


QUI SOM
APPA Associació de Professionals de la  

Psicologia de l’Anoia.

 Constituïda en assemblea
el 24 de setembre del 2009

 Associació sense ànim de lucre



OBJECTIUS
o Donar suport als professionals de la Psicologia de la 

comarca de l’Anoia

o Normalitzar l’ajuda psicològica

o Apropar la Psicologia a la gent

o Oferir orientació i informació

o Col·laborar amb entitats, ens i associacions

o Col·laborar regularment amb els mitjans de comunicació



ON ENS PODEU TROBAR
 Els primers dijous de cada mes a les 20h

a la nostra seu social al 
Centre Cívic Montserrat, 
C/ Orquídies, 7 a Igualada

 Bloc: www.appanoia.wordpress.com

 Correu electrònic: anoia.app@gmail.com



MOGUT O HIPERACTIU?: 

SER O NO SER, 

AQUESTA NO ÉS LA QÜESTIÓ



CARACTERÍSTIQUES DEL 
NEN MOGUT

- Els nens per naturalesa han d’ésser moguts, han de voler 
explorar i tafanejar el seu entorn.

-Dificultats en mantenir l’atenció: Obliden coses, semblen no escoltar, 
errors per descuit,... 

- Hiperactivitat: nens molt moguts, inquiets, parlen en excés,.... 

- Impulsivitat: primer actuen i després ja pensaran 



IMPORTÀNCIA/NECESSITAT DE TENIR
UN DIAGNÒSTIC

DIAGNÒSTIC DIAGNOSTIKÓS

dia gnosis
(a través)     (coneixement)



DEFINICIONS:
General: anàlisis que es realitza per determinar quina és la 
situació i quines són les seves tendències. 
Ens basem en informacions – dades – fets 

Medicina: acte de conéixer la naturalesa d’una malaltia, 
mitjançant l’observació dels seus signes i símptomes.

Nom que rep la qualificació que dóna el metge a la 
malaltia – Etiquetatge

 diagnòstic psiquiàtric: té connotacions diferents al    
diagnòstic d’altres especialitats mèdiques. Agrupació de 
símptomes que el psiquiatre recull de la manera més 
OBJECTIVAMENT POSSIBLE durant una entrevista.



SISTEMES DE CLASSIFICACIÓ 
PSIQUIÀTRICA

DSM-IV: Manual Diagnòstic i Estadístic dels
Trastorns Mentals. IV es refereix a la versió, edició.
Classificació nord-americana.

CIE-10: Classificació estadística Internacional de
malalties i altres problemes de salut.
Publicada per l’OMS



TDAH  A  INTERNET

TDAH: prop de 700.000 referències!!
ADHD: més de 13 milions de referències!!!

Companyies farmacèutiques anunciant medicaments
Missatge apocalíptic que acusa la ciència mèdica
 Importants i voluntarioses associacions de familiars
Clíniques privades pel tractament d’adults amb TDAH
Aportacions diferents perspectives psicològiques
 Tractaments des de les Terapies Naturals



Ser MOLT EXIGENTS AMB EL DIAGNÒSTIC

El DIAGNÒSTIC és una part del TREBALL EN EQUIP

El SÍMPTOMA s’ha de llegir i comprendre



TRACTAMENT MULTIMODAL

Intervenció psicològica individual
Intervenció amb la familia
Intervenció educativa
Intervenció Social
Intervenció amb els iguals, amb els companys



COM S’ARRIBA AL DIAGNÒSTIC?
Recollida d’informació lo més “objectiva” possible. Com?

Observació directa del nen i exploració física
Bona entrevista als pares (anamnesis) 
Qüestionaris per pares, mestres i nens:
 - EDAH
 - TAHDI
 - Escala de Conners:
 - Escala SNAP IV: basada en els 18 ítems diagnòstics del DSM IV
 - CBCL  Achenbach

*Només es centren en els símptomes i conductes manifestes del nen.
Les puntuacions sovint estan influenciades per aquells que puntuen
(mestres i pares).



Valoració Capacitat Intel·lectual:

 WISC-IV. Escala d’intel·ligència de Wechsler
Comprensió Verbal, Raonament Perceptiu, Velocitat de 
Processament, Memòria de Treball = C.Total

 RAVEN Intel·ligència no verbal
 K-ABC Processament mental seqüencial i simultani, i coneixements 

acadèmics

Proves per la valoració de l’Atenció:
 Test de Percepció de Diferències (CARES): Avalua l’aptitud de 

percebre de forma ràpida i correcta, semblances i diferències.
 D2: Test d’atenció i concentració
 AGL: Prova d’atenció global-local



Proves psicopedagògiques:
Nivell de Llenguatge, Lecto-escriptura i Càlcul 

Proves específiques pel Diagnòstic Diferencial:
Trastorns d’Ansietat, T. Depressius, T. Negativista Desafiant, 
Problemes de Conducta, T. Generalitzats del Desenvolupament,      
T. Desenv. de la Coordinació,... 

