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2. Introducció o breu descripció 
de l’activitat orientadora

El TDAH és un Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, de caràcter neurobiològic i originat 
durant la infància, que implica una falta d’atenció afegit d’hiperactivitat i/o impulsivitat (Departament de Salut, 
2015). Aquest projecte està dirigit, en específic, a persones amb aquest trastorn durant l’etapa escolar però es 
pot extrapolar a grups d’alumnes amb necessitats diverses essent aquest un projecte inclusiu.

Aquests alumnes tenen més dificultats per assolir els objectius curriculars i alhora comportar-se de forma 
tranquil·la a l’aula, el que repercuteix en el desenvolupament i l’adquisició de normes, coneixements, rela-
cions socials, etc. Per aquest motiu, el projecte té com a objectiu primordial l’exercici de l’autoconeixement 
dels alumnes amb TDAH, ajudant-los a convertir les seves dificultats en capacitats, tot reforçant la seva auto-
estima, per dur a terme una orientació en el seu projecte de vida acadèmic i professional.

Aquest trastorn afecta entre un 3% i un 7% de la població en edat escolar (Departament de Salut, 2015). En 
l’actualitat també es parla de sobrediagnosticació, però deixant de banda aquesta controvèrsia, en definitiva, 
són alumnes amb dificultats que, tot i que tinguin trets distintius del trastorn o estiguin en procés de valoració, 
requereixen de pautes per conèixer-se millor i poder desenvolupar-se, tant en l’àmbit educatiu, emocional 
com professional.

Tenint en compte la inclusió, el projecte creat no té com a destinataris exclusivament als alumnes amb TDAH, 
sinó que, pretén atendre a la globalitat de l’alumnat de 1r d’ESO de les escoles situades a Barcelona. Tot i 
així, es pretén disminuir les dificultats que es puguin trobar amb estratègies i mesures específiques per tal 
que sigui un projecte destinat a tots. Ens volem centrar en aquesta ciutat perquè és sobre la que tenim més 
coneixement degut que és on vivim i ens hem format.

S’han creat un seguit d’activitats que guien als alumnes d’aquest curs en l’autoconeixement perquè en un 
futur, no gaire llunyà, puguin potenciar les seves capacitats alhora de conèixer i enfortir els sentiments i emo-
cions més febles.

Projecte d’orientació
centrat en l’autoconeixement

per a alumnes amb TDAH
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3. Objectius (generals i específics)

A continuació presentem els objectius generals i específics que ens hem plantejat en aquest projecte:

Generals:

 ~ Garantir la permanència en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i en la continuïtat dels estudis 
post-obligatoris (FP i/o universitaris) guiant-los en el seu projecte de vida acadèmic i professional.

 ~ Generar un procés d’autoconeixement en l’alumnat de manera inclusiva, promovent una introspecció 
en els alumnes amb TDAH, centrada en les seves potencialitats, deixant de banda les seves limitacions.

Específics:

 ~ Promoure la continuïtat en els estudis post-obligatoris evitant el fracàs escolar prematur guiant-los 
acadèmicament segons el seu perfil professional.

 ~ Motivar el descobriment i el coneixement personal: capacitats, potencialitats i interessos.

 ~ Gestionar el coneixement personal per arribar a un coneixement orientador de professionalització.

 ~ Millorar l’autoconcepte, l’autoestima i l’autoconfiança dels alumnes fent-los conscients de les seves 
possibilitats per crear una imatge real de si mateixos.

 ~ Corregir mites i falses creences sobre el TDAH entre alumnes i equips docents.
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4. Destinataris (edat, col·lectius, etc.)

Aquest projecte està destinat específicament als alumnes amb TDAH, ja que està dissenyat i pensat tenint 
en compte les seves necessitats i dificultats, però també potenciant les seves capacitats. Tot i així, es tracta 
d’un projecte d’orientació basat en la inclusió de tot l’alumnat, és a dir, amb un disseny que beneficia a tota 
la diversitat, evitant l’exclusió.

Segons dades del DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) aquest trastorn del neuro-
desenvolupament s’inicia abans dels 12 anys i afecta entre el 3 i el 7 % dels nens i joves en edat escolar, el 
que traduïm que de 1 a 2 nens ho pateixen a l’aula (American Psychiatric Association, 2013). Actualment la 
tendència és a augmentar, de manera que el TDAH s’està convertint en un dels trastorns neuropsiquiatrics 
més comuns.

Perfil dels destinataris

El perfil dels alumnes amb TDAH que podem trobar a les aules, són alumnes que es caracteritzen per tenir 
dificultats en les quatre habilitats mentals: separar els fets dels sentiments, parlar-se a un mateix, desglossar 
i recombinar la informació, i el sentit del passat i del futur, ja que la percepció del temps la tenen diferent.

