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Fitxa personal (tutoria)  
Dades personals 

Nom i cognoms…………………………………..    

DNI………………. 

Adreça ……………………………….       Població………………. CP………… 

Telèfon casa ………………………   

Nom pare/mare / 1r tutor legal……...........................................………………   

Mòbil pare/mare / 1r tutor legal……………………   

Adreça electrònica pare / mare/ 1r tutor legal…………………….. 

Nom pare/mare / 2n tutor legal……...........................................………………   

Mòbil pare / mare / 2n tutor legal………………….    

Adreça electrònica pare / mare /2n tutor legal (NO POT COINCIDIR AMB 
LA DEL 1r TUTOR LEGAL)  ……………………… 

Data de naixement……                              Lloc de naixement......... 

Si has nascut fora de Catalunya data d’arribada......... 

Llengua o llengües que parles a casa…………… 

Activitats extraescolars ( quina i quin horari) 

 

 

Pateixes alguna malaltia o al·lèrgia?.........   

En cas afirmatiu quina…………… 

 

 

Prens algun medicament (que l’institut hagi de tenir-ne coneixement) de 
forma habitual? ………………………………….. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut de Tremp 
C/ Bisbe Iglesias, 5 
25620 Tremp (Lleida) 
Tel. 973 650836  
Fax 973 652523 
E-mail c5006288@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/iestremp 

 

 

En quins centres has estudiat? 

Cursos Nom del centre Població 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Què t’agradaria estudiar quan acabis l’ESO? 

 

 

A quina professió t’agradaria dedicar-te? 

 

Dades familiars 

Nom del pare/mare/ tutor legal……………………………  Professió……………... 

Nom de la pare / mare / tutor legal ............................................. 
Professió........................... 

Tens els pares separats? ..................... 

En cas afirmatiu, amb qui convius?.............................. 

Nom i edat dels germans:  

Nom Edat Estudis/curs 
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Altres familiars que conviuen amb tu a casa: 

Nom Parentiu Edat 
   
   
   
   
   
 

Dia i horari més adequats per parlar amb els pares i tutors........................... 

 

Altres dades personals 

Tens alguna assignació econòmica o demanes diners quan en necessites 

 

 

Tens accés a internet a casa? 

Disposes d’ordinador, tablet o mòbil personal? 

En cas afirmatiu de quin disposes? 

 

 

L’has de compartir amb algú de la família? Amb qui? 

 

 

 

Quantes hores dediques a fer deures i estudiar cada dia? 
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Explica què sols fer els caps de setmana: 

 

 

 

Quan surts amb els amics i les amigues quines activitats acostumes a fer? 

 

 

 

 

Quantes hores al dia dediques a les pantalles ( jocs, sèries....) els dies de 
classe? 

 

 

 

Quines són les teves sèries o programes de televisió o altres productes 
audiovisuals( youtubers, blocs...)  preferits? 

 

 

 

 

Acostumes a llegir?  En quin format ( escrit, digital...)? Quin tipus de lectures? 
Quant temps hi dediques, al dia, a la setmana...? 

 


