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TEATRE, PALLASSOS, CIRC> En un espai mòbil que es 
plega i es desplega, s’hi apleguen 3 comediants que 
volen presentar l’espectacle. Però ai, no se’n surten!
Una taca perillosa al terra, uns cubells i fregadores 
“multiusos”, un ninot desobedient, un presentador 
que perd el cos i l’enteniment, uns cantants 
descoordinats, unes escombraries rebels, i un mag a 
qui prenen el pèl, els trucs i tot el que es pugui 
arreplegar!  No us el podeu perdre! 
A partir de 3 anys - durada 60’.
Preu: 8 € / Socis Imagina’t: 6 €
Companyia: Teatre Mòbil 

cartellera www.imaginat.cat

Tot plegat

Venda d’entrades anticipades-numerades, a les 
taquilles del KURSAAL, passeig Pere III, 35. MANRESA
TAMBÉ PODEU COMPRAR ENTRADES   93 872 36 36 
(PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT)
www.kursaal.cat - www.galliner.com

TEATRE, TITELLES, TEATRE D'OBJECTES> 2 cientí�cs 
il·luminats han descobert una nova manera de viatjar 
i avui ho exposen a un grup de passatgers. Després 
de molt treball i esforç, es veuen amb cor de 
mostrar-nos la seva gran evolució en els mitjans de 
transport: el Globus Estàtic. El Globus Estàtic viatja 
per l’espai, fregant els límits de la realitat, permetent 
anar a llocs que �ns ara ningú sospitava que 
existissin. 
A partir de 3 anys - durada 60’.
Preu: 8 € / Socis Imagina’t: 6 €
Companyia: Farrés Brothers
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Tripula

12:00 h-17:30 h-19:00 h / Sala Petita Kursaal

17:30 h / Teatre Conservatori

TITELLES, ACTORS> Ulls brillants com les estrelles, 
pell blanca com la neu i cabells negres com la nit, així 
és la princesa Blancaneus. Però ser la més bella del 
món no fa feliç la Blancaneus. Envejada per molts, 
haurà de buscar la felicitat lluny del seu regne. Fugint 
de la malvada reina trobarà noves aventures al bosc i 
haurà de cercar una nova casa. Una reina embruixa-
da, set nans, una poma enverinada, un caçador i un 
príncep fanfarró... A partir de 3 anys - durada 50’.
Preu: 8 € / Socis Imagina’t: 6 €
Companyia: Campiquipugui 

La Blancaneus
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Autor: Didier Lévy
Títol: Els sentiments d’en Fèlix 
Editorial: Cruïlla.
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2004

La lectura d’aquest llibre m’ha portat molts 
records de situacions que vaig viure amb els 
meus fills.   Amb un somriure he recordat 
l’hora d’anar a dormir, d’endreçar les 
joguines, quan per primer cop aconseguien 
cordar-se les sabates, quan la bola del gelat 
queia a terra, quan se’ls hi escapava el 

globus,  la visita al metge, quan marxàvem 
d’excursió i moltes més escenes quotidianes 
en les que els nens es poden sentir 
identificats.  
Full rere full van apareixent sentiments 
com l’alegria, la tristesa, la por, la tendresa, 
la curiositat, la vergonya, la decepció, la 
gelosia... i com es poden gestionar. 
En les seves pàgines els nens aprendran 
conèixer-se  millor i a entendre les seves  
pròpies reaccions.
Jo us proposo de tenir el llibre a mà, 
per recórrer a ell quan els nostres fills  
experimenten, com el Felix, tots aquests 
sentiments. 
 
Molt recomanable.

Espai
 per a  primers 

lectors
La Marta González, de la
Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa
recomana: “Els sentiments 
d’en Fèlix”

de 4 a 6 anys.

Literatura 
infantil i juvenil,
material escolar.

Born, 24 · 08241 Manresa · T. 93 872 41 30 · rubiralta24@hotmail.com 

LLIBRERIA - PAPERERIA
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pensar-ho.