Les dificultats d’aprenentatge dels infants amb TDAH provenen de la seva inatenció, hiperactivitat i impulsivi-
tat. Pel que fa a la seva inatenció, sembla que no escoltin, tendeixen a oblidar i perdre les coses, i es distre-
uen amb facilitat; la hiperactivitat els porta a fer més soroll o a parlar excessivament en moments tranquils; 
i la impulsivitat, els dificulta el fet d’esperar un torn o ajornar les accions amb impaciència poc continguda 
(Departament d’Ensenyament, 2013).

Aquest projecte està destinat als alumnes de 1r d’ESO, ja que es tracta de l’inici d’un període que més enda-
vant esdevindrà per ells de transició, en el que hauran de decidir cap a on encaminaran el seu futur. Iniciem 
el projecte amb els alumnes de primer perquè d’aquesta forma es compta amb més temps per orientar-los 
i ells podran aprofundir més en el seu propi autoconeixement.

Plantegem el projecte amb una continuïtat durant els següents cursos fins a finalitzar l’etapa obligatòria. A 
2n i 3r d’ESO el seguiment i l’orientació es realitzaria als alumnes amb TDAH de forma individual o en petit 
grup, tot i així qualsevol alumne podrà demanar entrevista individualitzada amb les orientadores quan ho 
cregui convenient. Les orientadores visitaran als alumnes durant l’any escolar per realitzar algunes activi-
tats de reflexió, per compartir sentiments i impressions i descobrir nous aprenentatges entre tots. D’aquesta 
forma recordaran allò treballat i podrem observar l’evolució que han fet els alumnes. Finalment, a 4rt d’ESO 
seguirem orientant als alumnes fins a finalitzar el curs. Serà una orientació molt específica i individualitzada 
de l’alumne perquè pugui arribar per ell mateix a decidir el seu futur acadèmic i professional a través de 
l’autoconeixement.

Tal i com hem dit, les escoles de Barcelona són les destinatàries d’aquest projecte, tot i que es podrà expan-
dir a les de tota Catalunya.
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5. Justificació de la iniciativa

Hem considerat interessant i especialment motivador aquest projecte per orientar els alumnes diagnosticats 
amb TDAH en el seu autoconeixement, que tan presents en número estan a les aules actuals, per fer-los 
conscients de les seves possibilitats acadèmiques i professionals. Considerem necessària aquesta orientació 
en tots els alumnes de la seva edat però, en concret, amb aquests de forma més especifica: respectant els 
seus ritmes, enfortint la seva visió de si mateixos i valorant els seus sentiments i reflexions. Volem treballar el 
desenvolupament personal i acadèmic des del propi coneixement de les seves potencialitats. D’aquesta ma-
nera, pretenem enfortir la seva autoestima donant-los les eines que necessiten per escollir amb decisió i de-
terminació sent conscients del que volen i del que poden aconseguir amb constància i superant els temors. 

Un dels motius pels quals considerem indispensable treballar l’autoconeixement amb aquests alumnes és 
perquè a casa poden consultar internet i trobar molta informació sobre el sistema educatiu i, per tant, poden 
accedir amb més facilitat. No obstant, guiar-los en aquest procés d’introspecció fins arribar a diferenciar els 
seus hobbies dels seus interessos de manera profunda, requereix d’ajuda especialitzada. L’orientació facilita 
l’autoconeixement d’ells mateixos donant pautes i fent preguntes per tal que es puguin qüestionar què és el 
que realment els motiva i quina formació s’adapta més al seu perfil i donant-l’hi tot un ventall de possibilitats 
de les que disposen al sistema educatiu. 

Aquests alumnes, normalment, no gaudeixen d’adaptacions curriculars, ni metodològiques especifiques un 
cop han finalitzada l’ESO i s’embarquen en nous reptes acadèmics com és batxillerat o cicles formatius. Així, 
creiem convenient que els alumnes tinguin les bases el més aviat possible per poder ser autònoms en el 
desenvolupament de les competències que els hi seran bàsiques en un futur per prendre decisions amb 
fonaments ben assolits.

En un inici, el projecte s’implantarà a Barcelona perquè és una zona amb molts recursos que tenim a l’abast i 
coneguda per nosaltres. Tot i així, el projecte es pot adaptar a altres ciutats o barris i, per exemple, canviar les 
sessions de sortides i visitar algun altre recurs destacat d’aquella zona on s’implementi el projecte. La nostra 
idea és anar estenen el projecte a la resta del territori català i espanyol, implementant-ho segons les deman-
des que trobem a diferents centres educatius i buscant resultats ajustats a les realitats que ens puguem trobar.
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6. Metodologia

Realitzar el projecte destinat a l’autoconeixement i la inclusió dels alumnes amb TDAH ens ha suposat un avan-
tatge ja que és un trastorn vox populi i, per tant, hem pogut trobar molta informació significativa pel projecte.

