
 

 

 

Es detallen a continuació les preguntes i respostes que ens han fet arribar els lectors del 4t 
informe FAROS "L'aprenentatge en la infància i l'adolescència. Claus per evitar el 
fracàs escolar "a través del correu suport@faroshsjd.net i a través de la pàgina de Facebook 
(http://www.facebook.com/ObservatorioFAROS). 

 

1. Amadeu Lleopart Costa:___________________________________________________ 
 
Sóc pedagog i treballo amb alumnes amb dificultats d'aprenentatge.  
 
L'informe m'està agradant bastant. M'ha sorprès que en els cinc nivells per intervenir en la dislèxia 
no es faci referència a la lectura de text. Considero que alguns aprenentatges importants són la 
combinació de les dues rutes lectores, la reducció d'errors en les paraules sense valor lèxic i en els 
morfemes, etc., durant la descodificació de text. Per mitjà d'algun mètode adequat de lectura 
assistida i de la utilització d'elements d'autoguiatge (per exemple, un simple llapis), es poden anar 
assolint, a poc a poc, els aprenentatges esmentats, i aconseguir, també, una lectura més segura i 
amb un ritme més apropiat. 
 
Estic totalment d'acord amb vosaltres en la unió d'esforços de la neurociència, la pedagogia i la 
pràctica docent. D'aquesta manera, sabrem molt més dels processos d'aprenentatge i trobarem 
aplicacions cada vegada més adequades. O sigui: els infants i adolescents amb dificultats 
d'aprenentatge hi sortiran guanyant! 
 
Endavant amb la vostra tasca i moltes gràcies! 
 
Voldria completar una mica el comentari de l'altre dia. Per treballar amb nens/es amb dificultats 
d'aprenentatge en la lectura tenim en compte aquestes set fases: 
 
1. Anàlisi fonològica. 
2. Correspondència fonema-grafema (aviat l'apliquem a monosíl�labs). 
3. Lectura de paraules (treballant-hi les diverses estructures sil�làbiques i els dígrafs que resulten 
mes difícils). 

4. Lectura de sintagmes i frases senzilles (per acabar de reforçar la ruta sublèxica per síl�labes). 
5. Lectura de textos breus (ja amb combinació de les dues rutes). 
6. Reforç important de la ruta lèxica. 
7. Lectura de textos (amb tot el que exposava a l'altre comentari). 

 
Observatori FAROS: 
Apreciat Amadeu, estem totalment d’acord en que és important la lectura de text. Per això, en el 4rt 
nivell, l’hem contemplat. El 4rt nivell es titula: redacció, ortografia i entonació. En aquest últim 
apartat és on aconsellem la lectura de textos, i més específicament de textos on els signes de 
puntuació surtin d’una manera més marcada i sigui important fer-ne un bon ús per arribar a la 
comprensió del text. 
 
 

2. Ricardo García Osuna:_______________________________________________________________ 
 

Gràcies per la presentació de l’Informe Faros. He llegit el capítol de la dislèxia i parleu malament de la 
teràpia d'entrenament motriu i visual, dieu que no tenen una base científica. La meva experiència amb 
nens amb problemes d'aprenentatge de la lectoescriptura ha estat molt positiva després d'haver fet 
teràpia motriu i visual. De totes maneres agrairia que em facilitéssiu els articles que tingueu i en els 



 

 

que es basa la vostra conclusió, doncs crec que és molt important sustentar aquesta opinió. 
Quedo a l'espera dels articles. Gràcies. 
 

Observatori FAROS:  
Apreciat Ricardo, li adjuntem la referència dels 2 articles que ja vàrem exposar en el moment de parlar 
de teràpies sense evidència científica: 
 

 
- Kritische betrachtung alternativer behandlungsmethoden bei verdacht auf visuelle 

beschwerden: http://www.infodoctor.org/cgi-bin/abstracts_de.pl?uid=17940774 
 

- Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision: A Subject Review: 
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;102/5/1217  

 
 

3. Rosa María Martínez Honrubia:_______________________________________________  
 
Si un dèficit d'atenció no es medica i només es fa reeducació, és possible superar-ho? Hi ha un temps 
més o menys estimat per començar a notar resultats?). 
 
Observatori FAROS:  
Benvolguda Rosa, el tractament del TDAH és multimodal, és a dir psicoeducatiu i farmacològic. El 
tractament farmacològic sol ser necessari en un moment o altre de l'evolució si es pretén que els 
resultats acadèmics estiguin d'acord amb la capacitat de l'individu. De totes maneres cal individualitzar 
cada cas. 
 
