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ENTREVISTA AMB LA FAMÍLIA (P4, P5 I EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 
 
 
Nom i cognoms tutor/a de l’escola:  
 
Nom i cognoms de l’alumne: 
 
Nom i cognoms del familiar: 
 
Curs:                         Data:                 Curs acadèmic: 
                               
 
Composició familiar 
Familiar Nom Data naix. Treball/activitat Estudis 

     

     

     

     

     

     

 
Nombre de germans:       Lloc entre els germans:     
 
 
Altres persones que conviuen a casa:   
 
 
Alguna circumstància especial:  
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DESENVOLUPAMENT DEL NEN/A  
 
Salut i dades mèdiques 
__________________________________________________________________ 
Intervencions quirúrgiques o hospitalitzacions: 
 
 

Ha rebut estimulació o tractament individualitzat? Quin? 
 
 
Malalties que ha tingut: 
 
 
Al·lèrgies? 
 
 
Dificultats de visió?      Dificultats d’audició? 
 
 
Dades mèdiques o antecedents familiars que cal tenir en compte: 
 
 
 
Atenció serveis externs: CDIAP, CSMIJ, CREDA; EAIA... 
 
 
 
 
Alimentació 
__________________________________________________________________ 
Presenta algun tipus de problema amb el menjar?          Quin? 
 
 
 
Presenta alguna al·lèrgia o intolerància a algun tipus d’aliment?           A quin? 
 
 
 
 
Comunicació i llenguatge 
__________________________________________________________________ 
Llengua vehicular  de l’entorn familiar: 
 
Nen/a:                                            Pare:                                           Mare: 
 
 
__________________________________________________________________ 
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Pautes educatives familiars 
__________________________________________________________________ 
Relació pares-fill/a 
 
 
Relació amb els germans: 
 
 
Relació amb l’escola: 
 
 
 
Temps lliure (dins i fora de casa) 
 

Amb qui està? 
 
  
 Quines activitats realitza? (temps que hi dedica diàriament) 
 TV: programes i horari que li interessen: 
 Vídeojocs i consoles: 
 Activitats fora de casa: 
 Tipus de jocs que li agraden més: tranquils, activitats físiques… 
 

Hi ha alguna cosa important que no hi consta i que voldrien comentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moltes gràcies! 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled20: 
	untitled19: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled66: 
	untitled65: 


