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BASE DEL ENFOC REEDUCATIU

Qualsevol trastorn d’aprenentatge lligat al

conjunt del desenvolupament i la constitució de

la personalitat i caràcter del nen, nena o

adolescent, tenint en compte el context familiar,

escolar i social.



Com aprenem?

. Factors cognitius i metacognitius

. Factors motivadors i afectius

. Factors evolutius i socials

. Factors relacionats amb les diferències individuals



Tipus d’Aprenentatge

. L’aprenentatge en 
sentit estricte

Estímul-Resposta

. L’aprenentatge en 
sentit ampli

Estructures cognitives



Construcció del Coneixement

. Assimilació

. Acomodació

Aprendre a Aprendre



Per aprendre és necessari:

. Reconèixer el no saber

. Tolerar la frustració que això representa

. Sentir el desig i la necessitat d’aprendre

. i Acceptar ser ensenyat



Acció terapèutica del tractament 
reeducatiu

. Relació

. Observació

. Comprensió

. Metodologia basada en:

- repetir
- verbalitzar
- estimular
- contenir

. Fent amb el/la nen/a o adolescent



La Reeducació

. Diagnòstic

. Indicació

. Objectius

. Coordinació



CAS: la Maria, entre l’actuació i el pensament.

Integració de 
contextos per un bon 
treball reeducatiu

CSMIJ

FAMÍLIACOORDINACIÓ
ESCOLA

MARIA
REEDUCACIÓ

Demanda
dificultat per a concentrar-se a l’escola i rampells 

d’ira.



CSMIJ

Exploració psicològica:

• Entrevista diagnòstica

• Test dels cinc dígits

• Tests projectius (persona sota la pluja i dibuix animal)



Exploració psicològica:

• Entrevista diagnòstica

❏ Dinàmica familiar

❏ Dinàmica escolar

❏ Dinàmica vincular i intrasubjectiva



Exploració psicològica:

• Test dels cinc dígits:

➔ Valoració baixa en les proves aplicades:

Lectura, Recompte, Elecció i Alternança              baixa velocitat processament, 

baixa fluïdesa verbal i dels processos d’alternança. 

Sent normal l’atenció sostinguda.

➔ Valoració baixa a Inhibició i Flexibilitat





CONTROL

EXECUTIU: 

control de la 

conducta i el 

pensament

FLEXIBILITZACIÓ 

MEMÒRIA 

TREBALL
INHIBICIÓ

PERMET 

GENERAR 

MODIFICACIONS 

EN LA CONDUCTA 

I PENSAMENT EN 

CONTEXTOS 

DINÀMICS

ACTUALITZA 

OBJECTIUS I 

ACCIONS 

APROPIADES EN 

SITUACIONS 

NOVES

ACTUA 

ATENUANT 

INTERFERÈNCIES 

QUE PODEN 

ORIGINAR-SE: 

pensament, 

conducta, ambient



Exploració psicològica:

• Test projectius:

o Persona sota la pluja

o Dibuix de l’animal





INDICACIÓ

es recomana

❏ acompanyament orientat a les dificultats d’aprenentatge manifestes: treballar

els aspectes cognitius valorats i la disgrafia.

❏ psicoteràpia: focalitzada en el desenvolupament de la capacitat de

mentalització.



FAMÍLIA

PRIMERA ENTREVISTA AMB LA MARIA I SON PARE

➔ Conversa molt focalitzada en les dificultats de la Maria a l’àmbit escolar. 

➔ Dificultats a casa per fer les tasques acadèmiques.

➔ Manifestació de rampells d’ira i esclats de plors. 

➔ Projeccions parentals cap a la Maria.



COORDINACIÓ AMB L’ESCOLA

➔ Trobada virtual amb la tutora de la Maria. 

➔ Interès per l’aprenentatge.

➔ Participa de la dinàmica de l’aula.

➔ Té bona relació amb els companys.



CENTRE D'INTERÈS 

Còmic Manga

QUÈ ENS PERMET TREBALLAR AMB UN CÒMIC MANGA?

★ treballar les funcions cognitives d’inhibició, flexibilització i atenció 

sostinguda.

★ treballar els estats mentals dels personatges.

★ treballar l’anàlisi i l’escriptura.

★ treballar la síntesi.

★ treballar l’associació.

★ treball de mentalització.









Sessió 1 d’abril.



REEDUCACIÓ 
MARIA

ÀMBIT 
ESCOLAR

PARENTALITAT

REBAIXAR ANSIETATS PARENTALS
DISMINUIR PROJECCIONS CAP A 
LA MARIA
RELACIONS MÉS POSITIVES
GRUP DE PARES

MILLORA DE LES CAPACITATS 
COGNITIVES
REBAIXAR PRESSIÓ 
INTRASUBJECTIVA
AUGMENT AUTOESTIMA

GAUDIR DE L’APRENENTATGE
ESTABLIR RELACIONS 
POSITIVES AMB ELS 
COMPANYS
FER FRONT A LES 
DIFICULTATS MITJANÇANT EL 
PENSAMENT I LA PARAULA

EFECTES
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