Els resultats del tractament farmacològic solen ser evidents en poc temps, entre 1 i 3 mesos després 
de la seva introducció i depenent de que el fàrmac que s'utilitzi sigui metilfenidat (més ràpid) o 
atomoxetina (més lent). S'ha de tenir en compte que la dosificació és progressiva i al principi s'utilitzen 
dosis molt baixes. 
 

4. Jordi Ferreira Riera:_______________________________________________________  
 
Fins a quin punt és adequada la medicació d'un dèficit d'atenció en un nen de 7 anys? És 
contraproduent en un nen d'aquesta edat? Fins quan ha de prendre-ho? 
 
Observatori FAROS:  
Jordi, el tractament farmacològic del TDAH a aquesta edat, amb un diagnòstic establert, ha de 
començar quan: 

- El trastorn és prou sever com per estar repercutint de manera significativa en l'aprenentatge 
escolar, autoestima i relacions socials / familiars 

- Les mesures educatives no controlen de forma satisfactòria la simptomatologia 
- No és possible realitzar mesures psicoeducatives i el trastorn repercuteix de forma 
significativa en el desenvolupament global del nen 

 
La durada del tractament és llarga, diversos anys habitualment. S'ha de mantenir fins que sigui 
necessari, en alguns casos fins i tot en l'edat adulta. De tota manera si l'evolució és molt favorable és 
aconsellable suspendre la medicació cada 1-2 anys per comprovar si la necessitat del tractament 
farmacològic persisteix. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Rosmari Mayo:___________________________________________________________  
 

Què sabeu del coaching en els nens amb tdah??? Espero haver-ho escrit bé, gràcies. El meu fill té 10 
anys. 
 
 

Celsa Dieguez Carracedo: __________________________________________________ 

 

M'apunto a la pregunta de Rosmari. El meu també té 10 anys. 
 
Observatori FAROS:  
El coaching és una teràpia dirigida principalment per a adolescents i adults amb TDAH. La incapacitat, 
de la persona amb TDAH, per establir objectius concrets i portar-los a terme, fa que aquest tipus de 
teràpia, portada del món de l'esport, sigui una bona forma d'intervenció amb la qual pugui gaudir 
utilitzant estratègies. És un camp relativament nou que s'ha fet més prominent en els últims anys. 
 
El coaching en general és una disciplina emergent que busca ajudar als individus a assolir els seus 
objectius a la vida: acadèmicament, professionalment, socialment o en qualsevol àrea de la vida que 
desitgin millorar. Per mitjà de l'assistència i el suport individualitzats, els coaches ajuden a les 
persones a concentrar-se en el lloc on es troben al present, a on volen arribar i com poden arribar-hi. 
 
Al present, no hi ha investigacions publicades que avaluïn l'efectivitat del coaching com una 
intervenció per als individus amb el TDA/H. Hi ha evidència anecdòtica (informes de casos individuals i 
no de recerca) que suggereixen que el coaching pot ser un suplement útil a les altres intervencions, 
per a les quals hi ha una base d'evidència més establerta. 
 
El concepte de coaching del TDA/H va ser discutit per primera vegada en un llibre del 1994, Driven to 
Distraction [Impulsat a la Distracció], per Edward M. Hallowell, M.D. i John J. Ratey, M.D. 
 
El coaching del TDA/H busca atendre els reptes diaris de viure amb el TDA/H Un coach ajuda a les 
persones amb el TDA/H a dur a terme les activitats pràctiques de la vida diària d'una manera 
organitzada, puntual i orientada a la meta. Per mitjà d'una associació propera, un coach del TDA/H 
ajuda al client a aprendre destreses pràctiques i a iniciar el canvi en la seva vida diària. Ofereixen 
recordatoris, fan preguntes o suggereixen tècniques de maneig del temps. Els coaches s'enfoquen en 
el què, el quan i el com, mai en el per què. No atenen problemes psiquiàtrics, emocionals o 
interpersonals, els quals han de ser atesos per professionals de la salut mental. 
 
 

6. Anna Vilanova:___________________________________________________________  
Què pots fer amb un alumne que creus que és dislèxic i els pares no ho accepten? 
 
Observatori FAROS:  
Benvolguda Anna, Com a professors el que podem fer és ajudar al nen amb les adaptacions 
necessàries i pertinents per a que pugui adquirir els aprenentatges escolars. Si els pares no ho 
accepten, una possibilitat seria fer una reunió/sessió psicoeducativa (podria ser amb l’equip 
psicopedagògic de l’escola) per explicar d’una manera senzilla què és la dislèxia i conseqüències que 
pot tenir (escolars i psicològiques) sinó s’ajuda al nen des de tots els àmbits: familiar i escolar. 
 
                                                                                                                 
 

 