Tot i així, aquest mateix avantatge ens ha dificultat poder seleccionar la fiabilitat de totes les publicacions 
i fonts de les quals ens hem documentat. Per aquest motiu, estem molt agraïdes a l’especialista en TDAH 
Gemma Alsina Masmitjà, psicòloga i tècnica docent en el Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió del 
Departament d’Ensenyament i membre de l’EAP de Sabadell - San Quirze, que ens ha proporcionat molta 
documentació necessària per poder dur a terme el projecte, en són exemples: el Protocol per al maneig del 
Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) infantojuvenil en el sistema sanitari català del 2015, 
que es tracta d’una implementació de la guia de pràctica clínica sobre el TDAH en nens i adolescents del 
ministeri de sanitat, política social i igualtat, del Departament de Salut; i també la Guia per mestres i professors 
sobre la detecció i l’actuació en l’àmbit educatiu del TDAH, que és un material per a l’atenció a la diversitat 
molt útil i complert centrat en la importància de com organitzem l’aula perquè el nen pugui estar sense in-
tervenir en ell, sinó en la mestra.

A partir de la informació recopilada amb l’ajuda de la Gemma Alsina, hem pogut aprofundir en la temàtica del 
projecte i conèixer la Fundació Adana, encaminada a reduir el fracàs escolar i l’exclusió social dels afectats 
per TDAH, com també dels transtorns de conducta, d’aprenentatge i altres del neurodesenvolupament. Tam-
bé hem pogut extreure molta informació de l’Associació “TDAH Catalunya”, una iniciativa d’un grup de pares 
i mares de nens i joves afectats per TDAH que comparteixen coneixement, preocupacions i experiències.

Aquest projecte està dissenyat pels alumnes de 1r d’ESO i pretén tenir una continuïtat durant tota l’etapa. 
Hem cregut convenient iniciar el projecte a primer perquè així podran disposar de tres anys més per desen-
volupar el propi autoconeixement i l’autoestima i, a més, la inclusivitat de l’alumnat amb TDAH. Per això, el 
projecte no només el realitzaran alumnes amb TDAH sinó que participarà tot el curs. Els tutors ens faran de 
suport durant el projecte amb reunions d’equip i constant comunicació. També es demanarà a les famílies 
dels alumnes que puguin participar en alguna sessió del projecte aportant coneixements i experiències so-
bre el seu projecte de vida i professional. 

Som partidàries que quan abans comencin a treballar el concepte d’autoconeixement i a entendre’s a ells 
mateixos, estaran millor preparats en un futur quan hagin de prendre la decisió de quin camí emprendre al 
finalitzar l’etapa. D’aquesta forma, ens assegurem que disposaran de temps per consolidar els propis interes-
sos i donar-los la possibilitat de creure en les seves potencialitats i que aquestes vagin augmentant a mesura 
que la seva autoestima millori, deixant així cada cop més arraconades les seves dificultats.

El projecte es desenvoluparà dins d’un marc educatiu i orientador vivencial, on els alumnes estaran en con-
tacte directe amb experiències pràctiques, intercanviant opinions i impressions, a més de qüestionar-se 
constantment què els aporta cadascuna de les activitats. Fomentarem la cooperació, per poder generar un 
clima inclusiu on tothom tingui dret a parlar de les seves reflexions, sentiments i emocions. 

Cal destacar que en totes les sessions d’aquest projecte, incorporarem de manera transversal diferents es-
tratègies per tal d’atendre les dificultats dels alumnes amb TDAH. Algunes d’aquestes són: utilitzar metodolo-
gies de treball en petit grup i incrementar el nivell de consciència i motivació per a la implicació en la tasca i 
l’esforç, ajudar en el control del temps, facilitar mapes, saber l’objectiu del que fan, donar guies de procedi-
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ments, ajudar en el desplaçament cognitiu (transicions) entre espais, recordar d’apuntar els deures, afavorir 
el treball autònom de l’alumnat i crear un clima emocional positiu i l’afavoriment de la participació activa de 
tot l’alumnat. També és important fer visibles les normes i el temps, utilitzar ajuts visuals per ordenar i guiar les 
tasques, com també el fet d’intervenir positivament identificant les fortaleses dels infants i estimulant-les, per 
afavorir el desenvolupament de les competències i de l’autoconfiança.

El compromís i la implicació actuen també com a principals suports i ajudes en els alumnes amb aquestes 
dificultats, per aquest motiu mantindrem un nivell alt d’interaccions i de resposta amb l’alumnat, com el fet de 
promoure en ells interès en els temes, utilitzar metodologies de treball en petit grup i incrementar el nivell de 
consciència i motivació per a la implicació en la tasca i l’esforç.

Les activitats es duran a terme dintre de l’horari escolar. Les orientadores anirem a l’escola a realitzar les dinà-
miques de grup o, segons el planning de la sessió, a acompanyar-los a l’espai on es desenvolupi la dinàmica 
o la visita. En aquestes sessions tractarem, com s’ha comentat amb anterioritat, l’autoconeixement, l’autoesti-
ma i la inclusió. Reforçar l’autoestima és imprescindible per un bon desenvolupament en tots els aspectes de 
la vida, l’autoconeixement contribueix a reforçar-ho i comprendre què sentim i per què i finalment, la inclusió, 
ajudarà als alumnes amb TDAH a sentir-se més integrats i als altres alumnes a entendre millor amb quines 
dificultats es troben i empatitzar.