Quines competències té l'Ampa? De què 
us encarregueu?
Q i M: Poden ser molt àmplies o molt 
restringides, segons les ganes i el caràcter 
de la gent que la forma. Nosaltres fem 
d'enllaç entre les famílies i el claustre de 
mestres, organitzem activitats extraescolars, i 
festes tradicionals col·laborem econòmica-
ment amb l'escola per adquirir material ens 
n’encarreguem de la compra dels llibres de 
text, facilitant l'adquisició als alumnes i 
fomentant el reciclatge, aprofitant-los durant 
diversos cursos.... Tot el que estigui al nostre 
abast per intentar millorar l'escola.
D'altra banda, participem també en el Consell 
Escolar, en les Comissions Mixtes amb 
l'Equip Directiu, en el Consell Municipal 
d'Educació.
Col·laborem amb diverses entitats i anual-
ment organitzem i coordinem una jornada 
emblemàtica com és la Matinal Solidària, 
implicant un bon grapat d'entitats i la resta 
d'escoles de Santpedor i de Castellnou, 
implicant també els alumnes, que preparen 
materials per vendre's aquest dia i recaptar 
fons que després s'entreguen a diverses 

entitats solidàries.
I tot això ho fem com millor podem o sabem, 
som gent voluntària, en el nostre cas 24 
persones, i mirem de trobar estones del 
nostre temps lliure per fer coses entre tots.

Quines dificultats us trobeu a nivell 
d'Ajuntament, direcció, resta de pares...
Q i M: Les dificultats són les pròpies d'una 
entitat que comprèn i canalitza les inquietuds 
i la sensibilitat de molta gent, i molt diferent 
entre si. Som una part de la societat, i 
aquesta es reflecteix en nosaltres i les 
nostres relacions. Com sempre, tot depèn de 
la connexió, més bona o més dolenta, i per 
descomptat del nivell de compromís que hi 
hagi entre tots els agents implicats. En 
general però, tots intentem avançar en la 
mateixa direcció. Sovint oblidem que som 
una escola i un poble, en molts aspectes, 
privilegiats, i que els nostres problemes no 
deixen de ser poca cosa en comparació amb 
altres llocs i situacions.

Hi ha bona comunicació entre tots els 
agents?
Quim: En general, hi ha bona comunicació 
entre tots, per bé que hem de millorar molt 
encara. Crec que l'escola, per complir la seva 
funció envers els alumnes, necessita que els 
tres pilars bàsics, és a dir: l'equip directiu, el 
claustre de mestres i les famílies, aconse-
gueixin un bon nivell de comunicació i 
confiança mútua. Bàsicament penso que fa 
falta molta humanitat, que les persones 
parlem i ens diguem les coses cara a cara, 
pensant que tot el que fem és pel bé dels 
nostres fills.
En aquest sentit, personalment penso que 
les xarxes socials i els serveis de missatgeria 
poden ser realment molt útils, però també 
poden ser un autèntic desastre. Com tot, 

Si ets membre d’alguna Asociació de Mares i 
Pares d’Alumnes, aquest espai va dedicat a 
tú, per reconeixe’t i agraïr-te la valuosa tasca 
que fas, acostumat a ser l’ase dels cops 
d’uns i altres. Per altre banda, si ets dels que 
es fa la pregunta que encapçala la pàgina, 
intentarem, amb l’ajuda del Quim i la Mireia, 
apropar-te a la seva activitat i al seu funcio-
nament.

La Mireia Arenós i el Quim Estarlí són pares 
de l’Escola Riu d’Or de Santpedor, Secretària 
i President respectivament de l’Ampa. 

Què us va fer decidir entrar a l'Ampa?
Quim: En el meu cas no va ser de seguida, 
sinó passats un parell d'anys des que el meu 
fill va començar el parvulari. De mica en mica 
vaig anar madurant la idea de la necessitat 
de comprometre'm d'alguna manera amb 
l'escola del meu fill. Fins que es va convertir 
en una obvietat.
Mireia: Jo també em vaig sumar a l’Ampa al 
cap d’un temps de ser a l’escola, quan el 
meu fill feia P5. No me’n sé estar de partici-
par en una entitat o altra, i al ser mare i com 
diu el Quim, veure que podia contribuir a fer 
alguna cosa per l’escola dels meus fills, en 
definitiva, per ells, vaig anar-hi gairebé sense 

Què carai
fa ampa?l’

depèn de l'ús que en fem. Però realment 
costa tan poc dir una paraula bonica com dir 
una bestiesa i quedar amagat darrere un 
aparell telefònic.
Una vegada la Mireia em va comentar que 
seria molt útil haver estudiat sociologia, i és 
ben cert!

