
 

 

Cal retornar omplert el dia de l’entrevista amb el tutor/a: 
 

Alumne/a: 

Data de naixement:                                                    Edat: 

Nom mare: Nom pare: 

Telèfon mare: Telèfon pare: 

Telèfon feina mare: Telèfon feina pare: 

Casa:  Altres telèfons: 

Situació familiar: (qui viu a casa)                

 
 

 

 

Canvis significatius actuals (separacions, naixements germans, canvis 
domicili, mort d’un familiar): 

 

Escolarització anterior: 
 

 

Observacions de la llar d'infants: 

 
 

Personalitat (extravertit, introvertit, xerraire, alegre, tímid...): 

 

 

 

Dades psicomotrius: 

 A quina edat va començar a caminar: 
 Es mostra àgil (puja escales sol/a, salta, camina, corre...)?  

 
 

 Part del cos dominant ( dreta -esquerra): 
 Problemes motors: 

 
 



 

 

Dades lingüístiques: 
 Edat en què va començar a parlar: 

 Llengua que fa servir habitualment: 

 Se l’entén quan parla? 
 

Activitats habituals a casa: 

 Amb qui acostuma a jugar a casa? 

 És capaç de jugar sol/a? 
 Reclama l’adult? 

 Quin tipus d’activitats li agraden? (jocs de taula, mirar contes, fer 
dibuixos, fer puzles, jugar amb cotxes, fer construccions, escoltar 

música...) 
 

 Períodes d'atenció: 
 Comportament del nen/a a casa: 

 
 

Relacions personals: 
 

 Amb el pare: 
 

 Amb la mare: 
 

 Amb els germans: 
 

 Amb altres adults: 
 

 Amb altres nens: 

 

Aspectes sanitaris: 
 

 Com va anar l’embaràs: 

 Com va anar el part: 
 Pediatre de referència: 

 Malalties cròniques: 
 Operacions: 

 Accidents: 
 Visió: 

 Audició: 
 Al·lèrgies: 

 Peus: 
 Altres aspectes mèdics a destacar: 

 
 

 
 



 

 

Hàbits: 
Control d'esfínters: 

 Diürn: 

 Nocturn: 
 

Son: 
 A quina hora va a dormir habitualment: 

 A quina hora es lleva: 
 Alteracions del son: 

 Fa migdiada: 
 

Alimentació: 
 Menja de tot? 

 Observacions a destacar: 
 Es queda al menjador? 

 
Autonomia a l'hora de realitzar tasques: 

 Menjar: 

 Despullar-se: 
 Vestir-se: 

 Rentar-se (cara i  mans): 
 

Ordre: 
 Endreça les seves joguines: 

 
Altres:  

 Pren biberó? 
 Fa ús del xumet? 

 

Qui el vindrà a buscar habitualment? 

 

Serveis externs que fa servir o ha fet servir  l'alumne/a: 

 
 

 
 

 

Altres observacions a destacar per part de la família: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