A continuació es presenten en ordre cronològic les sessions del projecte, en les que a través de cadascuna 
d’elles trobarem diverses activitats i visites amb les que pretenem oferir un ventall de diferents camps pro-
fessionals, per tal que aquests alumnes tinguin més possibilitats de decidir amb criteri el seu futur acadèmic 
i professional. Trobarem un apartat al final de cadascuna de les sessions on concretem les mesures i estratè-
gies amb les que atendrem de manera inclusiva, les dificultats dels alumnes amb TDAH.

Sessió 1: Introducció

Les orientadores es presenten al grup classe i fan una explicació sobre què és el projecte d’orientació, per 
què els serà útil, com es durà a terme i quina durada tindrà. Deixarem molt clar que els alumnes es centraran 
en conèixer els propis interessos personals i capacitats per conduir al camí d’interessos professionals. Tin-
drem en compte, que la tutora haurà fet una breu explicació abans de la nostra arribada i per tant, ja estaran 
més situats en el context.

En aquesta primera sessió estarà el grup sencer junt i tindrà una durada d’uns 45 minuts.

 ~ Explicació de la graella - calendari: Tots els alumnes rebran una graella (veure annex 1) que els 
guiarà al llarg del projecte, en la que hi haurà les activitats explicades (de forma breu) i al acabar 
la sessió hauran de reflexionar de forma escrita sobre què s’han sentit capaços de fer i si els hi ha 
costat. A més, serà molt útil per les orientadores, ja que els servirà per introduir les noves sessions, 
tot recordant les anteriors. A la graella constarà la durada de cada sessió i les consignes a seguir, 
ajudant així als alumnes amb TDAH i beneficiant-ne a tots.

Sessió 2: Introspectiva dels sentiments i coneixements previs

Iniciarem la sessió facilitant una graella d’autoconeixement del perfil d’interessos personals, on hauran de 
reflexionar, primer de forma individual i després en petit grup, quines habilitats, trets de la personalitat, va-
lors i interessos professionals creuen tenir. La dinàmica en petits grups d’aquesta activitat és molt interessant 
perquè sovint a ells mateixos els costa extreure conclusions clares, per això, una vegada hagin reflexionat de 
forma individual, podran compartir i intercanviar opinions amb els companys. És aleshores quan poden sorgir 
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visions diferents i començar a preguntar-se fins a quin punt són com els veuen els altres. La sessió tindrà una 
durada d’una hora i acabarà amb una reflexió grupal i introducció de la següent sessió.

 ~  Emplenar i recordar la graella.

Sessió 3: Sortida al CosmoCaixa

En aquesta sessió visitarem el CosmoCaixa i serà a través d’aquesta visita on els alumnes més interessats en 
les ciències (biologia, antropologia, història, tecnologia, física, química i univers) prendran el primer contacte 
amb l’interès personal i que segurament més endavant podran vincular a l’interès professional. Durant la visita 
o en arribar a casa, sense pressió, els alumnes hauran d’escriure amb poques paraules o representar amb 
un dibuix les emocions que han experimentat al realitzar la visita. Podran demanar ajuda a casa per posar-li 
nom a les seves sensacions i sentiments. Al CosmoCaixa estaran tres hores per poder aprofundir en totes les 
diferents activitats en que participaran.

 ~ Entrega del mapa del CosmoCaixa: Els alumnes disposaran d’un mapa dels voltants de la zona del 
CosmoCaixa i del seu interior, per tal de d’orientar-se en l’espai (veure annex 2).

 ~ Emplenar i recordar la graella.

Sessió 4: Posada en comú de la sortida al CosmoCaixa

A partir de les paraules o dibuix esquematitzat que hauran fet de cada part de la visita, les orientadores 
dinamitzaran la sessió perquè tothom participi i pugui expressar les respectives opinions. Una vegada les 
orientadores s’hagin fet una idea de la diversitat d’opinions, formaran petits grups on cada membre tindrà un 
interès diferent. Si hi ha algun alumne que no té molt clar si li ha motivat o té algun interès concret, li farem 
reflexionar sobre el que no li agrada per aconseguir arribar al que l’interessa o li desperta curiositat, és a dir, 
anar del no cap al si. Hi haurà el rol del secretari que serà el que apuntarà les idees clau que han extret entre 
tots. Tindrem en compte que aquesta sortida no ha de ser només una experiència vinculant a l’autoconei-
xement acadèmic i professional, sinó també a l’empatització per entendre que no tothom té els mateixos 
interessos. Una vegada realitzada la dinàmica en petits grups, tornarem al gran grup per finalitzar la sessió 
amb les idees més clares. La sessió tindrà una durada d’una hora. 

 ~ Emplenar i recordar la graella.