Com es finança?
Mireia: Bàsicament amb les quotes dels 
socis i unes subvencions de l'Ajuntament. 
Amb això financem el servei de biblioteca del 
centre i fem les inversions que se'ns propo-
sen des de l'Equip Directiu, d'acord amb el 
Claustre. Per exemple, pissarres digitals 
noves, cuina pròpia al menjador o jocs pel 
pati. També ens fem càrrec d’activitats 
puntuals, com ara festes o activitats tradicio-
nals i cursets o xerrades per les famílies.
Les activitats extraescolars s'autofinancen i 
els llibres de text també. Aquests tenen, en el 
cicle mitjà i superior, un finançament repercu-
tit en els quatre anys que dura el reciclatge.
Tota aquesta activitat requereix, a banda del 
temps dels membres de l’Ampa, del treball 
professional d'una persona contractada que 
ho gestiona tot durant unes hores a la 
setmana, per poder dur un control diari de tot 
el que es fa i, com qualsevol associació, tenir 
els comptes i les obligacions legals al dia.
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Nens! 

Plantejar propostes obertes és una bona manera 
de despertar la creativitat dels nens: No es tracta 
només de crear quelcom bonic, sinó d’aprendre 
del procés, experimentar  i gaudir de l’activitat.

Un espai de treball cuidat i preparat activa la seva 
curiositat i els predisposa a participar des del 
primer moment. 

Vols saber com fer-ho?

1. Mood Board: Omple les parets de 
referències inspiradores. Que no siguin imatges 
de manualitats acabades, sinó il·lustracions que 
ajudin als menuts a definir els seus objectius.  
En aquest cas un munt de robots de tot els tipus, 
tamanys i colors.

2.Taula Creativa: Organitza el material de 
manera atractiva. Tingues a punt una capsa gran 
i posa tot el material a utilitzar sobre la taula: 
taps, envasos de plàstic, rotlles de cartró, boles 
de pòrex, enganxines, gomets, pompons, motllos 
de paper de magdalenes… 

No caldrà que els expliquis gran cosa: veuràs que 
els nens s’acosten a la taula i comencen a 
manipular el material i a comentar les 
il·lustracions.

1. Amb l’ajuda d’un cúter fes un parell de forats 
pels ulls. Atenció: abans caldrà que ens fixem 
com els tenim de separats i a quina altura cal que 
foradem!

Ja tenim aquí
el Carnestoltes
Ens disfressem 
de robots?

2. Deixa volar la imaginació: talla, enganxa, 
pinta, decora…

 

3. I...Voilà!  Ens hem robotitzat! 

Eva Fortuny Gasol 
www.creakids.cat · info@creakids.cat
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Nens! 

Sovint no li donem al berenar la importància que 
es mereix. Els dietistes i pediatres coincideixen 
en recomanar que un nen faci cinc àpats al dia. El 
repartiment dels aliments al llarg del dia ha de 
ser: 25% esmorzar+mig matí, 35% dinar, 15% 
berenar i 25 sopar. 

El berenar hauria d'aportar al voltant del 15 % 
de l'energia diària

El berenar és molt important quan encara s’està 
en fase de creixement.
S’ha de tenir en compte que l’aparell digestiu dels 
nens no és prou madur, per la qual cosa no és 
convenient que els més petits passin moltes 
hores sense menjar res. El més recomanable és 
no deixar passar més de tres hores entre el dinar 
i el berenar, i tres hores més entre aquest i el 
sopar.

El berenar és un àpat imprescindible per als 
nens, ja que necessiten recarregar piles per 
poder seguir les activitats fora de l'horari 
escolar.

Quan encara s’està en edat infantil, el berenar és 
especialment important perquè aporta l’energia 

necessària per compensar el desgast derivat de 
l’activitat intensa que acostuma a caracteritza 
aquesta etapa. Prendre alguna cosa a mitja tarda 
té avantatges nutricionals, ja que ajuda a 
mantenir un nivell constant de sucre en sang i 
evita que l’organisme consumeixi les seves 
reserves energètiques

A més, prepara als infants per a les activitats de 
la tarda: fer deures, jugar o per desenvolupar les 
extraescolars: piscina, bàsquet o hip-hop. Així 
que, cap nen es pot descuidar el berenar!

L’energia necessària perquè els nens es 
mengin la tarda i un petit moment dolç 

A Forn de Cabrianes, des de 1933, preparem una 
gran varietat de productes per als berenars dels 
més petits de la casa. Elaborats amb ingredients 
naturals pels notres forners artesans, seguint una 
tradició iniciada per la familia Abadal al 1933. 
Productes de màxima qualitat que aportaran 
l’energia necessària i un petit moment de dolçor 
als teus fills. Tasta’ns!

