

molts trastorns clínics (Servera, 2012). 

En el seu model, Barkley, va assumir que “Les conductes d’inatenció, 

impulsivitat i sobreactivitat dels infants amb TDAH eren els símptomes visibles, 

però no els dèficits específics del trastorn”. Per ell aquests dèficits eren dos de 

caràcter motivacional: 

1. Una incapacitat per generar “conductes governades per normes.” 

2. Insensibilitat als estímuls reforçadors. 
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El mes destacat és que el subjecte ha de ser capaç d’autogenerar la norma si 

vol aconseguir o evitar els conseqüents. Això implica funció cognitiva i 

autocontrol sobre la conducta. Es tracta, per tant, d’un “procés maduratiu en 

l’infant, indicador de millora en la seva autonomia”, que segons Barkley, 

pràcticament sempre està alterat en el TDAH (Macià,2012). 

En quant a la insensibilitat als estímuls reforçadors, les causes per les que els 

estímuls reforçadors habituals no aconsegueixen suscitar les conductes 

esperades en un infant amb TDAH poden ser variades, però Barkley troba la 

resposta més acceptable en estudis de neuropsicología. En aquesta línia, “ la 

hiperacvtivitat motora pot deure’s a una disminució en l’activitat del Sistema 

d’Inhibició Conductual (SIC), de manera que el càstig o l’amenaça no 

aconsegueixen regular la conducta” (Servera 2012). 

Tota la informació recopilada i analitzada apuntava a la mateixa direcció: el 

TDAH és fonamentalment un “Trastorn per desinhibició conductual”. 

4. Comorbiditat 

El terme comorbiditat fa referència a les malalties i/o diversos trastorns que 

s’afegeixen a la malaltia inicial. Aquestes malalties “secundàries” poden ser 

degudes a la primera o no tenir ninguna connexió aparent amb ella. 

Segons el DSM-V el TDAH és un trastorn amb una alta comorbiditat. Més del 

50% dels nens amb aquest trastorn presenten altres problemes de conducta i/o 

emocionals. Per tant, la forma de TDAH més estranya és la que es presenta de 

forma aïllada, és a dir, la que es limita a les manifestacions pròpies del trastorn. 

Els nens que presenten TDAH associat a altes trastorns tenen més gravetat i 

segueixen una evolució més desfavorable que els nens que tenen TDAH sense 

cap trastorn associat. La comorbiditat complica el pronòstic, tant en l’àmbit 

acadèmic com en l’àmbit social. 

Hi ha diferències entre nens i nenes que presenten TDAH. Els nens presenten 

més problemes de conducta disruptiva i hiperactivitat en l’aula, en canvi les 

nenes, en tots àmbits presenten conductes menys desafiants, però amb major 

risc de patir trastorns d’ansietat. 

Els trastorns més freqüents amb els que pot coexistir el TDAH són el Trastorn 

Disocial (TD), el Trastorn Negativitsa Desafiant (TND), trastorns depressius i 

d’ansietat. 

Alguns estudis epidemiològics (Anderson et al., 1987; Bird et al., 1988; 

Szatmari et al., 1989), han assenyalat que el TND i el TD es troben presents en 

un 40-70% dels nens amb TDAH. Pel que fa els trastorns depressius i 

d’ansietat, recollint els resultats també de diferents treballs epidemiològics, 



12 
 

Artigas-Pallarés (2003), estableix que la comorbiditat promig de TDAH amb 

aquests trastorns oscil·la entre el 15 i el 30% en el cas de la depressió i pel que 

fa l’ansietat entre un 20-25%. 

6. Diagnòstic 

6.1 Diagnòstic Diferencial 

En el cas del TDAH és important tractar aquest aspecte, ja que és necessari fer 

diagnòstic diferencial amb altres malalties que poden ser confoses amb el 

TDAH. Hi ha diversos símptomes de TDAH que també poden aparèixer en una 

àmplia varietat de trastorns, la majoria de les quals poden ser exclosos amb 

una història clínica completa i la exploració física. 

Problemes mèdics: 

Existeixen en una gran varietat de problemes mèdics i psiquiàtrics que poden 

semblar al TDAH. Causes mèdiques i físiques incloent problemes d’audició, 

problemes d’atenció, epilèpsia, seqüeles de traumatisme cranial, malaltia 

mèdica aguda o crònica, malnutrició, alteracions de la visió, síndrome de 

cames inquietes, trastorns de memòria, trastorns del son, problemes de 

tiroides, problemes ambientals..etc. 

Trastorns d’aprenentatge: 

Quan un nen/a amb Coeficient Intel·lectual (CI) baix acudeix a un centre 

acadèmic i no es prenen en consideració les seves dificultats, sovint reflectirà 

un desajust en el ritme evolutiu pel que fa a l’assoliment dels aprenentatges, és 

freqüent que també apareguin símptomes d’inatenció, desmotivació i pèrdua 

d’interès que no tenen per què correspondre a un TDAH.  

Els nens i nenes amb problemes acadèmica de lecto-escriptura, càlcul i 

comprensió , a vegades són confosos amb nens amb TDAH, ja que les 

dificultats i errors acadèmics són similars als nens que pateixen TDAH, per això 

és tant necessari realitzar avaluacions específiques i proves de cribratge. 