Examen Neurològic:
No estan indicades de forma rutinària altres proves com EEG, RMN, 
TAC ni estudis analítics extensos.

* No existeix cap prova, test o anàlisis de caràcter diagnòstic. 



TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ 
AMB/SENSE HIPERACTIVITAT

Segons el DSM-IV (Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals):
A (1) Sis  (o més) dels següents símptomes de desatenció han persistit al menys 

durant 6 mesos amb una intensitat que es desadaptativa i incoherent en relació 
amb el nivell de desenvolupament.

o (2) Sis  (o més) dels següents símptomes de hiperactivitat-impulsivitat han 
persistit al menys durant 6 mesos amb una intensitat que es desadaptativa i 
incoherent en relació amb el nivell de desenvolupament.

B Alguns símptomes de hiperactivitat-impulsivitat o desatenció que causaven 
alteracions estan presents abans dels 7 anys d’edat. 

C Algunes alteracions provocades pels símptomes es presenten en dos o més 
ambients.

D Han d’existir proves clares d’un deteriorament clínicament significatiu de 
l’activitat social, acadèmica o laboral.

E Els símptomes no apareixen exclusivament en el transcurs d’un trastorn 
generalitzat del desenvolupament, esquizofrènia o altre trastorn psicòtic, i no 
s’expliquen millor per la presència d’altre trastorn mental.



AMBIGÜETATS A L’HORA DE FER 
EL DIAGNÒSTIC

 El diagnòstic vé condicionat pel manual utilitzat: 
. DSM-IV requereix 6 o més símptomes de desatenció 
i 6 o més d’hiperactivitat-impulsivitat

. CIE-10 requereix 6 símptomes de desatenció, 
3 d’hiperactivitat i 1 d’impulsivitat.

 La presència “d’alguns” símptomes abans dels 7 anys d’edat 
estan dintre del desenvolupament natural dels nens.

Ambigüetat dels termes utilitzats pels manuals: 
alguns/es, sovint. No s’especifica quins símptomes ni 
quantitat ni freqüència d’aquests.



DESATENCIÓ
a) Sovint no posa atenció suficient als detalls o fa errors per descuit a les 

tasques escolars, al treball o altres activitats. 

b) Sovint té dificultats per mantenir l’atenció en tasques o activitats lúdiques.

c) Sovint sembla no escoltar quan se li parla directament.

d) Sovint no segueix instruccions i no finalitza tasques escolars, encàrrecs, o 

obligacions al centre de treball

e) Sovint té dificultats per organitzar tasques i activitats.

f)  Sovint evita, el disgusta o és reticent a dedicar-se a tasques que requereixen 

un esforç mental sostingut (com treballs escolars o domèstics)

g) Sovint perd objectes necessaris per a tasques o activitats

h) Sovint es distreu amb facilitat per estímuls irrellevants.

i)  Sovint és descuidat en les activitats diàries.



HIPERACTIVITAT
a) Sovint mou en excés mans o peus, o es remou al seu seient.

b) Sovint abandona el seu seient a la classe o en altres situacions on 

s’espera que es quedi assegut.

c) Sovint corre o salta excessivament en situacions on és inapropiat fer-

ho (en adolescents o adults pot limitar-se a sentiments subjectius 

d’inquietud)

d) Sovint té dificultats per a jugar o dedicar-se tranquil·lament a 

activitats d’oci.

e) Sovint “està en marxa” o sol actuar 

com si tingués un motor.

f) Sovint parla en excés.



IMPULSIVITAT
g) Sovint es precipita a respondre abans d’haver completat les 

preguntes.

h) Sovint té dificultats per a esperar el seu torn.

i) Sovint interromp o es fica en les activitats d’altres (p.ex. es 

fica en conversacions o jocs).



ENS QÜESTIONEM…
 Com els adults ens dirigim als nens? Com captem la seva atenció? 

Parlem el mateix llenguatge?

 Les activitats que els hi demanem són del seu interès? 
Els hi presentem de manera atractiva?

 Com els hi estem ensenyant a organitzar-se?

 Els hi fomentem realment l’autonomia i la independència?

 El que és “inapropiat” pels adults també ho és pels nens? 

 Els models que reben (TV, internet…) són els que volem 
que aprenguin? 

Tenim en compte la seva visió del món??



3 SUBTIPUS DE TDAH:
 Trast. per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tipus 

combinat: Criteris A1 i A2.