Un àpat important
que ve molt de gust.

a berenar!
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Quan arriba el mes de febrer ja comença 
a fer oloreta de disfresses, sabates amb 
purpurina, diademes, barrets, barres de 
pintura... però, com a adults ens hem 
parat a pensar com ho viuen els infants?
Aquest petit article pretén ser una reflexió 
per fer-nos repensar i reflexionar als 
adults de com convidem a viure una festa 
com és la del Carnaval. Evidentment, 
cadascú és un món i cada família ha de 
poder decidir com vol educar els seus fills 
i filles, però, estar informats ens dóna el 
poder de decidir lliurement com volem fer 
les coses.
I doncs? Hem de disfressar als nens i les 
nenes? A partir de quina edat? Han de 
poder triar la disfressa? Els ho hem 
d’explicar? I si un infant no vol disfressar-
se? Entenen de què van disfressats?
La base per respondre a totes aquestes 
preguntes és quina visió d’infant té l’adult i 
en quin tipus d’acompanyament pensem 
quan els oferim totes aquestes oportuni-
tats.

Si partim doncs, d’un infant capaç, amb dret 
a decidir, amb gustos i preferències 
pròpies... no els hauríem de deixar triar, 
doncs? I és que potser a nosaltres com a 
adults ens agrada a tots anar disfressats? I 
els menuts que encara no ens ho poden 
comunicar? És una decisió de cada família, 
però partint de la premissa que el fet de 
disfressar-los és més una preferència 
nostra, deixo anar una llança... té sentit? 
L’estem respectant? A qui li fa més gràcia 
anar disfressat?
I l’acompanyament? Doncs, molt de sentit 
comú. Deixar fer, deixar triar... que siguin 
ells i elles els que triïn amb què volen 
disfressar-se... al cap i a la fi disfressar-se 
és un joc d’imaginació, d’imitar rols, perso-
natges quotidians, coneguts i evidentment, 
cada infant tindrà les seves preferències.
Què podem fer els adults per acompanyar 
respectuosament els infants en aquesta 
festa? Aquí alguns suggeriments:
- Habilitar un espai a la seva habitació o en 
un raconet de casa amb disfresses, comple-
ments, barrets, mocadors, sabates que ja no 
utilitzeu, pintallavis, coloret… algun mirallet 
per mirar-se mentre es disfressen.
- Confeccionar conjuntament complements 
(collarets, braçalets…), alguna màscara 
d’algun personatge, d’animals…
La qüestió és que els nens i les nenes 
puguin gaudir d’aquesta festa positivament i 
els adults puguem acompanyar-los d’una 
manera coherent i justa.

Mercè Girbau Rubiralta 
elspetitsdenespola@gmail.com
Responsable de l’espai d’atenció a la Petita 
Infància el Planter de Néspola de Mura.

Arriba el 
Carnaval.... 

he de disfressar 
el meu fill/a?
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Viure
una experiència 
especial

Si voleu més informació:
info@mercerialphotography.com
i en qualsevol de les botigues SG4  i a
ITZIAR Perruquería i Estètica.

Us agradaria que els vostres fills 
fossin els protagonistes d’una sessió 
de fotos amb tots els ets i uts? amb 
un resultat “de revista”?

Doncs MODEL PER UN DIA ens dóna 
l’oportunitat de viure aquesta expe-
riència i a un preu més assequible, ja 
que s’ajunten diferents nens en una 
mateixa sessió.

Jugant a “ser models” es posa a 
disposició de la canalla l'estilisme de 
SG4, la perruqueria & maquillatge 
d'Itziar Serrano i la fotografia de 
Mercè Rial. Tots ells professionals de 
reconegut prestigi.

Una iniciativa perquè els nens s'ho 
passin d'allò més bé i quedi el record 
plasmat en unes precioses imatges.
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Educació

UNA EDUCACIÓ 
A L’ALTURA 
DEL COR

LR

Per visitar l’escola amb una entrevista 
personalitzada, truqueu al 93 8320157 

o 
demaneu més informació a través de 

escolallissach@escolallissach.com

Escola Llissach
Educació Infantil, Primària i ESO

C. de la Fira, 26, 08251 Santpedor        www.escolallissach.com       www.facebook.com/llissach
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·Màster en logopèdia infantil.
·Màster en neurologopèdia. 
·Postgrau en trastorns de lectoescriptura.
·Especialista en Motricitat Orofacial. 

Jasmina Capó i Escrivà
Logopeda Col.Núm. 08/3286

Centre terapèut ic i psicopedagògic

Logopeda especialista en trastorns de 
la parla i la deglució

Guifré el Pelós, 26 · 08242 Manresa ·         629 11 52 62 · www.logopedamanresa.comGuifré el Pelós, 26 · 08242 Manresa ·         

Logopèdia

Tractament individu
ali t zat 

 per a infants i ad
ul ts.