Trastorns afectius: 

Són molts els trastorns afectius que comparteixen simptomatologia d’inatenció, 

desconcentració i estats d’agitació com el TDAH, els més freqüents són el 

Trastorn Bipolar, la depressió, trastorns d’ansietat i fòbies (Soutullo i Díez, 

2007). 
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Trastorns de conducta: 

Alguns comportaments negativistes es poden confondre amb el TDAH, ja que 

alguns subjectes presenten de manera secundària les mateixes actituds 

negatives i opositores cap als estudis o altres responsabilitats. 

Els ambients excessivament permissius també donen lloc a conductes 

desorganitzades, falta d’hàbits i rebuig a les normes i responsabilitats en les 

tasques. Els subjectes amb trastorns asocials i problemes greus de conductes 

(conductes il·lícites, absència de respecte per les normes, destrucció de la 

propietat, comportaments disruptius i agressius...etc). També poden 

confondre’s amb simptomatologia pròpia del TDAH, específicament en 

l’adolescència. 

Ús de fàrmacs: 

Respecte als fàrmacs i substàncies psicoactives, existeixen algun fàrmacs com 

fenobarbital o carbamaceoina, i drogues com l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna, 

o els inhalants volàtils, que poden disminuir la capacitat, l’atenció i la 

concentració, desorganitzar el pensament, provocar desajustaments en els 

hàbits i l’organització del temps, problemes de memòria, falta de motivació i 

interès..etc. 

Ambients no afavoridors: 

En alguns escolars es poden observar inatenció a l’aula quan en nens 

d’elevada intel·ligència estan situats en ambients acadèmicament poc 

estimulants, ambients desorganitzadors, amb falta de límits i normes, 

excessivament demandants, poden ocasionar als alumnes, estrès, ansietat, 

agitació i problemes d’atenció i organització. 

En la següent taula es recullen els principals trastorns diferencials del TDAH: 

Trastorns del 
Neurodesenvolupament 
o psiquiàtrics 

Factors 
ambientals 

Trastorn mèdics 

Retràs mental Estrès Encefalopaties 

Trastorns de 
l’aprenentatge 

Negligència/abús 
infantil 

Epilèpsia 

Trastorns generalitzats 
del comportament 

Malnutrició Trastorn del son 

Trastorn de l’estat d’ànim Inconsistència de 
pautes/estils 
educatius 

Trastorns 
sensorials 
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Trastorns d’ansietat Desajust de la 
exigència 

Efectes secundaris 
de fàrmacs 

Abús de substàncies  Disfunció tiroidea 

  Intoxicació per 
plom 

  Anèmia ferropènica 

Taula 3. Trastorns diferencials del TDAH (Sotullo, C. Y Díez, A. 2007) 

6.2 Procediments i instruments d’avaluació 

Fa uns anys, el Dr. Russell Barkley dirigia la unitat de TDAH en el 

Massachusetts Medical Center de Boston, sent pioner en la proposta de 

protocols per l’avaluació del TDAH. Des d’aquest moment s’ha mantingut la 

idea de que l’avaluació d’un nen amb sospita de TDAH requereix de diferents 

mètodes d’avaluació i de diferents persones que informin sobre diferents 

aspectes comportamentals i de funcionament del nen a través de diferents 

situacions (Barkley, 1997). 

És fonamental enfocar el diagnòstic des d’una visió multimetodològica i 

multidisciplinària (Presentación et al.,1999, obra citada per Simón, 2012) com 

podria ser una aproximació clínica a través d’entrevistes i qüestionaris que 

s’apliquin tant als nens, als pares, com als professors. L’avaluació ha de 

constar d’una història amb els símptomes, els criteris diagnòstics, la utilització 

d’escales d’avaluació, així com una avaluació psicoeducativa i les observacions 

de l’escola. 

El fet de que es tracti d’un trastorn que es produeix durant el període evolutiu té 

repercussions importants en quant a com i què s’avalua, així com en la 

valoració dels resultats (Simón, 2012). És important recollir informació sobre les 

pautes d’interacció entre els pares i el fill, quines són les conductes 

problemàtiques, així com registrar on i quan apareixen. 

Els instruments d’avaluació del TDAH són un medi per obtenir informació 

estandarditzada sobre les percepcions dels pares i els professors sobre els 

problemes dels nens. 

En els quadres que a continuació es presenten, s’observen els principals 

instruments d’avaluació del TDAH en nens i adolescents.  

Escales específiques del 
TDAH 
 

(Escales de cribratge i 
avaluació del TDAH). 

Nom Autor 

ADHD Rating 
Scale-IV 

DuPual et al. (1997,1998) 

Escales EDAH Anna Farré i Joan 
Narvona (1997) 
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Qüestonari 
TDAH 

Joan Antonio AMdor et 
al. (2005,2006) 

Escales 
Magallanes 

García-Pérez i Magaz-
Lago (2000) 

SNAP-IV Swanson, Nolan i 
Pelham (2003) 

Taula 4. Escales específiques d’avaluació del TDAH 

Escales de 
psicopatologia general 

Nom Autor 

Escales d’Achenbach Achenbach et al. 
(1991,2001) 

Sistema d’avaluació de 
la conducta en nens i 
adolescents BASC 

Reynolds i Kamphaus 
(1992) 

Qüestionari de 
capacitats i dificultats 
SDQ 

Robert Goodman (1997) 

Taula 5. Escales de psicopatologia general per l’avaluació del TDAH. 

