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Connaître les troubles d'apprentissage 

 

 
 

Procedència de les imatges: 
Banc d’imatges i sons d’ús lliure del Ministeri d’Educació: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 
Títols de les imatges: "21030__52_a_4.jpg" i "21030__52_a_24.jpg"  respectivament 
Fotógrafo: Luana Fischer Ferreira 
Colecciones: Educación y formación 

 
Objectius  
Fer conèixer l'alumnat les principals característiques dels problemes d'aprenentatge més 
freqüents. 
L'alumnat ha de poder seleccionar recursos, estratègies metodològiques i d'avaluació, i pautes 
d'actuació per dur a terme activitats d'intervenció socioeducativa. 
Familiaritzar l'alumnat amb el llenguatge tècnic de l'àmbit social i educatiu en llengua francesa. 
 
Descripció de la proposta  
Per activar els coneixements previs i introduir conceptes en relació a les dificultats 
d'aprenentatge es realitzaran tempestes d'idees, es farà ús de presentacions i es presentaran 
activitats de relació i taules de substitució. 
Per ampliar els coneixements i refermar la comprensió de conceptes es proposaran exercicis 
d'associació i de compleció de textos, presentacions breus en grup i elaboració de fitxes de les 
diferents dificultats d'aprenentatge, relacionant els continguts amb casos concrets, i participació 
en un rôle-playing per experimentar dificultats en les tasques escolars. 
Per realitzar el tancament de l'activitat es proposarà l'elaboració d'una carta mental que 
sintetitzi els aprenentatges adquirits. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
Els principis bàsics a tenir en compte són: 
• Partir dels interessos i coneixements previs de l'alumnat. 
• Afavorir els aprenentatges funcionals, assegurant que puguin ser utilitzats en les 
circumstàncies reals on l'alumnat els pugui necessitar. 
• Afavorir la interacció a l'aula com a motor d'aprenentatge. 
• Tenir en compte diferents ritmes d'aprenentatge. 
• Fomentar la reflexió crítica en l'alumnat. 
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S'empren metodologies actives que propiciïn l’anàlisi i la reflexió personal, que afavoreixin 
l’adquisició d’estratègies cognitives d’exploració i de descobriment, així com de planificació i 
regulació de la pròpia activitat d'aprenentatge, tenint en compte un enfocament competencial. 
 
Recursos emprats  

• Programari per realitzar presentacions: PowerPoint, Prezi 
• Aplicació per treballar sobre imatges: Thinglink 
• Aplicació per realització d'activitats interactives: Learningaps  
• Aplicacions per elaborar mapes mentals: Tex2mindmap, Coogle.com, Mindmeister.com, 

Mind42.com. 
• Brochure : Le TDA/H en quelques mots & quelques images - document publicat per 

L’association TDA/H Belgique: http://www.tdah.be/tdah/  
• Brochure: Troubles d'apprentissage. Pas de panique! - succès scolaire (2016): 

https://www.successcolaire.ca/centre-de-ressources  
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
Els continguts que es tractaran són les dificultats d'aprenentatge que pot patir l'alumnat i que 
poden dificultar la seva integració en l'àmbit escolar i social. 
En acabar el CF l'alumnat ha de ser competent per, entre d'altres, dissenyar i desenvolupar 
activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a alumnat amb necessitats educatives 
específiques, col·laborant amb l’equip interdisciplinari. 
S'avaluarà que l'alumnat identifiqui els i les destinatàries de la intervenció en el context educatiu 
i es familiaritzi amb el seu vocabulari en llengua francesa.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Les activitats van adreçades a l'alumnat que cursa el CFGS d'Integració social. 
A un centre escolar, el/la tècnic/a d'integració social col·labora en el desenvolupament 
d'habilitats socials i d'autonomia personal en alumnat que es troba en situació de risc i les 
seves accions es poden adreçar, des d'una perspectiva socioeducativa, a activar els recursos 
personals que facilitin la integració social en l'alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge. 
 
Documents adjunts  

• Notes de l'enseignant 
• Déroulement de la séquence 
• Activités pour les aprenents 

 
Autoria  
Silvia Pérez Aller, professora de l’institut Can Vilumara de L’Hospitalet de Llobregat 
 