Productes dedicats als més petits · Llets de continuació · Productes per a 
la cura de la pell sensible dels nadons.

Carrasco i Formiguera, 25 · 08242 Manresa · T. 93 873 01 54

· Prioritzem formules amb 
productes ECOCERT
· Formules d’alta tolerància i 
hipoalèrgiques. Ideal per a nadons.
· Testat sota control pediàtric per a 
una major seguretat

Te
st

a
t 

so

ta
 control ped

ia
tric

La pell del nadó, extremadament fina, fràgil, 
delicada i en els casos dels nounats, immadura, 
necessita cures especials, per això aconsellem elegir 
curosament els productes més adequats per evitar 
irritacions, sequedat i desprotecció de la pell, 
facilitant el control de possibles alteracions de la 
mateixa.

La pell que més estimes, necessita 
atenció especial i per això TH PHARMA 
ha creat BB SENSITIVE, una completa 
línia de productes especialment 
concebuts per a la pell del nadó.
Testada per dermatòlegs i validada 
per pediatres.

Sorteig d’un lot de productes BB Sensitive. 
Per participar, fes un m’agrada al facebook de la revista xics o bé amb la compra de 
qualsevol producte BB Sensitive a la Farmàcia Mayor. 
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Sovint el pares i mares no entenem per què 
els nostres fills tenen dificultats en seguir 
els aprenentatges i ens sentim frustrats per 
no saber donar allò que necessiten o què 
fer. Primer de tot cal diferenciar entre les 
dificultats en els aprenentatges i el dèficit o 
trastorn de l’aprenentatge: aquest implica 
una alteració en el desenvolupament 
neurològic que interfereix en el rendiment 
d’un nen amb intel·ligència normal. Afecta el 
10-15% dels infants en edat escolar i pot 
tenir un component hereditari adquirit.
Són vàries les causes que poden dificultar 
els aprenentatges en un nen i a vegades no 
és fàcil detectar-les. Per altra banda no 
podem limitar-nos a diagnosticar els 
símptomes conseqüents al trastorn neurolò-
gic com són la hiperactivitat, el dèficit 
d’atenció o bé el trastorn de conducta.

La finalitat d’aquest article és qüestionar-
nos què hi ha al darrere dels problemes 
d’aprenentatge en els nostres fills, perquè 

podem trobar diverses hipòtesis i dubtes 
respecte a la base d’aquests problemes:
-presenta un retard maduratiu? Aquest pot 
implicar dificultats en el processament de la 
informació sensorial (hipo/hipersensibilitat), 
alteracions neuropsicològiques (llenguatge, 
planificació, memòria i atenció) o dificultats en 
la coordinació visuo-motriu, entre d’altres.
-presenta alteració auditiva o visual? Malgrat 
tenir una agudesa visual correcte, l’alteració 
visuoperceptiva pot donar lloc a dificultats en 
la lecto-escriptura, mentre que una alteració 
en el processament auditiu pot interferir en la 
parla i el llenguatge tant expressiu com 
receptiu.
-com està emocionalment? Quan hi ha 
problemes d’autorregulació emocional, que 
poden implicar autoestima baixa, identitat i 
autoconcepte distorsionat, escassa tolerància 
a la frustració, baixa empatia, ansietat o 
estrès; podem observar una disminució del 
20-30% en la capacitat d’aprenentatge.
-s’alimenta adequadament? El rendiment 
millora si s’incorporen nutrients que faciliten el 
funcionament dels neurotransmissors i 
s’eviten les substàncies nocives. Una alimen-
tació adequada i un bon descans tenen 
efectes sobre la cognició, la memòria, la 
concentració i la motivació de la persona.
-estem només valorant l’aprenentatge acadè-
mic? Cal observar la persona de manera 
global i atendre als seus punts forts i a les 
altres competències que existeixen tals com la 
intel·ligència emocional i les habilitats socials, 
la resolució de conflictes, les habilitats 
artístiques o el rendiment en activitats motrius 
o de manipulació.
-estem respectant l’edat biològica del nen i el 
seu ritme d’aprenentatge? Cal tenir en compte 
quan es desenvolupen aquelles àrees i 
connexions cerebrals responsables dels 
diferents aprenentatges. Per exemple tenim 