Sessió 5: Visita a Catalunya Ràdio i TV3

En aquesta sessió visitarem Catalunya Ràdio i TV3. Prèviament, els alumnes hauran escollit una de les dues 
visites, per tant, el grup es dividirà en dos segons la seva elecció. En aquesta sortida pretenem que els alum-
nes amb més interès per les llengües, el periodisme, la comunicació, i la imatge i so puguin descobrir que 
senten al veure com es porten a terme determinades tasques. Serà important remarcar que expliquin a casa 
el que han experimentat i si han trobat inquietuds durant la visita. La sortida tindrà una duració de tres hores.

 ~ Entrega del mapa de Catalunya Radio i de l’estudi de TV3: Es proporcionarà un mapa de la zona i 
de l’interior a cada alumne perquè es pugui situar en l’espai.

 ~ Emplenar i recordar la graella.
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Sessió 6: Posada en comú de la visita a Catalunya Ràdio i TV3

La classe seguirà dividida en dos grups. Cada orientadora estarà amb un grup diferent. Iniciarà la sessió amb 
una dinàmica de reflexió i deixant molt clar que els estudis fins arribar en allà no tenen com a únic objectiu 
aquella sortida professional. Per això, donarà més exemples i els alumnes també participaran aportant idees 
pròpies o inspirades pels seus pares o familiars. Una vegada coneguin els seus interessos, en petits grups 
formats per alumnes amb una mateixa idea, pensaran quines habilitats tenen o haurien d’assolir per poder 
arribar a aquell destí professional. La sessió tindrà una durada d’una hora.

 ~ Emplenar i recordar la graella.

Sessió 7: Emocions

Durant les sessions anteriors, s’han treballat els interessos personals i professionals. És el moment de parlar 
d’emocions. En una dinàmica de gran grup els alumnes amb ajuda d’emoticones faran un llistat a la pissarra 
de les diferents emocions que han sentit a les visites i les sessions realitzades fins al moment. Podran veure 
que hi ha emocions iguals per a tots els companys i altres de més personalitzades i úniques. A partir del co-
neixement d’aquestes emocions també podran arribar més a un interès personal per vincular més endavant 
en un interès professional. La sessió tindrà una durada d’una hora.

 ~ Entrega d’emoticones (material de suport): Per tal d’ajudar-los de manera visual a identificar les 
diferents emocions, hauran d’acompanyar les seves paraules amb emoticones. 

 ~ Emplenar i recordar la graella.

Sessió 8: Perfil professional I

La sessió tindrà una durada d’una hora i servirà per extreure una primera idea del perfil professional. Es deixa-
rà molt clar als alumnes que no han de capficar-se si no saben per on anar, ni obsessionar-se amb una única 
idea. L’objectiu de la sessió és mostrar que hi ha molts tipus de perfils professional per un mateix sector. Les 
orientadores repartiran una imatge a cada petit grup, en aquesta imatge hi haurà un professional realitzant la 
seva feina. Hauran de dir quines habilitats i interessos pot tenir la persona de la imatge i hauran d’apuntar-los 
en una pissarreta que donarem per grup.

Una vegada realitzada aquesta primera part, cada membre del petit grup anirà a formar un altre grup amb 
persones que tenen altres professionals i realitzaran una posada en comú. En aquest procés podran afegir 
habilitats o interessos i fins i tot treure’n els que no tinguin tan clars.

 ~ Entrega de pissarretes (material de suport): Per tal d’ajudar-los de manera visual a identificar les 
habilitats i interessos de la persona de la imatge, se’ls hi entregarà una pissarreta per grup perquè 
ho vagin anotant més dinàmicament.

 ~ Emplenar i recordar la graella.

Sessió 9: Perfil professional II

Aquesta sessió és una continuació per orientar en el perfil professional. Els alumnes ja han reflexionat sobre 
quines habilitats i interessos poden tenir diferents professionals i és el moment de descobrir com relacionar 
la seva part del perfil personal amb el professional.
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Per iniciar la sessió ompliran una graella d’interès professional on hauran de pensar què valoren d’una feina, 
les tasques a realitzar en una feina determinada, interessos i habilitats.

Una vegada omplerta la graella, accediran als ordinadors de l’escola i visitaran la pàgina web de Barcelona Acti-
va, així podran comparar el seu perfil professional amb el que demanen en els diferents estudis post-obligatoris.

Serà una altra forma de veure quines habilitats han de potenciar i fer-se una primera idea de quin camí han 
de seguir. La sessió tindrà una durada d’una hora.

 ~ Suport de les orientadores: durant l’activitat de reflexió i complerta de la graella personal, les orien-
tadores acompanyaran i guiaran de manera més específica als alumnes amb TDAH.

 ~ Emplenar i recordar la graella.