Entrevistes 
estructurades i 
semiestructurades 

Nom Autor 

Diagnostico Interview for 
Children and 
adolescents DICA-IV 

Herjanic y Reich (1982) 

Schedule for Affective 
Disorders and 
Schizoprenia in School-
Age Children K-SADS 

Chambers et al. (1985) 

Diagnostic Interview 
Schedule for Children 
DISC 

Shaffer et al. (1991) 

Taula 6. Entrevistes estructurades i semiestructurades per l’avaluació del 

TDAH. 

 

No hem d’oblidar que també és important fer una valoració neuropiscològica als 

nens amb aquest trastorn. En el següent quadre es fa un recull de les proves 

neuropsicològiques més importants a tenir en compte. 
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Proves neuropsicològiques 

Nom Autor Què avalua Edat 

WISC-IV 
(Test) 

Davis Weschler 
(2005) 

Intel·ligència 
verbal, 
manipulativa, 
planificació i 
coordinació 
psicomotora 

6-16 anys 

WAIS-III 
(Test) 

Davis Weschler 
(1999) 

Intel·ligència 
verbal i 
manipulativa 

16-94 anys 

K ABC 
(Bateria) 

Kauffman (1997) Intel·ligència i 
habilitats per a la 
resolució de 
problemes 

2,5-12,5 anys 

K BIT 
(Test) 

Alan S. 
Kauffman, 
Nadeen. L, 
Kauffman (2006) 

Intel·ligència 
verbal i no verbal 

4-90 anys 

McCarthy 
(MSCA), versió 
revisada 
(Test) 

Dorothea 
McCarthy (2006) 

Intel·ligència, 
nivell de 
desenvolupament 

2,5-8,5 anys 

STROOP 
(Test) 

Golden (2001) Funcions 
executives 

7-80 anys 

MFF-20 
(Test) 

E.D. Cairns i 
J.Cammock 
(2002) 

Estil cognitiu 
reflexiu-impulsiu 

6-12 anys 

CARES (Test de 
percepció de 
dierències) 
 

Thurstone y Yela. 
Narbona (1985) 

Atenció, 
percepció de 
diferències 

6-12 anys 

FCR 
(Test) 

Rey (2003) 
 

Habilitats 
visoespaials, 
visoconstrucitves, 
memòria visual, 
funcions 
executives 

4-adults 

D2  
(Test) 

Brickenkamp i 
Zilmer (2004) 

Atenció selectiva 8-18 anys 
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CPT* 
(Test) 

Conners i Staff 
(2004) 

Atenció selectiva, 
sostinguda i 
impulsivitat 

>6 anys 

TP 
(Test) 

Toulouse i Pieron 
(2007) 

Atenció 
sostinguda, 
concentració, 
ràpidesa, 
agudesa 
perceptiva 

>10 anys 

Taula 7. Proves neuropsicològiques en l’avaluació del TDAH.                       

*No es disposa de barems en població espanyola 

7. Tractament 

El tractament del TDAH en nens i adolescents es realitza de manera 

individualitzada en funció de cada pacient i cada família. És important destacar 

que el tractament no té un fi curatiu, és a dir, pel moment no existeix una cura 

per aquest trastorn, el tractament està basat en millorar els símptomes i reduir 

l’aparició d’altres trastorns associats. 

Existeixen múltiples tipus de teràpia per un nen diagnosticat de TDAH. Per un 

costat es parla del tractament psicològic, que engloba varis subgrups de 

tractament (teràpia o tractament conductual, teràpia familiar i teràpia cognitiva) 

per un altre costat es parla del tractament farmacològic, que refereix 

exclusivament al tractament amb medicació i per últim el tractament combinat, 

que inclou tractament psicològic, conductual, cognitiu, farmacològic i 

intervenció psicopedagògica. 

7.1 Tractament psicològic 

La intervenció psicològica en el TDAH té com a objectiu donar eines als nens i 

adolescents per desenvolupar la seva capacitat d’autocontrol, manejar la 

simptomatologia principal del trastorn, ensenyar-los a conviure amb els seus 

símptomes per que puguin  tenir una vida comú utilitzant procediments 

conductuals d’autocontrol, auto instrucció, pensaments reflexius, tolerància a la 

frustració, relaxació … 

Les intervencions psicològiques que han mostrat evidència científica positiva 

pel tractament del TDAH es basen en els principis de la teràpia cognitiva 

conductual (TCC). 

7.1.1 Tractament conductual 

Es basa en la identificació dels factors que impulsen al nen a tenir aquesta 

conducta inadequada, s’estableixen les conductes que es poden canviar, 



18 
 

s’observa i es registren les dades. És molt important la implicació de les 

persones responsables de l’educació del nen/a ja que són ells els que han 

d’aplicar les pautes en aquest moment. 

Es pot incloure en aquest subgrup la teràpia de modificació de conducta , quan 

no només s’estudia la conducta del nen sinó que a més es planteja l’objectiu de 

corregir-la. 

S’estableixen uns objectius i es dur a terme un programa basat en dos tipus de 

condicionants operants: Un centrat en el reforç positiu cap al nen. Algun 

exemple de reforç positiu poden ser: les recompenses i privilegis si s’actua 

correctament, elogiar les bones accions del nen. L’altre, centrat en reduir els 

comportaments no desitjats es basa en el cost de resposta o extinció 

d’aquesta, és a dir, no prestar atenció quan el nen presenta una mala conducta 

que es desitja eliminar. En aquest moment es treballen aspectes com les 

normes i els límits, entrenament en els hàbits i conductes positives, modificació 

de conductes perjudicials, autogestió emocional, resolució de conflictes, 

estratègies internes entre altres aspectes. 

7.1.2 Teràpia familiar 

Els pares són un factor fonamental en la vida del nen i moltes vegades són els 

que identifiquen el problema del seu fill. Amb ells es realitza un programa de 

tractament també conductual dirigit a donar informació i recursos sobre com 

tractar als seus fills, incrementant competències i millorant les relacions entre 

pares i fills. 

Els pares poden representar una figura de protecció davant possibles dificultats 

del aprenentatge, però també poden ser un factor d’ajuda pels seus fills. Si el 

nen requereix ajuda addicional i no ho troba en els seus pares, pot marcar el 

començament de les dificultats escolars, males conductes, fracàs, etc. Entre 

altres coses es fomenta la comunicació i l’atenció del nen, per això els pares 

han d’estar involucrats en el procés de formació dels seus fills, i per fer-ho 

necessiten informació i formació prèvia. 

És important deixar clara la posició dels pares, per crear una estabilitat han de 

donar protecció a la vegada que fomentar l’autonomia del nen. Normalment es 

tracta de programes estructurats en un número específic de sessions i 

generalment es realitza en grup. Dintre de l’àmbit escolar es parla també de 

l’entrenament en habilitats socials, s’utilitzen tècniques similars a la teràpia 

familiar dirigida als pares. 

7.1.3 Teràpia cognitiva del nen 

El seu objectiu és identificar les conductes no adaptatives, i es dona especial 

importància al impacte sobre la conducta i les emocions per substituir 

determinades conductes per altres de més adequades. 
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En alguns estudis la teràpia cognitiva i la teràpia conductual es treballen de 

forma unificada degut a la seva evident relació. 

7.1.4 Teràpia psicoeducativa 

Aquest tractament és un tractament no farmacològic previ a la teràpia 

psicològica. Permet al nen i a la família entendre els símptomes i el seu 

trastorn. Amb ells s’elabora un pla per trobar una solució al problema, la solució 

pot ser la teràpia psicològica, la teràpia farmacològica o qualsevol de les 

anomenades anteriorment. 

Convida als pares a reconduir diferents situacions abans de dur a terme 

qualsevol tractament i permet al nen familiaritzar-se amb el seu trastorn fent-lo 

partícip d’ell. A la família se li dona informació sobre el trastorn, sobre grups 

d’ajuda per a famílies, recursos disponibles, etc. 

Alguns dels beneficis que té la psicoeducació són l’augment de l’acceptació del 

trastorn i de les seves limitacions i en conseqüència l’augment de l’autoestima. 

Una bona psicoeducació augmenta l’interès i la motivació per la teràpia i 

estableix un compromís entre el nen i la seva família per millorar la situació. 

7.2 Intervenció a l’escola 

Per fer una bona intervenció a l’escola s’han d’aplicar una sèrie de 

recomanacions a l’aula amb l’objectiu d’afavorir el procés d’aprenentatge del 

nen amb TDAH. 

Aquestes poden dividir-se en tres grups les que fan referència a la metodologia 

o forma de donar les classes, les que incideixen en l’entorn de treball i, 

finalment, les que apuntem algunes característiques personals i professionals 

del bon mestre o educador. 

Metodologia en donar les classes: 

1. Com donar instruccions amb l’objectiu de facilitar el compliment 

de les instruccions per part de l’alumne cal, en primer lloc, que 

s’estableixi contacte ocular o proximitat física amb ell, assegurant 

la seva atenció. Es donen les instruccions d’una en una, i 

aquestes seran concretes, curtes i en un llenguatge positiu. Una 

vegada s’acompleixin, seran elogiades immediatament. 

2. Com explicar els continguts acadèmics: Convé que les 

expilacions del mestre siguin motivadores – apropant el tema a la 

vida quotidiana del nen, per exemple- i dinàmiques, permetent 

una participació freqüent per part de l’alumne. És important que 

estiguin estructurades i organitzades, i que el mestre s’asseguri 

de la comprensió de les mateixes per part de l’alumne. 
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3. Assignació de deures i tasques: Amb l’objectiu de saber si el nen 

amb TDAH sap o no sap el temari, és important que les tasques 

tinguin un format simple i clar i que s’assignin en una quantitat 

justa. En cas de tractar-se d’activitats llargues, convindrà 

fragmentar-les. Igualment, una supervisió i reforç constant seran 

imprescindibles. També pot ser útil l’ús de registres o contractes 

per tal de facilitar-li la planificació. 

L’entorn de treball: Per tal de reduir al màxim possible els estímuls distractors, 

el nen amb TDAH es beneficiarà quan s’assegui a prop del mestre – facilitant el 

contacte ocular i la supervisió per part d’aquest-, lluny de murals, finestres o 

altres elements decoratius. 

És important que se l’ajudi a ordenar i organitzar el seu espai de treball més 

proper, així com l’agenda escolar, la carpeta i el material en general. 

El Mestre de l’alumne amb TDAH: Essent e mestre de l’alumne amb TDAH un 

pilar fonamental en la intervenció del trastorn, és important que aquest estigui 

informat i format en estratègies específiques aplicables a l’aula. 

