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Benvolgudes famílies,
Aquest qüestionari ha estat elaborat per tal que ens ajudeu a conèixer millor el vostre fill/a i
el seu entorn, i així, poder-li facilitar la incorporació al que serà un nou espai, la llar d’infants.
És important que contesteu totes les preguntes, i juntament amb els dubtes que pugueu tenir,
les comenteu amb l’educadora del vostre fill/a a l’entrevista personal d’inici de curs.
Gràcies per la vostra col·laboració
Equip educatiu de la llar d’infants Els Patufets.

A OMPLIR PER L’EDUCADORA / MESTRA
Any escolar
Educadora :
Aula :

Nivell
0- 1 anys

1-2 anys
2-3 anys

DADES PERSONALS I FAMILIARS DE L’INFANT
Nom:

Cognoms:

Data de Naixement:

Lloc de Naixement

Domicili habitual:

Població:

Nom i cognoms del tutor 1 :

Nom i cognoms del tutor 2:

Lloc de treball i horari del pare :

Lloc de treball i horari de la mare:

Ha anat algun cop a una llar d’infants?

Té germans (noms i edats )?

Telèfon de casa:

Telèfon preferent urgència:

Mòbil Pare:

Mòbil Mare:

Horari que preveieu que farà?

Es quedarà a dinar?

8.30 h. a 12.30
8.30 h. a 12.30 i de 15.00h a 16.30h

Farà ús del servei de Permanència?
(mínim 5 infants)
8.00 h. a 8,30 h.
16,30 a 17:00 h.

Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat

ENTORN FAMILIAR
Quines persones conviuen amb ell/a ?
Quines persones tenen cura d’ell/a?
Quin tracte té amb les persones que
l’envolten?
Qui el vindrà a recollir?

Persones autoritzades a més dels pares
recollir-lo/a (indicar nom i d.n.i)

COMPORTAMENT HABITUAL
Actualment com és el nen/a? (es mostra
tranquil, sociable, mogut/da)
Altres característiques que penseu que
s’han de destacar
Com reacciona quan no podeu estar per
ell, quan no aconsegueix el que vol?
Quina relació té amb els altres adults,
(els busca, els rebutja, els observa, els
ignora, l’espanten)?
I amb els altres nens i nenes?
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ASPECTES SANITARIS
Aspectes destacables de l’embaràs i el
part
Lactància materna, si ha finalitzat, fins
quina edat?
Malalties
l’infant

importants

que

hagi

patit

Pren algun medicament habitualment?
És al·lèrgic/a a alguna cosa?
Altres dades de salut a tenir en compte:

ALIMENTACIÓ
Pren algun biberó, menja triturat, aixafat, a
bocins, amb cullera ?
Al·lèrgies o intoleràncies amb el menjar
Què menja habitualment per

Horari:

Esmorzar :
Dinar :
Berenar:
Sopar:
S’ha adaptat fàcilment als canvis d’alimentació?

REPÒS
1. A quina hora va a dormir?
2. S’adorm amb algun objecte?
3. Fa la migdiada? Quan de temps?
4. Dorm sol/a en una habitació?
5. Acostuma
mitjanit?

a

despertar-se

a
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JOC
Sap jugar sol/a o necessita la presència
d’ algú?
Quin joc prefereix? – tranquil, individual,
mogut, col·lectiu Quines joguines utilitza més?
Quin comportament té amb les joguines?
– endressat, curiós, destraler -

LLENGUATGE
Com parla?
L’entén tothom?
Llengua del pare:
Llengua en que parla habitualment el
nen/a:

Llengua de la mare:

