NOM:
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1. DADES PERSONALS DE L’INFANT
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Telèfons per a la localització en cas d’urgència:

2. DADES
LEGAL 1

PERSONALS

DEL

PARE/MARE/TUTOR

Nom i cognoms:
Data de naixement:
Professió:
Treballa a:

Telèfon:

Nivell d’estudis:
Adreça electrònica (per rebre notificacions de la llar):

3. DADES
LEGAL 2

PERSONALS

DEL

PARE/MARE/TUTOR

Nom i cognoms:
Data de naixement:
Professió:
Treballa a:

Telèfon:

Nivell d’estudis:
Adreça electrònica (per rebre notificacions de la llar):
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4. DADES ESCOLARS
Motivació de la família per a portar a l’infant a la llar:

Llar d’infants anterior:
Motiu del canvi:

5. DADES FAMILIARS
Al llarg del dia, amb qui passa més hores el nen/a? (pares, avis, cangur...):

Altres persones que conviuen a casa amb l’infant:

Llengua familiar:
•

Llengua que parla amb el pare/mare/tutor legal 1:

•

Llengua que parla amb el pare/mare/tutor legal 2:

•

Llengua que parlen altres persones significatives amb l’infant:

Circumstàncies familiars a l’entorn de l’infant:
•

Absència d’un dels progenitors per separació o defunció:

•

Germans/es d’anteriors relacions:

•

Absències llargues d’un dels progenitors o de tots dos, que puguin
afectar a l’infant:
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•

Altres:

6. DADES PERSONALS DE L’INFANT
Característiques personals més destacades segons la família:

Actituds: Té iniciativa? Segueix ordre senzilles? Vol fer les coses tot sol?:

Té por d’alguna cosa?:

És esquerp o carinyós?

6.1 LLENGUATGE
A quina edat ha començat a imitar gestos i a dir les primeres paraules:

Tipus d’expressió (onomatopeies, gestos, paraules aïllades):

Enraona molt, poc, amb claredat, dificultats fonètiques:

6.2 SOCIABILITAT
Busca el contacte amb els adults?:
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Busca el contacte amb altres infants?:
És comunicatiu?:

S’entreté tot sol o reclama la presència de l’adult?:

Se l’ha deixat alguna vegada amb cangurs o familiars? Cóm ha respost?:

Joguines preferides:

Fa rebequeries? Amb quina freqüència? Per a quin motiu?:

Resposta familiar a les rebequeries:

6.3 MOTRICITAT
A quina edat va començar a jugar amb les seves mans i posar-se-les a la
boca?:

Estira els braços perquè l’agafin?:

A quina edat va començar a gatejar?:

5

A quina edat va començar a caminar sol?:

Li agraden més els jocs tranquils o bé els de moviment?:

És atrevit o prudent en qüestions d’enfilar-se, saltar....:

Algun comentari que vulgueu fer de l’aspecte motriu: problemes concrets,
destreses destacables...:

6.4 SON
On dorm?:

Horari habitual del son nocturn. Dorm tota la nit sense despertar-se?:

Horari habitual del son diürn (matí, migdiada, tarda...):

Costums. Rutines entorn a l’hora del descans ( necessitat de llum, joguines,
xumet, que li cantin, que li expliquin un conte, necessitat de l’adult...):
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6.5 ALIMENTACIÓ
Que menja habitualment per:
•

Esmorzar:

•

Dinar:

•

Berenar:

•

Sopar:

Actitud davant del menjar: lent, ràpid, té molta gana, poca, no mastega bé,
se l’ha d’entretenir...:

Aliments que no li agraden:

Autonomia. Utilitza coberts i got per beure, menja sol?:

6.6 AUTONOMIA
Control d’esfínters. A quina edat li vareu treure el bolquer? Quan ho ha
dominat realment?:

Actitud de l’infant respecte el fet d’anar al vàter (rebuig, il·lusió...):
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6.7 ANTECEDENTS DE SALUT
Malalties que ha patit, episodis greus clínics o quirúrgics (convulsions,
operacions...). Reaccions de l’infant i actitud dels pares davant dels episodis,
accidents (característiques i circumstàncies), canvis de conducta després
dels accidents o malalties:

El pediatre us ha fet alguna observació sobre el seu desenvolupament
psíquic en relació a l’edat cronològica que té?:

Segueix algun tipus de tractament d’estimulació?:

7. ANTECEDENTS FAMILIARS DE SALUT A TENIR
EN COMPTE
Pateix alguna malaltia crònica?:

Segueix algun tractament mèdic especial?:

És al·lèrgic a algun medicament?:

Hi ha antecedents de malalties físiques i/o neurològiques hereditàries?:
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8. ANTECEDENTS
POSTNATALS

PRENATALS,

PERIANTALS

I

Part (normal, cesària, amb problemes...):

* test d’Àpgar:

Postpart (nadó):
• Pes en néixer:
•

Talla:

•

Incubadora?

•

Temps d’incubadora?

•

Incidents remarcables (icterícies, dificultats respiratòries o de
nutrició...)

Primers contactes dels pares amb el nadó durant les primeres hores, estat
d’ànim de la mare (depressió postpart...):

Fins quan li vareu donar el pit? Perquè?:
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