Sessió 10: Visita de diferents professionals

Organitzarem conferències de diferents professionals vinculats als alumnes, per exemple, els pares o perso-
nes amb les que els mestres i orientadores puguin comptar. Els professionals explicaran en què consisteix 
la seva feina i els alumnes, al finalitzar la conferencia de cada un, disposaran de temps per fer una ronda de 
preguntes. La sessió tindrà una durada d’una hora i mitja.

 ~ Emplenar i recordar la graella.

Sessió 11: Reflexió final de les sessions

Les orientadores reuniran a tots els alumnes a l’aula polivalent on crearan un clima de reflexió sobre els apre-
nentatges assolits d’un mateix (autoconeixement: preferències, habilitats, interessos acadèmics i professio-
nals), afegint quines emocions han sentit durant les sessions del projecte i posteriorment hauran d’anotar-ho 
de manera breu en una graella a mode d’autoavaluació. A aquesta sessió assistiran quatre alumnes de 4t 
d’ESO, cadascun d’un àmbit diferent i podran fer una reflexió conjunta de perquè els ha servit l’orientació i 
què han fet per poder aprofitar el projecte durant l’etapa. Aquesta última part només es podrà realitzar si el 
projecte té continuïtat dins de la mateixa escola, sinó també assistiran els alumnes de quart i explicaran com 
han viscut l’experiència d’escollir què faran el proper curs. 

Per tal de finalitzar el projecte de manera reflexiva i fomentant l’autoestima, amb el missatge “aconseguiràs 
tot el que et proposis” mostrarem un petit vídeo de persones cèlebres i famoses que han patit o pateixen 
algun trastorn, i com aquest no els ha impedit arribar molt lluny. Alguns exemples: Albert Einstein, Pablo 
Picasso, Steve Jobs, Jim Carrey, Michael Jordan, Bill Gates, Dani Martin (TDAH); Pau Dónes (Dislèxia i TDAH); 
Demi Lovato, Catherine Zeta-Jones (Trastorn bipolar); Leonardo DiCaprio i David Beckham (Trastorn Obses-
siu-Compulsiu: TOC).

Tancant la sessió, serà el moment de donar els mails de contacte de les orientadores per si tenen qualsevol 
dubte i s’informarà que hi haurà un seguiment de tots els alumnes durant l’ESO. La sessió tindrà una durada 
d’una hora i mitja aproximadament.

 ~ Petit vídeo mostrant persones d’èxit amb algun trastorn:mostrarem aquest vídeo per tal que els 
alumnes reflexionin amb el missatge i empatitzin amb trastorns com el TDAH que poden patir (tre-
ballant l’autoestima) o conèixer de molt a prop (companys, familiars, amics...).  

 ~ Graella d’autoavaluació: Els alumnes avaluaran els seus propis aprenentatges durant el projecte, a 
partir de l’autoconeixement experimentat. 
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Com hem comentat amb anterioritat, es pretén la continuïtat del projecte, d’aquesta manera, s’explica breu-
ment a continuació, com s’ha ideat. 

Una vegada finalitzades totes les sessions durant el curs de 1r d’ESO, les orientadores hauran de dur a terme 
un seguiment cada any dels alumnes. Per realitzar aquest seguiment, organitzaran una reflexió anual al curs 
de 2n i 3r d’ESO. A 4rt d’ESO faran una sessió de 30 minuts en grups reduïts per ajudar en l’orientació final i 
prendre la millor decisió.

Cal remarcar que una vegada al mes durant tota l’etapa les orientadores visitaran l’escola i els alumnes podran 
fer entrevistes individualitzades. A més, les orientadores faran un feedback amb les tutores dels diferents cur-
sos per posar en comú les evolucions del alumnes i demanar especial atenció si algun d’ells troba dificultats.

A l’apartat 9 del projecte disposareu de la temporització de totes les sessions

7. Recursos utilitzats (humans, materials, etc.)

Recursos humans
 ~ 2 orientadores educatives

 ~ 1 psicòleg

 ~ 2 mestres, el tutor i un altre mestre de suport

 ~ 2 voluntaris per explicar les seves experiències en acabar l’ESO sobre com van escollir què estudiar

 ~ 1 psicopedagog de la Fundació Adana que ens ajuda en l’implementació del projecte.

Recursos materials
Alguns dels recursos que utilitzem en el propi centre seran proporcionats per ells.

 ~ Fulls blancs

 ~ Cartolines

 ~ Llapis i bolígrafs

 ~ Aula de primer d’ESO

 ~ Pissarra i guixos

 ~ 1 ordinador i 1 projector

 ~ Despatx per als orientadors

 ~ Sala de reunions pels mestres i orientadors
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Recursos propis:
 ~ 5 pissarretes

 ~ Emoticones de cartolina

Recursos econòmics
Per cobrir el pressupost del projecte intentarem que gran part sigui coberta per finançament públic. Aquest 
projecte comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament.

