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GUIÓ PER A LA PRIMERA ENTREVISTA AMB ELS PARES: 
 

Data: ______________________ 
 
Assistents a l’entrevista: _____________________________________ 
 
Entrevista feta a petició de: _________________________________ 
 
 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A: 

Nom i cognoms…………………………………………………………………………………………… 

Data de naixement……………………… 

Grup……………………… 

Telèfons de contacte:…………………………………………………………………………………. 

1. DADES FAMILIARS: 

1.1. Nom del pare:_________________________________________                                        

Viu ____ Edat:______ Professió:________________________________                                         
Estudis:____________________________________________________ 

Horari laboral:_______________________________________________ 

 

1.2. Nom de la mare:______________________________________                                        

Viu ____ Edat:______ Professió:________________________________                                         
Estudis:____________________________________________________ 

Horari laboral:_______________________________________________ 

 

1.3. Fills (completa les dades, assenyalant si algun no viu a casa) 

Nom Edat Estudis 

   

   

   

1.4. Altres persones que visquen a casa 

Nom Edat Parentiu 
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1.5. Situació familiar 

Hi ha hagut algun esdeveniment que puga haver influït, especialment, en la 
vida del seu fill/a? (malalties, mort d’un familiar, absència del pare, dificultats 
econòmiques, separació o divorci dels pares…). 

 

 

 

1.6. Relacions familiars 

Quant a l’educació del seu fill/a, estan ambdós d’acord, pare i mare, en el que 
cal fer? 
 
Quines pautes educatives se seguixen amb relació a les bones i males 
conductes: premis, castics, elogis, diàleg, comentaris, etc.? 
 
 
Quina actitud hi ha en la família respecte al seu fill/a? (sobreprotecció, 
exigència, resignació, frustració, ansietat, indiferència, comprensió, acceptació 
o rebuig, etc.). 
 
 

 

2. OBSERVACIONS MÈDIQUES: 

Alguna malaltia física o psicològica rellevant: 

 

Sol presentar faltes d’assistència al centre per això? 

 

Tractament: 

 

3. PERSONALITAT DE l’ALUMNE 

Alegre 

Afectuós 

Trist 

Agressiu 

Tímid 

Tranquil 

Sociable 

Segur 

Obedient 

Desobedient 
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Dependent 

Perseverant 

Independent 

Inconstant 

Nerviós  

Resignat 

Organitzat 

S’aïlla 

Desorganitzat 

Comunicatiu 

Sol parlar amb vosaltres del que li interessa o li preocupa?  SÍ     NO 

Altres observacions fetes pels pares: 

4. HÀBITS D’ESTUDI 

Disposa d’un lloc propi per a l’estudi?   SÍ     NO 

Té un horari fix per a estudiar? SÍ NO 

Si té horari fix, el complix? SÍ NO 

Quantes hores setmanals dedica a l’estudi? 

De 0 a 5 hores     De 5 a 10 hores     De 10 a 15 hores     Més de 15 hores 

Superviseu el seu treball? SÍ NO 

5. OCI I TEMPS LLIURE 

Què fa el vostre fill durant les hores lliures? 
 
 
 
Com ocupeu el vostre temps en família? (televisió, afició comuna, excursions, 
jocs, conversar, etc.) 

 

6. VALORACIÓ DE LA CONDUCTA DEL VOSTRE FILL/A 

ÀMBIT ESCOLAR 

 Excel·lent Bo Normal Regular Roín 

Amb relació als seus companys      

Amb relació al professorat      

Amb relació a les instal·lacions i als 
materials de l’aula 

     

Amb relació a les normes de 
convivència de la classe 

     

Amb relació a la realització de les 
tasques escolars 

     

ÀMBIT FAMILIAR 
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Amb relació a son pare      

Amb relació a sa mare      

Amb relació als seus germans      

Amb relació al compliment de les 
responsabilitats que tinga 
assignades 

     

Amb relació a les normes de 
convivència establides 
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FITXA DE REGISTRE 

 

ALUMNE/A:_______________________________DATA:_____________ 

SOL·LICITADA PER:_____________________________________________ 

MOTIU:____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

PERSONES QUE ACUDIXEN: ______________________________________ 

___________________________________________________________ 

TEMES PLANTEJATS: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DESENROTLLAMENT: 

 

 

 

 

 

ACORDS: 

- 

- 

- 

COMPROMISOS 

- 
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- 

- 

ALTRES DADES D’INTERÉS 

 

 

 