que l’adquisició completa del repertori lingüís-
tic (fonologia, lèxic i gramàtica) no s’assoleix 
fins als 12 anys (Kolb & Fantie, 1997); mentre 
que hi ha estudis que calculen que la flexibili-
tat cognitiva apareix entre els 3 i 5 anys quan 
al nen se li facilita canviar d’una regla a una 
altra per exemple en tasques de classificació 
d’objectes (Espy, 1997).
-cal modificar el sistema educatiu atenent a 
les necessitats dels nens actuals? Estem 
ensenyant allò que els nens necessiten 
aprendre, eduquem partint de les emocions i 
les motivacions? Plantejar-me per què el meu 
fill que té problemes d’atenció pot estar jugant 
llargues estones davant una pantalla, pot 
donar resposta a què les computadores 
estimulen amb sorolls, colors, interaccionen 
amb el nen i el fan partícip en la trama del joc 
involucrant-lo en un aprenentatge actiu, tot el 
contrari del que fa el sistema educatiu que, 
probablement funcionava amb nascuts en una 
altra generació. Són varis els autors que 
consideren la importància de fomentar un 
pensament divergent: la capacitat d’aprendre 
a generar múltiples respostes a una pregunta 
o diferents formes d’interpretar-la (Edward De 
Bono, Ken Robinson).

Podríem continuar qüestionant la base dels 
problemes dels aprenentatges en els nostres 
fills, no obstant i per concloure, sigui quina 
sigui la causa, cal tenir 2 consideracions 
importants per a la millora: el contingut ha de 
ser potencialment significatiu i l’actitud ha de 
ser favorable, és a dir, l’alumne ha d’estar 
motivat. Sense motivació i emoció, no hi ha 
aprenentatge.

Emma Tallant.
Psicòloga Clínica i Neuropsicòloga.
Col·legiada Núm.15.679

CENTRE ESPECIALITZAT EN TERÀPIA VISUAL
www.visualoptica.cat

www.revistaxics.cat

Per gentilesa de: 

EL GUANYADOR 
DEL LOT DE
PRODUCTES és:
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d’objectes (Espy, 1997).
-cal modificar el sistema educatiu atenent a 
les necessitats dels nens actuals? Estem 
ensenyant allò que els nens necessiten 
aprendre, eduquem partint de les emocions i 
les motivacions? Plantejar-me per què el meu 
fill que té problemes d’atenció pot estar jugant 
llargues estones davant una pantalla, pot 
donar resposta a què les computadores 
estimulen amb sorolls, colors, interaccionen 
amb el nen i el fan partícip en la trama del joc 
involucrant-lo en un aprenentatge actiu, tot el 
contrari del que fa el sistema educatiu que, 
probablement funcionava amb nascuts en una 
altra generació. Són varis els autors que 
consideren la importància de fomentar un 
pensament divergent: la capacitat d’aprendre 
a generar múltiples respostes a una pregunta 
o diferents formes d’interpretar-la (Edward De 
Bono, Ken Robinson).

Podríem continuar qüestionant la base dels 
problemes dels aprenentatges en els nostres 
fills, no obstant i per concloure, sigui quina 
sigui la causa, cal tenir 2 consideracions 
importants per a la millora: el contingut ha de 
ser potencialment significatiu i l’actitud ha de 
ser favorable, és a dir, l’alumne ha d’estar 
motivat. Sense motivació i emoció, no hi ha 
aprenentatge.

Emma Tallant.
Psicòloga Clínica i Neuropsicòloga.
Col·legiada Núm.15.679



Sovint el pares i mares no entenem per què 
els nostres fills tenen dificultats en seguir 
els aprenentatges i ens sentim frustrats per 
no saber donar allò que necessiten o què 
fer. Primer de tot cal diferenciar entre les 
dificultats en els aprenentatges i el dèficit o 
trastorn de l’aprenentatge: aquest implica 
una alteració en el desenvolupament 
neurològic que interfereix en el rendiment 
d’un nen amb intel·ligència normal. Afecta el 
10-15% dels infants en edat escolar i pot 
tenir un component hereditari adquirit.
Són vàries les causes que poden dificultar 
els aprenentatges en un nen i a vegades no 
és fàcil detectar-les. Per altra banda no 
podem limitar-nos a diagnosticar els 
símptomes conseqüents al trastorn neurolò-
gic com són la hiperactivitat, el dèficit 
d’atenció o bé el trastorn de conducta.