Ha de conèixer i creure en les possibilitats dels seus alumnes, buscar 

alternatives per adaptar-se a les seves necessitats específiques i col·laborar, 

així, en el desenvolupament del seu màxim potencial. 

7.3 Mindfulness 

El Mindfulness és un estat en el que el practicant és capaç de mantenir 

l’atenció centrada en un objecte per un període de temps teòricament il·limitat. 

Teasdale (1995) va demostrar que la meditació en midnfulness millora 

capacitats com el control atencional i redueix respostes automàtiques. 

Neurobiològicament s’ha demostrat que després de meditar hi ha un augment 

en l’activitat dels circuits fronto-estriats (Kilpatrick et al. 2011). 

Els tractaments es basen en programes molt estructurats d’una duració de 8 a 

10 setmanes, aplicats tant a pares com a fills, aquests mostren una millora 

significativa pel que fa a l’atenció, la impulsivitat i la conducta autodirigida. 

7.4 Musicoteràpia 

La musicoteràpia, tal i com diu la paraula és una teràpia que es realitza a partir 

de la música, els objectius d’una sessió de musicoteràpia en nens amb TDAH 

són: 

- Millorar l’autoregulació. 

- Apropar a estímuls auditius nous. 
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- Activar els dos hemisferis cerebrals. 

- Millorar la comunicació verbal i no verbal. 

- Millorar la relació entre el cos i l’entorn. 

- Integrar i modificar la conducta. 

- Reduir els nivells d’ansietat. 

- Augmentar l’activitat de l’atenció selectiva i de la producció. 

- Valorar-se a ell mateix i als demés. 

- Relaxar tot el cos. 

7.5 Les Tecnologies d’informació i Comunicació (TIC) 

En el cas dels nens amb TDAH la motivació és primordial per a que es pugui 

produir un rendiment òptim. Les TIC permeten crear un software personalitzat 

amb activitats adaptades als nens amb TDAH. 

En primer lloc s’haurà d’analitzar les necessitat específiques de l’alumne i 

buscar materials visuals i auditius per aconseguir una bona retenció dels 

coneixements que han d’adquirir. 

Alternar uns materials amb uns altres per evitar fatiga i pèrdua de l’atenció, 

assegurar-nos que el nivell de dificultat és l’adequat per evitar frustracions i 

desmotivacions.  

Triar el software que tingui gràfics atractius, amb activitats lúdiques per evitar la 

monotonia. 

Les àrees  d’intervenció més interessants són les que tenen a veure amb el 

currículum (matemàtiques, llengua..) per evitar el fracàs escolar. Així com les 

tasques d’habilitats socials. 

7.6 Tractament farmacològic  

Per començar a parlar del tractament farmacològic que es prescriu actualment 

en nens diagnosticats de TDAH, és important destacar que els fàrmacs no 

actuen d’igual manera en tots els nens, pel que és important tenir en compte 

que la dosis del fàrmac pot variar molt segons el cas, així com el fàrmac amb el 

que es tracta a cada nen, com els efectes secundaris que poden patir. 

Els nens amb TDAH tenen un desequilibri químic dels neurotransmissors 

dopamina i noradrenalina, el que ocasiona desajustaments en el funcionament 

cerebral. Les principals àrees del cervell afectades són el lòbul frontal i les 

àrees prefrontals, afectant a les funcions executives, el que provoca alteracions 
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en l’atenció, en el control d’impulsos, inhibició de resposta i la presa de 

decisions. 

En l’actualitat existeix varis tipus de medicaments disponibles pel tractament 

del TDAH. Es tracta principalment amb fàrmacs estimulants com el Metilfeinato 

i derivats d’amfetamina, i els fàrmacs no estimulants com l’Atomoxetina i el 

grup d’antidepressius tricíclics. 

Els estimulants, són els psicofàrmacs més utilitzats per tractar el TDAH ja que 

augmenten els nivells de Dopamina en el cervell. Tot i ser un estimulant, té un 

efecte sedant en els nens amb aquest trastorn; reduint els símptomes com la 

hiperactivitat, impulsivitat, milloren la capacitat per concentrar-se, treballar, 

aprendre, així com la coordinació física. 

Els fàrmacs no estimulants com l’Atomoxetina, augmenten els nivells de 

noradrenalina en el cervell den nen, millorant la simptomatologia. 

Estimulants segons el neurotransmisor que actua podem parlar de: 

1. Tricíclics: Clomipramina (Anafranil) 

2. ISRS: Citalopram (Prisdal), Fluoxetina (Prozac), Paroxetina (Seroxat), 

Escitalopram (Cipralex) 

3. ISRN: Roboxetina (Irenor) 

4. IRSN: Velafaxina (Vendral), Duloxetina (Cymbalta) 

5. IMAOS: (Inhibidors de la recaptació de monoaminooxidasa) 

Disposem de dos presentacions de Metilfenidato (psicofàrmac estimulant) en 

funció de la forma de la lliberació del fàrmac: 

- Alliberació immediata: duració de l’efecte de 4h, pel que s’han 

d’administrar en 2-3 dosis al llarg del dia. 

- Alliberació prolongada: Consisteix en la barreja de metilfenidato 

d’alliberació immediata i d’alliberació prolongada en una sola dosis 

diària. La duració de l’efecte és de 8-12h. 

