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 CURS 20 – 20 

1er cognom  

2on cognom  

Nom  

Tutor/a curs anterior  

Grup curs anterior  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER  

D'INFORMACIÓ TUTORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aquest dossier ha d’incloure: 

 

1- Informe de primària. 

2- Fitxa tutorial de tots els cursos 

realitzats al centre. 

3- Fitxa de secretaria. 

4- Butlletí de notes final de tots els 

cursos realitzats d’ESO. 

5- Informe de l’EAP o unitats 

externes, si s’escau. 
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QÜESTIONARI DE DADES DE L’ALUMNE 

 

DADES PERSONALS I FAMILIARS 

 
Nom i cognoms:..................................................................................  Telèfon:............................... 

Adreça:  ............................................................................................................................................. 

Data de naixement:.........................................  Lloc de naixement:.................................................. 

Nom del pare:..........................................  Edat:..............  Lloc de naixement:................................. 

Nivell d’estudis:................................................  Professió:............................................................... 

Nom de la mare:......................................  Edat:..............  Lloc de naixement:................................. 

Nivell d’estudis:................................................  Professió:............................................................... 

Germans: 

Nom:........................................  Edat:.....................  Dedicació:........................................................ 

Nom:........................................  Edat:.....................  Dedicació:........................................................ 

Nom:........................................  Edat:.....................  Dedicació:........................................................ 

Nom:........................................  Edat:.....................  Dedicació:........................................................ 

 

 

DADES ESCOLARS 
 

Has tingut dificultats quan feies la primària?  .................  En quins cursos?  .................................. 

Per què? ............................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................

Has repetit algun curs? ...................................................................................................................... 

A quin centre has realitzat el 1r d’ESO?  ......................................................................................... 

Actualment, en quines assignatures tens més dificultats?  

...........................................................................................................................................................

Per què?  

........................................................................................................................................................... 

Estudies diàriament a casa?  ...............  Nombre d’hores  ................  A quin lloc?  ........................ 

Fas els deures?  ..............  Per què?  ................................................................................................. 

Què creus que caldria fer per millorar el teu rendiment?  ................................................................  

........................................................................................................................................................... 

 

DADES DE SALUT 
 

Has tingut alguna malaltia o algun accident important?  ..................  Quin?  .................................. 

.................................................................. Quina edat tenies? .......................................................... 

Prens algun medicament en l’actualitat?  ............................  Quin?  ................................................ 

Per quina raó?  .................................................................................................................................. 

Tens o has tingut algun problema de vista o d’oïda?  ...............  Quina edat tenies?  ...................... 

Quin?  ................................................................................................................................................ 

Vols fer constar alguna altra informació?  ........................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
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FITXA DE VALORACIÓ DEL CURS ................................ 

 
1) ASSISTÈNCIA de l’alumne/a al llarg del curs: 

( )  Assistència amb regularitat 

( )  Assistència irregular 

( )  Faltes contínues 

( )  Baixa o abandonament a final de curs 

( )  Especifiqueu altres situacions (absències per baixes, canvis de domicili, ...): 

 

     2) INTERÈS mitjà que l’alumne/a ha manifestat al llarg del curs: 

( )  Força interès 

( )  No gaire 

( )  Gens 

( )  Altres: 

 

Participació de l’alumne en activitats extraescolars: 
( )  Interès constant 

( )  Interès normal 

( )  Desinterès 

 

3) RELACIÓ que l’alumne/a ha establert amb el conjunt de professors: 
( ) Bona relació 

( ) Relació no conflictiva 

( ) Freqüents conflictes 

( ) Altres: 

 

Relació que l’alumne/a ha establert amb el conjunt dels seus companys: 
( ) Bona relació 

( ) Relació no conflictiva 

( ) Freqüents conflictes 

( ) Altres: 
 

Qualificació global de les seves relacions interpersonals: 
( ) Alumne/a obert en les seves relacions amb companys i professors 

( ) Alumne/a amb relacions ‘normals’ amb companys i professors 

( ) Alumne/a rebutjat/da pels seus companys 

  

En general podem dir que aquest/a alumne/a: 
( ) S’ha integrat i adaptat a l’Institut 

( ) No s’ha integrat ni adaptat a l’Institut 

 

Conflictes, expulsions i sancions d’aquest/a alumne/a que cal recordar: 
( ) Nº d’exclusions de classe: 

Motius:  ................................................................................................................................. 
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( ) Nº exclusions a casa: 

 

Motius:  ................................................................................................................................. 

Expedients Consell Escolar: 

Altres: 

 

4) NIVELL acadèmic mitjà de l’alumne/a: 

El seu nivell pot estimar-se: 

( ) Retard escolar de 2 o més cursos acadèmics 

( ) Retard escolar d’un curs acadèmic 

( ) Nivell adequat pel seu curs 

( ) Nivell superior al del seu curs 

 

L’alumne/a demostra especials aptituds per als crèdits, per les matèries o en habilitats: 

- 

- 

- 

 

L’alumne/a demostra especials dificultats en els crèdits, matèries o habilitats: 

- 

- 

- 

 

Interessos de l’alumne/a i de la seva família envers estudis futurs: 

 

 

5) SITUACIÓ FAMILIAR.  Indiqueu els fets familiars que calgui conèixer (família 

poc o molt interessada respecte als estudis de l’alumne/a, si és o no difícil de posar-se en 

contacte amb ells, família no estructurada, ...): 
 

 

 

6) ACTUACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES i  psicològiques portades a terme 

internament o externament (indiqueu intevencions de l’EAP,  seguiments psicològics, cursos de 

diversitat, derivació a serveis especialitzats, ...): 

 

 

 

 

 

7) ANTECEDENTS D’INTERÈS (Indiqueu malalties que calgui conèixer, mancances              

visuals, auditives, ...): 

 

 

8) ORIENTACIONS (Indiqueu si cal que faci algun crèdit específic, que continuï o no 

a diversitat, canvi de grup, ...): 
 