La finalitat d’aquest article és qüestionar-
nos què hi ha al darrere dels problemes 
d’aprenentatge en els nostres fills, perquè 

podem trobar diverses hipòtesis i dubtes 
respecte a la base d’aquests problemes:
-presenta un retard maduratiu? Aquest pot 
implicar dificultats en el processament de la 
informació sensorial (hipo/hipersensibilitat), 
alteracions neuropsicològiques (llenguatge, 
planificació, memòria i atenció) o dificultats en 
la coordinació visuo-motriu, entre d’altres.
-presenta alteració auditiva o visual? Malgrat 
tenir una agudesa visual correcte, l’alteració 
visuoperceptiva pot donar lloc a dificultats en 
la lecto-escriptura, mentre que una alteració 
en el processament auditiu pot interferir en la 
parla i el llenguatge tant expressiu com 
receptiu.
-com està emocionalment? Quan hi ha 
problemes d’autorregulació emocional, que 
poden implicar autoestima baixa, identitat i 
autoconcepte distorsionat, escassa tolerància 
a la frustració, baixa empatia, ansietat o 
estrès; podem observar una disminució del 
20-30% en la capacitat d’aprenentatge.
-s’alimenta adequadament? El rendiment 
millora si s’incorporen nutrients que faciliten el 
funcionament dels neurotransmissors i 
s’eviten les substàncies nocives. Una alimen-
tació adequada i un bon descans tenen 
efectes sobre la cognició, la memòria, la 
concentració i la motivació de la persona.
-estem només valorant l’aprenentatge acadè-
mic? Cal observar la persona de manera 
global i atendre als seus punts forts i a les 
altres competències que existeixen tals com la 
intel·ligència emocional i les habilitats socials, 
la resolució de conflictes, les habilitats 
artístiques o el rendiment en activitats motrius 
o de manipulació.
-estem respectant l’edat biològica del nen i el 
seu ritme d’aprenentatge? Cal tenir en compte 
quan es desenvolupen aquelles àrees i 
connexions cerebrals responsables dels 
diferents aprenentatges. Per exemple tenim 

que l’adquisició completa del repertori lingüís-
tic (fonologia, lèxic i gramàtica) no s’assoleix 
fins als 12 anys (Kolb & Fantie, 1997); mentre 
que hi ha estudis que calculen que la flexibili-
tat cognitiva apareix entre els 3 i 5 anys quan 
al nen se li facilita canviar d’una regla a una 
altra per exemple en tasques de classificació 
d’objectes (Espy, 1997).
-cal modificar el sistema educatiu atenent a 
les necessitats dels nens actuals? Estem 
ensenyant allò que els nens necessiten 
aprendre, eduquem partint de les emocions i 
les motivacions? Plantejar-me per què el meu 
fill que té problemes d’atenció pot estar jugant 
llargues estones davant una pantalla, pot 
donar resposta a què les computadores 
estimulen amb sorolls, colors, interaccionen 
amb el nen i el fan partícip en la trama del joc 
involucrant-lo en un aprenentatge actiu, tot el 
contrari del que fa el sistema educatiu que, 
probablement funcionava amb nascuts en una 
altra generació. Són varis els autors que 
consideren la importància de fomentar un 
pensament divergent: la capacitat d’aprendre 
a generar múltiples respostes a una pregunta 
o diferents formes d’interpretar-la (Edward De 
Bono, Ken Robinson).

Podríem continuar qüestionant la base dels 
problemes dels aprenentatges en els nostres 
fills, no obstant i per concloure, sigui quina 
sigui la causa, cal tenir 2 consideracions 
importants per a la millora: el contingut ha de 
ser potencialment significatiu i l’actitud ha de 
ser favorable, és a dir, l’alumne ha d’estar 
motivat. Sense motivació i emoció, no hi ha 
aprenentatge.

Emma Tallant.
Psicòloga Clínica i Neuropsicòloga.
Col·legiada Núm.15.679
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Sovint el pares i mares no entenem per què 
els nostres fills tenen dificultats en seguir 
els aprenentatges i ens sentim frustrats per 
no saber donar allò que necessiten o què 
fer. Primer de tot cal diferenciar entre les 
dificultats en els aprenentatges i el dèficit o 
trastorn de l’aprenentatge: aquest implica 
una alteració en el desenvolupament 
neurològic que interfereix en el rendiment 
d’un nen amb intel·ligència normal. Afecta el 
10-15% dels infants en edat escolar i pot 
tenir un component hereditari adquirit.
Són vàries les causes que poden dificultar 
els aprenentatges en un nen i a vegades no 
és fàcil detectar-les. Per altra banda no 
podem limitar-nos a diagnosticar els 
símptomes conseqüents al trastorn neurolò-
gic com són la hiperactivitat, el dèficit 
d’atenció o bé el trastorn de conducta.