A continuació es troben els fàrmacs que actualment són utilitzats per tractar el 

TDAH: 

Dintre d’aquests fàrmacs el Metilfenidato (MPH) és el tractament farmacològic 

d’elecció. És un estimulant que millora tant la hiperactivitat com la inatenció en 

els nens amb TDAH. 

La Atomoxetina (fàrmac no estimulant) és el medicament no derivat anfetamínic 

sinó noradrenèrgic, de primera elecció en pacients amb aquest trastorn en 



23 
 

Espanya. Entre els beneficis que presenta és que no té potencial d’abús, pot 

millorar l’ansietat i no empitjorar els “tics” i el seu efecte d’alliberació prolonga 

evita el descens del principi actiu entre les preses. 

La duració del tractament ha de plantejar-se de forma individualitzada. No es 

consideren tractaments de per vida, la majoria dels pacients aconsegueixen 

aprendre a controlar els símptomes de manera que els fàrmacs deixen de ser 

necessaris. Tot i així s’ha de destacar que no estan recomanats de manera 

sistemàtica els períodes de descansa del tractament farmacològic anomenats 

“vacances terapèutiques” ja que poden empitjorar la simptomatologia del 

pacient. 

7.6.1 Principals efectes secundaris 

Els efectes secundaris més freqüents dels estimulants (Metilfenidato) són: 

1. Poden crear addicció 

2.  A dosis altes, canvis de comportament 

3.  Pèrdua de pes i de gana 

4. Dificultat per conciliar el son  

5. Cefalea 

6. Tics i inquietud 

7. Nàusees i vòmits 

8. Marejos 

9. Tensió muscular 

10. Sequedat bocal 

11. Acidesa  

12. Diarrea 

Els efectes secundaris més freqüents dels fàrmacs no estimulants 

(Atomoxetina): 

1. Pèrdua de pes i gana 

2. símptomes gastrointestinals  

3. Marejos 

4. Cansament 

5. Icterícia 

6. Cefalea 

7. Canvis de l’estat d’ànim 

8. Dolor muscular 

9. Sudoració 

10. Idees de suïcidi 
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8. Discussió 

Segons Ezpeleta (2014), actualment l’opció més popular  per tractar el TDAH 

és la farmacologia, tot i que s’acostuma a combinar amb la teràpia psicològica.  

Entre aquestes opcions farmacològiques, les més utilitzades són: Metilfenidat 

(comercialment conegut com Rubifen, Concerta o Medikinet), Lisdexanfetamina 

(o Elvanse) i Atomoxetina (o comercialment Strattera). 

La teràpia psicològica és molt útil tant a nivell i individual com familiar per 

fomentar la confiança, per desenvolupar habilitats directives, per controlar 

l’ansietat i la depressió, millorar el funcionament i, en el cas de la teràpia 

grupal, ajudar amb l’aïllament social (Rabito-Alcón & Correas-Lauffer, 2014). 

S’ha observat en varis estudis l’eficàcia del tractament farmacològic, tot i així, 

l’opció més idònia és el tractament combinat: tractament farmacològic i 

tractament psicològic (Serrano-Troncoso, Guidi & Alda-Díez, 2013). Aquests 

autors destaquen la importància del tractament farmacològic a partir dels sis 

anys i únicament per dos tipus de pacients: els que presenten símptomes greus 

del TDAH o els que, tot i presentar símptomes moderats, no responen a la 

teràpia psicològica. 

Tot i així, el tractament s’ha d’anar ajustant a mesura que passen els anys ja 

que el TDAH és una malaltia del neurodesenvolupament i per això tendeix a 

modificar-se amb el pas del temps (García & Rigau, 2015).  

García i Rigau (2015) també destaquen la importància del tractament psicològic 

tant als pares com a l’escola, ja que els mestres també han de ser coneixedors 

de la conducta de l’infant així com de les seves limitacions. És molt rellevant 

que des de l’escola es faci una adaptació metodològica a l’infant per poder 

evitar el fracàs escolar. 

S’ha observat com una intervenció grupal té grans beneficis tant pel nen que 

presenta TDAH com pels pares. A l’estudi de Montáñez (2015) es va intervenir 

tant amb el nen que presentava el trastorn com amb els seus pares potenciant 

les variables socioemocionals i comportamentals a través d’un programa 

paral·lel. El que es va observar és que tant els pares com els nens milloraven 

significativament en molts aspectes. En el cas dels pares, hi havia una millora 

significativa en: la intel·ligència emocional percebuda, les habilitats socials, el 

benestar psicològic, l’ansietat, l’autoestima, la satisfacció familiar i l’estil 

educatiu. I en el cas dels nens també es produïen millores en la intel·ligència 

emocional percebuda i l’ansietat, però a més també s’aconseguien millorar 

altres àrees com: la conducta prosocial, els símptomes emocionals, la 

hiperactivitat, l’atenció i la inadaptació personal, social i escolar. 
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En relació amb la intervenció del nen i la seva família, és molt rellevant també 

actuar en un altre microsistema de l’infant: l’escola. Segons López i Valenzuela 

(2015) s’han de dur a terme vàries accions dins l’aula per recolzar el nen, com: 

una ubicació preferencial, oferir-li temps extra a les avaluacions, entre d’altres. 

Tenint una bona coordinació família-escola-professionals  i oferint-les-hi una 

psicoeducació, per aquests autors, afavoreix l’adquisició d’ estratègies 

compensatòries útils tant pel moment present com pel futur i alhora és un factor 

protector de salut mental. 

