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INFORMACIÓ I RESULTATS FINS 2021 
 
  
El Programa SJD MIND Escoles de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona sorgeix 

de l’experiència acumulada pel seu equip de professionals en el disseny i 

desenvolupament del “Projecte Capellades 2011-2020” de rendiment escolar, titulat: 

 

“Trastorns del Neurodesenvolupament, Baix Rendiment i Fracàs Escolar  en 

alumnes d’Educació Primària i en alumnes d’Educació Secundària  Obligatòria 

(ESO)” 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte es delimitar la rellevància dels Trastorns del 

Neurodesenvolupament en el baix rendiment i el fracàs escolar en una població 

d'alumnes d’entre 6 a 16 anys que no assoleixen les competències especifiques 

marcades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a cada cicle 

acadèmic.  

 

L’estudi ha estat realitzat pel Grup de Recerca en Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions 

del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), en escoles i IES públics i concertats de 

Catalunya (aprox.12.000 escolars) durant els cursos escolars 2011-2020 (Investigador 

Principal Dr. Miquel Casas i Coordinadora, Sra. Rosa Bosch).  

 

A partir d’aquest projecte, s’inicia el nou Programa SJD MIND Escoles de 

l’Hospital Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’ajudar a millorar el rendiment escolar 

i acadèmic dels alumnes d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

 

Els principals resultats obtinguts en el Projecte “Capellades” són els següents:  

 

 Entre un 18% i un 22% dels alumnes que han participat en l’estudi presenten 

Trastorns del Neurodesenvolupament que influeixen directament en el seu 

aprenentatge i propicien el fracàs i l’abandonament escolar. Aquests 

percentatges són similars als que tenen la resta de països desenvolupats.  

 Els Trastorns del Neurodesenvolupament es distribueixen de manera similar en 

tots els estrats socials.  

 Els escolars amb Trastorns del Neurodesenvolupament es situen sempre en la 

part baixa de les puntuacions de la seva aula i tenen moltes més dificultats per 

assolir les competències bàsiques requerides pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, que els seus companys sense aquestes disfuncions. 
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Aquests resultats són independents del tipus de centre (públic o concertat) en 

que cursin els estudis.  

 La població escolar catalana està clarament infra-diagnosticada i està molt 

escassament tractada, ja que solament 2 o 3 de cada 10 alumnes que 

necessitarien diagnòstic i tractament estan correctament atesos. Aquestes xifres 

són molt rellevants si es comparen amb les dels països europeus amb millors 

resultats escolars, on la majoria d’alumnes amb aquests problemes estan 

correctament diagnosticats i tractats.  

 

En funció d’aquests resultats, es pot considerar que els Trastorns del 

Neurodesenvolupament no diagnosticats ni tractats són el principal grup de factors que, 

actualment, provoquen fracàs i abandonament escolar a Catalunya, explicant la gran 

diferència de percentatges entre el nostre país (17% - 20%) i el dels països nòrdics 

(menys del 7%).  

 

Una part important dels alumnes amb Trastorns del Neurodesenvolupament que no 

estan diagnosticats ni tractats tenen el risc, durant l’edat adulta, de presentar addiccions 

i alteracions de la conducta que interferiran en la seva vida personal, relacional i laboral.  

Aquestes alteracions conductuals fan que, a partir de la majoria d’edat, quan els 

adolescents amb Trastorns del Neurodesenvolupament, no diagnosticats ni tractats, 

arriben als Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA), se’ls acostumi a diagnosticar, 

erròniament, com a Trastorns del Comportament o com a Trastorns Límit de la 

Personalitat.  

Els recursos docents i sanitaris públics de Catalunya són de molt alta qualitat, però no 

disposen d'una adequada oferta multimodal (docent-pediàtrica-psicològica-

psiquiàtrica), capaç d'abordar el baix rendiment i el fracàs escolar d'una forma reglada 

i eficient. Aquesta situació està agreujada pel fet que els centres de salut mental infanto-

juvenil (CSMIJ) no tenen cartera de serveis per l’atenció integral dels Trastorns de 

l’Aprenentatge.  

Encara que la prevalença d’aquests trastorns és molt elevada en la població general, 

una intervenció mèdic-psicològica precoç, junt amb bones mesures educatives i 

d’inserció social, pot revertir molt eficaçment el mal pronòstic que normalment s’associa 

als problemes d’aprenentatge i de conducta, permetent que els infants i adolescents 

afectats puguin desenvolupar una vida saludable, profitosa i autònoma, com la resta de 

la població infanto-juvenil.  
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La solució a l'actual problemàtica escolar, amb les seves seqüeles de fracàs i 

abandonament acadèmic, junt amb addiccions i alteracions de conducta, ha de partir 

d'una concepció holística del problema, que contempli tant els aspectes docents, 

familiars i sòcio-culturals de l’alumne, com els molt importants condicionants neuro-

psico-patològics i de l’aprenentatge, que interfereixen i impossibiliten un adequat 

rendiment escolar.  

 

El Programa SJD MIND Escoles de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 

pretén oferir aquesta solució mitjançant un abordatge directe dels Trastorns del 

Neurodesenvolupament realitzat en els mateixos centres docents dels alumnes i dins 

l’horari escolar. 
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