La finalitat d’aquest article és qüestionar-
nos què hi ha al darrere dels problemes 
d’aprenentatge en els nostres fills, perquè 

podem trobar diverses hipòtesis i dubtes 
respecte a la base d’aquests problemes:
-presenta un retard maduratiu? Aquest pot 
implicar dificultats en el processament de la 
informació sensorial (hipo/hipersensibilitat), 
alteracions neuropsicològiques (llenguatge, 
planificació, memòria i atenció) o dificultats en 
la coordinació visuo-motriu, entre d’altres.
-presenta alteració auditiva o visual? Malgrat 
tenir una agudesa visual correcte, l’alteració 
visuoperceptiva pot donar lloc a dificultats en 
la lecto-escriptura, mentre que una alteració 
en el processament auditiu pot interferir en la 
parla i el llenguatge tant expressiu com 
receptiu.
-com està emocionalment? Quan hi ha 
problemes d’autorregulació emocional, que 
poden implicar autoestima baixa, identitat i 
autoconcepte distorsionat, escassa tolerància 
a la frustració, baixa empatia, ansietat o 
estrès; podem observar una disminució del 
20-30% en la capacitat d’aprenentatge.
-s’alimenta adequadament? El rendiment 
millora si s’incorporen nutrients que faciliten el 
funcionament dels neurotransmissors i 
s’eviten les substàncies nocives. Una alimen-
tació adequada i un bon descans tenen 
efectes sobre la cognició, la memòria, la 
concentració i la motivació de la persona.
-estem només valorant l’aprenentatge acadè-
mic? Cal observar la persona de manera 
global i atendre als seus punts forts i a les 
altres competències que existeixen tals com la 
intel·ligència emocional i les habilitats socials, 
la resolució de conflictes, les habilitats 
artístiques o el rendiment en activitats motrius 
o de manipulació.
-estem respectant l’edat biològica del nen i el 
seu ritme d’aprenentatge? Cal tenir en compte 
quan es desenvolupen aquelles àrees i 
connexions cerebrals responsables dels 
diferents aprenentatges. Per exemple tenim 

Per què
el meu fill té 
dificultats 
d’aprenentatge?

que l’adquisició completa del repertori lingüís-
tic (fonologia, lèxic i gramàtica) no s’assoleix 
fins als 12 anys (Kolb & Fantie, 1997); mentre 
que hi ha estudis que calculen que la flexibili-
tat cognitiva apareix entre els 3 i 5 anys quan 
al nen se li facilita canviar d’una regla a una 
altra per exemple en tasques de classificació 
d’objectes (Espy, 1997).
-cal modificar el sistema educatiu atenent a 
les necessitats dels nens actuals? Estem 
ensenyant allò que els nens necessiten 
aprendre, eduquem partint de les emocions i 
les motivacions? Plantejar-me per què el meu 
fill que té problemes d’atenció pot estar jugant 
llargues estones davant una pantalla, pot 
donar resposta a què les computadores 
estimulen amb sorolls, colors, interaccionen 
amb el nen i el fan partícip en la trama del joc 
involucrant-lo en un aprenentatge actiu, tot el 
contrari del que fa el sistema educatiu que, 
probablement funcionava amb nascuts en una 
altra generació. Són varis els autors que 
consideren la importància de fomentar un 
pensament divergent: la capacitat d’aprendre 
a generar múltiples respostes a una pregunta 
o diferents formes d’interpretar-la (Edward De 
Bono, Ken Robinson).

Podríem continuar qüestionant la base dels 
problemes dels aprenentatges en els nostres 
fills, no obstant i per concloure, sigui quina 
sigui la causa, cal tenir 2 consideracions 
importants per a la millora: el contingut ha de 
ser potencialment significatiu i l’actitud ha de 
ser favorable, és a dir, l’alumne ha d’estar 
motivat. Sense motivació i emoció, no hi ha 
aprenentatge.

Emma Tallant.
Psicòloga Clínica i Neuropsicòloga.
Col·legiada Núm.15.679
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MODEL PER UN DIA

 Per participar:

* Entra a facebook.com/revistaxics i 
fes: m’agrada i compartir.

* Envia un mail amb la ref: 
“SORTEIG MODEL PER UN DIA” a info@revistaxics.cat.

El sorteig es farà el 30 de març i 
el guanyador es donarà a conèixer 
a la revista d’abril.

PEl dia 10 d’abril de 2016
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