 Trast. per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tipus amb 

predomini del dèficit d’atenció: Criteri A1, però no el A2.

 Trast. per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tipus amb 

predomini hiperactiu-impulsiu: Criteri A2, però no el A1.

*La CIE-10 fa els subtipus, en funció de si es dóna Trastorn de 

la Conducta o no, amb el Trastorn Hipercinètic.



MOGUT O HIPERACTIU:  SER  O NO SER 
AQUESTA NO ÉS LA QÜESTIÓ

Diagnòstic RIGURÓS ens dóna seguretat

NO quedar-nos només amb l’ETIQUETATGE

TRACTAMENT MULTIFACTORIAL

La medicació NO CURA, és simptomàtica



CONDUCTA

variables individuals           variables de l’entorn

variables de la història vital de la persona
aprenentatges, experiències



VARIABLES INDIVIDUALS

TEMPERAMENT
CARÀCTER

PERSONALITAT

TEMPERAMENT I CARÀCTER SÓN 
FACTORS CLAUS DE LA NOSTRA 

PERSONALITAT



EL TEMPERAMENT
“el temperament és el conjunt de tendències 

psíquiques i disposicions instintives de les quals 
depèn la nostra manera típica de reaccionar. Les 
seves causes són endògenes” 
Carles M. Espinalt



Stella Chess i Alexander Thomas

 Nens fàcils

 Nens de “precalentament lent”

 Nens difícils: nens molt enèrgics, nens que plantegen reptes

Si els nens són diferents des de la infància, és just que tinguem 
les mateixes expectatives per tots i cadascun d’ells??



VARIABLES DE L’ENTORN
familia – escola - iguals

 El dia a dia és un repte a afrontar

 Inseguretat davant del rol de pares

 Falta de contenció i de límits

Model educatiu actual: desbordat?

Activitats extraescolars en excès

 Importància de lo material. Imatge social

 El diagnòstic sembla estar de moda i 
capta tota la nostra atenció



QUÈ FEM?
- PROFESSIONALS I SERVEIS D’ATENCIÓ ON ENS PODEM DIRIGIR:

A l’escola: 

Mestres i tutors;

EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)

Centres de Salut:

Pediatra

CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) 

CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil)



Associacions:

appa: Associació de Professionals de la Psicologia de l’Anoia

tdah / anoia
Centre Cívic Montserrat.
Orquídies, 7. 08700 Igualada
www.tdahanoia.com
info@tdahanoia.com
Tel.: 93 804 3661
Fax. 93 804 6551

Centres Privats

http://www.tdahanoia.com/
mailto:info@tdahanoia.com


INDICACIONS     I 
PAUTES D’ACTUACIÓ GENERALS

Tractament MULTIDISCIPLINAR  i MULTIFACTORIAL:

INDIVIDUAL

FAMILIAR

ESCOLAR 

SOCIAL 

MÈDIC



INDIVIDUAL
 MILLORAR  LA  SEVA  AUTOESTIMA

 AUTOCONTROL  EMOCIONAL  I  CONDUCTUAL

 HABILITATS  SOCIALS 



FAMILIAR
 No ho fa perquè vol

 Evitem el “NO”

 Normes clares, estables i coherents

 Mantenir la constància

 Ambient estructurat i relaxat

 Modificar l’entorn per evitar conflictes

 Reforçament i valoració positiva

 Retirada de l’atenció

 Instruccions curtes i senzilles

 To de veu contundent i contacte visual

 Vigilem amb els càstigs



ESCOLAR
 Visió del nen/a en positiu

 Adaptacions per a les seves necessitats individuals

 Modificar condicions de l’aula

 Reforçar positivament, evitant ridiculitzacions

 Normes molt clares i definides 



SOCIAL

 Informar de les necessitats específiques de cada nen/a

 Anticipar-nos als esdeveniments



MÈDIC
 Quan la simptomatologia  és desestructurant a tots els nivells.

 Optar per la medicació sempre amb seguiment mèdic adequat.

 Sempre acompanyada d’una intervenció 

MULTIDISCIPLINAR.

 Ha d’haver molta coordinació entre :

FAMÍLIA             

ESCOLA 

ESPECIALISTES



MIREM AL FUTUR
 Visió més optimista del futur

Aprenentatge de les diferències individuals

Acceptar a l’altre per lo que és

Adoptar criteris de PREVENCIÓ DE CRISIS,
posicions proactives



Ajust Òptim (goodness-of-fit) : 

Congruència entre les expectatives dels pares i 
el temperament del nen o nena, interessos i habilitats

 Crear ambients que minimitzin les dificultats dels nens

 Ajudar-los a aprendre maneres més adaptatives de funcionar  

 Plantejar-nos què podem modificar nosaltres