Preu Total Cost/Mes Concepte

30 hores= 600€ 20€ sessió i 2 orientadors Sou orientador educatiu

0€ 0€ Sou psicòleg

0€ 0€ Sou voluntaris i mestres  
del centre

2 T10= 19,90€ T10 1zona
Transport i desplaçament dels orientadors 
al centre educatiu, a les Fundacions i a les 

sortides

8 x 25= 160€
160 + 120= 280€
280 : 25= 11,20€

Despesa a cobrir cada 
alumne.

Dos autobusos: 120€

Visita guiada CosmoCaixa: 
8€

Catalunya Ràdio i TV3: 
Gratuït

Transport i desplaçament dels alumnes  
(25 nens i nenes)

0€ 0€ Materials del centre

0€ 0€ Sou tècnics i especialistes de Catalunya 
Ràdio i TV3 que ens guien a la visita

Total= 619,90€
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Temporització Activitats Durada

Segona setmana de gener
Reunió amb els tutors del curs de 
primer per explicar el funcionament 
de totes les sessions

1 HORA

Tercera setmana de gener Reunió amb els pares dels alumnes 
de primer 1 HORA

Primera setmana de febrer Introducció amb els alumnes 45 MINUTS

Segona setmana de febrer Introspectiva dels sentiments i 
coneixements previs 1 HORA

Tercera setmana de febrer Sortida al CosmoCaixa 4 HORES: Visita tres hores i 
reflexió una hora.

Quarta setmana de febrer Catalunya Ràdio i TV3 4 HORES: Visita tres hores i 
reflexió una hora.

Primera setmana de març Feedback tutors d’etapa. 2 HORES

Segona setmana de març Emocions 1 HORA

Tercera setmana de març Perfil professional I i II 2 HORES (dos dies diferents)

Primera setmana d'abril Visita diferents professionals 1:30 HORA

Tercera setmana d'abril Reflexió final 1:30 HORA

Quarta setmana d'abril Entrevistes personalitzades dels 
alumnes de primer 2 HORES

Primera setmana de maig Feedback tutors primer d’ESO 1:00 HORA

Segona setmana de maig Orientació final quart d’ESO 1:30 HORA

Tercera setmana de maig Feedback tutors quart d’ESO 1:00 HORA

Quarta setmana de maig
Valoració dels resultats de la 
proposta amb tutors, CAD i equip 
directiu

1:00 HORA

Una vegada al mes Entrevistes individualitzades tota 
l’etapa. Previ avís per e-mail. Dues hores

8. Temporització
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Activitats aula

Reunió de pares

Reunió tutors

Visites especialistes/sortida

Entrevistes individualitzades
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9. Avaluació dels resultats i impactes

Durant les sessions les orientadores realitzaran una avaluació continua. Per aquest motiu, serà obligatòria 
l’assistència (signar llista) i es valorarà haver assolit els objectius fixats amb anterioritat. Considerem que l’ava-
luació continua és la més adient per tal de poder avaluar aquest projecte, ja que aquesta és qualitativa i cre-
iem que els alumnes han de fer un procés d’autoconeixement i aprenentatge acompanyat d’un creiexement 
personal, que s’ha d’anar valorant des de l’inici fins al final.

En el projecte tindrem en compte els següents ítems:

 - Participació durant les sessions i grau d’implicació en les dinàmiques de grup, visites i reflexions.

 - Evolució dels pensaments i reflexió crítica.

 - Actitud positiva per l’aprenentatge.

 - Bona disposició per treballar en equip.

El seguiment el duran a terme les orientadores i psicòloga a través d’entrevistes individualitzades amb un inici 
el mes de gener i finalització l’últim mes del curs, al juny.

En aquest seguiment s’avaluarà:

 - Registre d’assistència.

 - Registre de reunions i entrevistes tingudes amb tots els professionals.

 - Registre de les activitats de la graella i sortides de l’escola.

 - Taula d’observació per valorar l’actitud.

Per realitzar l’avaluació final del projecte (juny) s’utilitzaran els següents instruments:

 - Entrevista individual per observar la capacitat de reflexió obtinguda.

 - Qüestionaris amb aspectes relacionats amb la metodologia.

 - Autoavaluació dels alumnes per conèixer el seu propi procés d’aprenentatge.

 - Autoavaluació final de les orientadores per poder analitzar la tasca i funcions en el projecte. Sempre 
partint de la base de millorar.
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10. Conclusions

El principal objectiu del projecte és l’autoconeixement dels alumnes de primer d’ESO i la inclusió d’aquests 
amb TDAH a través d’aquest primer pas que constitueix l’orientació. Per aquest motiu, les activitats van desti-
nades a tots els alumnes, tenint en compte les seves potencialitats.

Creiem que amb el projecte dissenyat podrem assolir els objectius inicials proposats mitjançant una metodo-
logia dinàmica i motivadora pels alumnes.

Volem destacar que en el procés d’elaboració del projecte, ens hem adonat que cada vegada més el món 
educatiu està prenent consciència d’aquesta realitat amb el TDAH, que cal tenir en consideració, cap a una 
sensibilització de la societat.

