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      SITUACIÓ PERSONAL 
 

20  / 20   
 

Nom:  Cognoms:      

Lloc  i  data de naixement:        

Adreça:    núm.:       pis:   CP  

Població:   Telèfon casa:     

Centre on estudia:     Curs:    

 

SITUACIÓ FAMILIAR 
 

Pare: Nom i cognoms:     

Edat:  Professió:   Viu Absent Mort 
 

Mòbil:  E-mail:   

 

Mare: Nom i cognoms:     

Edat:  Professió   Viu Absent Mort 
 

Mòbil:  E-mail:   

 

Situació dels pares:         

Matrimoni Separats Família monoparental 

 

Viu amb:    

Pare Mare Familiars Altres 

 
 

DADES D’INTERÈS DE L’INFANT 
 

Nombre de germans   Edat nois  Edat noies   Van a l’esplai?                             

Té amics? Sí No  Pocs   Força  Molts  Són de l’escola  de                        l  barri  Altres 

Li costa relacionar-se?   

És: quiet  mogut   callat   xerraire   arriscat    tímid   constant   es cansa aviat té por   

A casa: col·labora s’aïlla  és ordenat  és desordenat   juga i sap entretenir-se sol 

Sap nedar? Sí  No 

Activitats extraescolars que realitza   
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SALUT  

 
Nº SEGURETAT SOCIAL   

Malalties importants què ha patit. Quan?    

Ha estat ingressat a un hospital? Quan? Perquè?    

Intervencions quirúrgiques que li han realitzat.   

Pateix hemorràgies freqüentment?   

Pateix alguna malaltia crònica actual ( al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes quirúrgics...)?   

Quines?  

Té alguna capacitat sensorial o física disminuïda?         Quina?   

Es mareja amb facilitat?          Es posa malalt amb freqüència?         De què?   

Pren actualment algun medicament especial? Quin i administració.    

Intolerància i Al·lèrgies: 

És intolerant a algun aliment?  En quin grau?   

Pateix alguna al·lèrgia? Quines?      

En cas d’atac:      

Pren algun medicament? Dosi i administració       

 

 

Dormir: Té problemes per dormir?  Té incontinència?  Pateix insomni?   

i malsons?  Quantes hores dorm normalment?     

Menjar: A l’hora de menjar, menja: poc/molt   de tot/poques coses______. 

Està sota algun règim especial? Quin?    

Observacions   

 
 

Entenc i comprenc tot el que estic firmant, 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ a ______ de ___________ de 20___ .  

(Signatura del tutor/tutora) 
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