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QÜESTIONARI DE PREINSCRIPCIÓ ED. INFANTIL                   

Us agrairíem que contestéssiu el qüestionari següent (les dades poden ser aproximades, tal 

com vosaltres les recordeu). 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A: 

Nom i cognoms_______________________________________________________________ 

EMBARÀS 

Durant l’embaràs, es va presentar algun problema?___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Hi va haver dificultats en el part? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

EVOLUCIÓ MOTRIU 

Quan va caminar? ____________________________________________________________  

Hi ha hagut algun tipus de problema en la seva evolució motriu? ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 EVOLUCIÓ DE LA PARLA 

Més o menys, quan va començar a dir les primeres paraules? __________________________ 

I petites frases?__________________ Hi ha alguns sons que li costa pronunciar? __________ 

Quins? ______________________________________________________________________ 

Parla i s’expressa bé per la seva edat? ______________________________________ 

Comprèn tot el que se li diu? _____________________________________________________ 

Quin idioma(es) parla normalment amb els membres de la família?______________________  

Ha tingut trastorns en l’oïda? ____________________________________________________ 

Quines mesures s’han pres? ____________________________________________________ 
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HÀBITS 

Control d’esfínters 

Demana de dia per anar a fer pipí i caca? __________________________________________ 

I de nit, ho controla? ____________________________ Indiqueu si se li escapa el pipí o la 

caca en funció dels eu estat emocional  _________________________________________ 

Hàbits alimentaris 

A quina edat va deixar el xumet de dia? ________________I de nit?____________________ 

A quina edat va deixar de prendre biberó? ________________ Menja bé? ________________ 

Amb qui dina i sopa? ___________________________________________________________ 

Mastega els aliments abans d’empassar-se’ls? ______________________________________ 

Menja sol/a o necessita suport? __________________________________________________ 

Utilitza la cullera, la forquilla i el got? ______________________________________________ 

Hàbits de dormir 

Comparteix l’habitació?___________ Amb qui?______________________________________ 

Li costa d’anar a dormir?_________________________ Quantes hores dorm? _____________ 

Es desperta durant la nit? ______________________  

Té malsons? ______________________ S’aixeca content/a al matí? ________________ 

Cansat/da? ________________________ Molt variable d’humor? _______________________  

Hàbits d’higiene 

Intenta rentar-se i eixugar-se les mans?______________ Intenta mocar-se? _______________ 

Es preocupa de la seva neteja o no hi para atenció? __________________________________ 

Hàbits d’autonomia en el vestir 

Comença a despullar-se sol/a? ___________________________________________________ 

Comença a posar-se sense ajuda les peces més senzilles? ____________________________ 

Comença a descordar-se els botons? ______________________________________________ 

Ordre i col·laboració a la llar 

Ajuda a endreçar les joguines? ___________________________________________________ 

Té un lloc on poder endreçar amb facilitat les seves coses (joguines, estris de pintar, contes)? 
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SOCIABILITAT 

S’entreté jugant? ___________ Quin tipus de jocs prefereix? ___________________________ 

Té problemes de gelosia amb els germans/es? ______________________________________  

Amb algú determinat? _______________________. 

Observacions que ens vulgueu fer sobre els aspectes socials ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

COMPORTAMENT 

El comportament del vostre/a fill/a us preocupa en algun aspecte (excessivament inquiet/a, 

violent/a. angoixat/a, trist/a, timidesa excessiva, passivitat _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Penseu que el vostre fill/a té un comportament adequat i n’esteu contents? ________________ 

____________________________________________________________________________ 

Observacions que ens vulgueu fer respecte el comportament ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ESCOLARITAT 

Ha anat a l’escola bressol? _________________Des de quina edat? _______________ 

Es va adaptar bé? _____________________________________________________________ 

Com a família, què espereu de l’escola per al vostre fill/a?  _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

DADES D’INTERÈS 

Ha tingut alguna malaltia greu, que l’hagi obligat a estar molts dies al llit o sense sortir de casa? 

____________________________________________________________________________ 

Té alguna al·lèrgia? ____________________________________________________________ 

Nom i cognoms de qui ha completat el qüestionari __________________________________ 

 Cardedeu, ________ de _______________________ de 202__
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