Creiem de gran rellevància per aprofundir en la nostra tasca professional, com a orientadores, tenir una bona 
coordinació amb l’equip directiu i l’equip docent, a través d’un eficient treball en xarxa. Tampoc ens podem 
oblidar de la participació de les famílies, per crear un vincle més estret entre l’escola i la família hem de crear 
comunitat i fer-los partíceps de l’evolució dels seus fills, per tal que ens ajudin en la tasca d’orientar. 

Per concloure, volem destacar que normalment les persones ens acostumem a ressaltar les carències i difi-
cultats, a l’escola s’ha de fer el procés contrari, hem de buscar les semblances i intervenir amb elles, perquè 
què hi ha de dolent en utilitzar estratègies que beneficiïn a tots? Més que fixar-nos en la dificultat del nen, 
hem de fixar-nos en com organitzem l’aula perquè n’aprengui, ja que la clau està dins.
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Annexos

Sessió/Activitat Consignes Durada Què t’has sentit  
capaç de fer?

1. Introducció:
Presentació del projecte i 
entrega de la graella.

-Fer una pregunta sobre algun 
dubte.
-Aixecar-se de la cadira per 
parlar.

0:45 min.

2. Introspectiva de 
sentiments i coneixements 
previs: 
Reflexiona de forma 
individual i en petit grup: 
quines habilitats, trets de 
la personalitat, valors i 
interessos professionals 
creus tenir.

-Reflexionar sent honest. 
-Respectar el torn de paraula.
-Escoltar als companys i les 
orientadores.

1:00 h.

3. Sortida al CosmoCaixa:
Explora en les ciències 
(biologia, antropologia, 
història, tecnologia, física, 
química i univers) els teus 
interessos.

-Guiar-se del mapa per orientar-
se en l’espai.
-Seguir al grup i les consignes 
de les orientadores.
- Respectar el torn de paraula.

3:00 h.

4. Posada en comú de la 
sortida al CosmoCaixa
Reflexiona i comparteix 
sensacions, curiositats i 
interessos

-Escoltar als companys i les 
orientadores.
-Ajudar als companys.
-Respectar el torn de paraula.

1:00 h.

5. Visita a Catalunya Ràdio 
i TV3: Escull una opció 
de visita i descobreix 
el món de les llengües, 
el periodisme, la 
comunicació, i la imatge 
i so.

-Guiar-se del mapa per orientar-
se en l’espai.
-Seguir al grup i les consignes 
de les orientadores.
-Escoltar als professionals.

3:00 h.

6. Posada en comú de 
la visita a Catalunya 
Radio i TV3: Reflexiona 
i comparteix els teus 
interessos relacionats i 
què creus que hauries 
d’assolir per a aquest perfil 
professional.

-Escoltar als companys i les 
orientadores.
-Ajudar als companys.
-Respectar el torn de paraula.

1:00 h.
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Sessió/Activitat Consignes Durada Què t’has sentit  
capaç de fer?

7. Emocions: Ajuda’t 
d’emoticones i associa-les 
a paraules que defineixin 
les teves emocions durant 
les darreres sessions.

-Reflexionar sent honest.
-Aixecar-se de la cadira per 
parlar. 
-Respectar el torn de paraula.
-Escoltar als companys i les 
orientadores.
-Tractar amb cura les 
emoticones.

1:00 h.

8. Perfil professional I: 
Apropa’t al teu perfil 
professional!

-Escoltar als companys i les 
orientadores.
-Parlar en un to adequat per 
petit grup.
-Ajudar als companys.
-Respectar el torn de paraula.
-Tractar amb cura les pissarretes.

1:00 h.

9. Perfil professional II: 
Posa en relació el teu perfil 
personal amb el profes-
sional (què valores d’una 
feina, tasques, interessos i 
habilitats...)

-Reflexionar sent honest 
individualment.
-Aixecar el braç per rebre ajuda 
de les orientadores. 
-Seguir les consignes de 
les orientadores a la sala 
d’ordinadors.
-Respectar el torn de paraula.
-Escoltar als companys i les 
orientadores.
-Tractar amb cura els 
ordinadors.

1:30 h.

10. Visita de diferents pro-
fessionals: Coneix diferents 
professionals i les seves 
vivències. 

-Escoltar als professionals.
-Respectar el torn de paraula.
-Aixecar el braç per intervenir.

1:30 h.

11. Reflexió final de les 
sessions: Què has après 
de tu mateix? Interessos, 
habilitats... Com aprofitaràs 
aquests aprenentatges? 
Un company de 4rt 
d’ESO t’explicarà la seva 
experiència. 
Recorda: “aconseguiràs tot 
el que et proposis” (vídeo).

-Escoltar als companys i les 
orientadores.
-Compartir les experiències 
respectant el torn de paraula.
-Aixecar el braç per intervenir.

1:30 h.
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Mapa del CosmoCaixa (exterior)

Mapa de TV3 Mapa de Catalunya Ràdio

Mapa del CosmoCaixa (interior)
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