9. Conclusions 

El TDAH és un trastorn que es caracteritza per la presència de dèficits 

d’atenció i la presència d’hiperactivitat i impulsivitat, entre d’altres aspectes.  

 

Es dona aproximadament en el 5,3% dels nens i adolescents i és té una 

etiologia tant genètica com neurològica. 

Autors com Barkley (2009) ja  van afirmar que la causa d’aquesta patologia no 

és un estil educatiu inadequat o un problema en la criança dels infants, sinó 

que són els factors genètics i neurològics els que expliquen l’aparició del 

TDAH. 

 

Aquesta patologia acostuma a estar associada amb altres, com són els 

problemes de conducta i emocionals que hi són presents en la meitat dels 

infants que presenten TDAH i això està associat amb una evolució més 

desfavorable del trastorn. 

 

L’alt predomini d’aquest trastorn en la societat actual, està provocant una 

creixent onada de noves línies d’estudi, tant enfocades a la inclusió d’aquests 

infants a tots els microsistemes de la seva vida com també enfocades a millorar 

la seva simptomatologia. Respecte aquest últim aspecte, s’ha de destacar el 

tractament mixt com a tractament més idoni pel TDAH, que és una combinació 

de la teràpia farmacològica i la teràpia psicològica. 

 

En la teràpia farmacològica, els psicofàrmacs més usats són els estimulants, 

que tenen un efecte relaxant sobre l’infant i li permeten controlar la 

hiperactivitat i la impulsivitat i els no estimulants, que permeten millorar la 

simptomatologia de l’infant augmentant els nivells de noradrenalina.  

 

El tractament ha de ser individualitzat per a cada pacient i s’ha d’anar 

modificant amb el temps, ajustant-lo a les necessitats de l’infant en tot moment. 

 

Les TIC estan ajudant a crear una nova manera d’augmentar la motivació dels 

infants amb TDAH tot creant programes educatius adaptats, que a través d’una 
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plataforma digital, els infants poden trobar la motivació d’una manera més 

ràpida i dinàmica que amb el sistema tradicional escolar. 

 

9. Proposta d’intervenció Neuropsicològica 

La proposta d’intervenció que presentem és una intervenció dirigida a un 

tractament multimodal. Amb multimodal ens referim a que ha d’estar dirigida 

tant al nostre pacient com als pares i a l’escola. Si treballem sobre aquestes 

tres àrees la intervenció serà eficaç i els objectius es podran complir a llarg 

termini. 

Imaginem-nos que el nostre pacient és un nen de 8 anys diagnosticat de 

TDAH, detectat a l’escola per un alentiment en l’assoliment dels aprenentatges 

i problemes de conducta.  

Primer de tot farem una avaluació de les habilitats socials, l’atenció i els 

processos cognitius per poder detectar els punts forts i els punts dèbils del 

nostre pacient. 

Utilitzarem el Test d’Atenció D2 per avaluar la velocitat de processament, 

l’atenció selectiva i la concentració mental. (Temps estimat de duració 8 

minuts). 

El Test de Cares ens donarà informació sobre les habilitats perceptives i 

d’atenció. (Temps estimat de duració 3 minuts). 

També passarem la prova del WISC- IV per avaluar Intel·ligència verbal, 

manipulativa, la planificació i la coordinació psicomotora. 

Un cop hem avaluat el nostre pacient i tenim els resultats de les proves 

establirem els objectius de la nostra intervenció. 

Els objectius generals de la nostra intervenció són: 

1. Reduir la simptomatologia del TDAH. 

2. Educar al pacient i al seu entorn sobre el trastorn. 

3. Adaptar l’entorn a les necessitats del pacient. 

4. Desenvolupar les habilitats, competències i estratègies davant del 

trastorn al pacient, als pares i als educadors. 

5. Canviar les percepcions desadaptatives. 

Les primeres sessions les dedicarem al tractament psicològic basant-nos 

concretament en la psicoeducació enfocada als membres més propers del 

nostre pacient, pares i mestres principalment. 
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En la primera sessió donarem informació sobre el TDAH , ja que és important 

que siguin conscients de quin és el trastorn que pateix el pacient i el que 

comporta tenir TDAH. 

Durant aquesta sessió es resoldrà qualsevol dubte que els hi pugui sorgir tant 

als pares com al nen. 

Pel que fa la intervenció amb els pares, les primeres sessions les dedicarem a 

donar pautes educatives, entrenament en la modificació de conducta, en 

tècniques de resolució de conflictes i en tècniques d’autocontrol. 

En sessions amb el pacient treballarem tant a nivell cognitiu, conductual com a 

nivell d’aprenentatges. 

A nivell cognitiu: 

 Potenciarem l’autoestima i el grau de motivació. 

 Afavorirem la capacitat d’atenció i intentarem establir un pensament 

organitzat en el que aprenguin les conseqüències del seu comportament 

i busquin alternatives millors. 

 Incrementar la capacitat d’autocontrol. 

A nivell conductual: 

 Potenciar conductes adequades a classe. 

 Reduir les conductes no adaptatives. 

A nivell d’aprenentatges: 

 Intentarem buscar la manera de recuperar els aprenentatges afectats (és 

important haver treballat la motivació i el grau d’autoestima). 

 Buscar estratègies de planificació i organització. 

 Trobar tècniques i mètodes que li vagin bé per estudiar. 

 Programació dels exàmens. 

 Generalització de les conductes. 

Com ja hem comentat anteriorment és important que en la intervenció hi hagi 

tres grans pilars. Fins ara hem treballat amb els pares i amb el pacient, per tant 

també és important donar pautes a l’escola per tal de millorar els estudis del 

pacient i evitar un futur fracàs escolar. 

Els objectius que ens proposem per treballar a l’escola són: 

 Millorar l’atenció del pacient: 

o Assentar el nen prop del professor. 

o Mantenir el màxim contacte visual. 

o Tocar-li l’esquena quan la seva atenció disminueixi. 

o Utilitzar diferents tons de veu. 



28 
 

o Organitzar les taules en files. 

 Millorar l’autocontrol i reduir la impulsivitat. 

 Controlar la hiperactivitat. 

 Millorar l’estil cognitiu. 

 Millorar les relacions socials. 

 Que els aprenentatges siguin efectius: 

o Supervisar-lo i ajudar-lo a supervisar-se. 

o Establir rutines d’organització a l’aula. 

o Destacar aspectes importants de cada tasca. 

o Instruccions breus i concises. 

o Ajudar a planificar-se. 

 Augmentar la seva motivació 

o Donar-li feedback freqüentment. 

o Reforçar tota actitud o conducta adequada. 

o Donar-li suport visual. 

o Fer les classes participatives. 

La freqüència i la durada de les sessions del nostre pacient seran de 45 minuts 

cada sessió, un cop per setmana. 

A continuació presentem un exemple de sessió impartida a un Centre 

especialitzat on es tracten nens amb TDAH. 

En aquesta sessió volem treballar un objectiu específic:  

- Reduir l’estrès en les activitats i tasques diàries a casa. 

Millorant aquest objectiu específic estarem incidint directament a complir 

alguns dels objectius generals plantejats anteriorment com Reduir la 

simptomatologia del TDAH (problemes de conducta) i Desenvolupar les 

habilitats, competències i estratègies davant del trastorn al pacient. 

Els 3-4 primers minuts de la sessió practicarem la tècnica de Mindfulness per 

aconseguir una relaxació i millorar l’atenció. Per a fer els exercicis utilitzarem 

música de relaxació. 

El primer exercici consistirà en assentar al nen a sobre d’una estoreta i fer-lo 

concentrar en la respiració demanant-li que col·loqui les mans sobre la panxa 

durant 2 minut, aconseguint una atenció conscient i plena en l’aquí i l’ara. 

El segon exercici agafarem un objecte com ara un llapis i l’observarem centrant 

l’atenció directament cap a aquest, ho farem també durant 1 minut. 

En el tercer exercici tancarem els ulls i ens concentrarem únicament en contar 

fins a 10, de manera lenta i clara dins de la ment, farem 3 repeticions. 
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Un cop finalitzada la primera fase de la nostra sessió on aconseguirem relaxar i 

preparar la ment per treballar de manera més clara i més atenta prosseguirem 

a implementar la organització i la estructura de la casa: 

Crearem uns horaris i unes rutines constants per reduir aquest estrès que pot 

provocar problemes de conducta. 

El material que utilitzarem serà una pissarra i escriurem l’horari del dia. La 

col·locarem a la paret de la seva habitació per a que sigui fàcil visualitzar-la i 

per què la pugui consultar fàcilment cada cop que ho necessiti. 

Dividirem les tasques del dia en petits reptes que a mesura que es vagin 

assolint durant el transcurs del dia es reforçaran amb comentaris positius i es 

marcaran com a fets ( ). 

Per assegurar-nos que les tasques es realitzin de manera eficaç en un temps 

adequat entrenarem al nen a organitzar-se el temps. 

Per a dur a terme aquesta estratègia necessitarem un CD que li agradi, per 

aconseguir una bona motivació i li direm que haurà d’acabar les tasques que se 

li han assignat quan una cançó o dues (depèn de la tasca) acabin. 

Si la tasca requereix una atenció més elevada no utilitzarem la música , ja que 

crearia distraccions. 

En aquest cas canviarem la estratègia comprant-li un rellotge de cuina gran i li 

explicarem que la tasca hauria d’estar acabada quan l’agulla gran del rellotge 

estigui al numero 12, indicant-li amb un so lleu cada 10 min transcorreguts, per 

exemple. 

Implementarem també sistemes d’emmagatzematge en recipients, per a que 

a l’hora d’ordenar l’habitació sigui més fàcil. 

El material que utilitzarem seran caixes transparents de capacitat mitjana, 

crearem etiquetes amb imatges reals o paraules que li facin recordar la 

ubicació dels objectes i etiquetarem cada caixa amb les imatges corresponents. 

Durant la sessió ens posarem d’acord amb les imatges més adequades que 

volem posar a cada caixa i també sobre el que s’ha de posar a cada caixa. 

Per exemple: Al nostre pacient li agrada molt el joc de la 

Oca, pactarem que a la caixa on van els jocs de taula li 

posarem l’etiqueta amb la imatge real del seu joc de 

taula de la Oca i li explicarem que dins d’aquesta caixa hi 

aniran la resta de la mateixa categoria. Acompanyarem 

la imatge amb el nom de la categoria, en aquest cas 

“Jocs de taula”. 

JOCS DE 

TAULA
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