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ANNEX I. FITXA TUTORIA  PERSONAL 
 

DADES PERSONALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIAL ESCOLAR I FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECESSITATS ESPECÍFIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOM:_______________________ COGNOMS: _____________________________________ 
ADREÇA:_________________________________  POBLACIÓ:_____________________________ 
DATA NAIXEMENT: __/ __/ ____      TELÈFON 
ALUMNE/PARES:____________________________ 
ADREÇA 
ELECTRÒNICA:____________________________________________________________ 

CURS: 20___/ 20___ 

 CENTRE ON VA CURSAR 4art ESO: _________________________________________________       
DADES rellevants oferides pel CENTRE: 
 
 
 
DADES rellevants FAMILIARS: 
 
 
 
NEE 
 
 
 
 
 
 
 



CONDUCTES A MODIFICAR 
CONDUCTA DETECTADA EVOLUCIÓ FINAL 

 
Actituds personals, davant del grup i davant les normes 
 
 
-Accepta y compleix les 
normes:  
SI         NO  

 -Accepta y compleix les 
normes:  
SI         NO  

-Es mostra rebel davant les 
imposicions: 
 
SI         NO  
 

 -Es mostra rebel davant les 
imposicions: 
 
SI         NO  

-No compleix els càstigs:  
 
SI         NO  
 

 -No compleix els càstigs:  
 
SI         NO  
 

-Té baralles freqüents i atacs 
de ràbia : 
SI         NO  

 -Té baralles freqüents i atacs 
de ràbia : 
SI         NO  
 

 Actituds davant d’un adult (pare o professors) 
 

 
Evita als adults.  
SI         NO  
 

 Evita als adults.  
SI         NO  
 

Té una actitud de desafiament 
permanent.  
SI         NO  
 

 Té una actitud de desafiament 
permanent.  
SI         NO  
 

Demana aprovació.  
SI         NO  
 

 Demana aprovació.  
SI         NO  
 

No es mostra obert a analitzar 
el seu problema amb un adult  
SI         NO  

 No es mostra obert a analitzar 
el seu problema amb un adult  
SI         NO  

 
Demana consell i ajuda 
SI         NO  
 

  
Demana consell i ajuda 
SI         NO  

 
 
Hàbits personals 
 
Presenta necessitats de 
millora en els seus hàbits de : 
salut ( dormir, menjar ... ) , 
relació social ( postura, parla, 
gestos, ... ) , ús del temps 
lliure ( excés de TV, conductes 
de risc ... ) . .. 
SI         NO  

 Presenta necessitats de 
millora en els seus hàbits de : 
salut ( dormir, menjar ... ) , 
relació social ( postura, parla, 
gestos, ... ) , ús del temps 
lliure ( excés de TV, conductes 
de risc ... ) . .. 
SI         NO 
 



 Hàbits de conducta a la classe 
 
 
CONDUCTA DETECTADA EVOLUCIÓ FINAL 
Té freqüents faltes o retards 
SI         NO  
 
No està plenament integrat a 
la classe 
SI         NO  
 
Es baralla amb els companys 
SI         NO  
 
No cuida els materials 
SI         NO  
 

 Té freqüents faltes o retards 
SI         NO  
 
No està plenament integrat a 
la classe 
SI         NO  
 
Es baralla amb els companys 
SI         NO  
 
No cuida els materials 
SI         NO  

Hàbits de treball i estudi 
No assisteix amb regularitat  
SI         NO  
No és puntual.  
SI         NO  
No realitza les tasques 
escolars 
SI         NO  
No participa a la classe  
SI         NO  
 

 No assisteix amb regularitat  
SI         NO  
No és puntual.  
SI         NO  
No realitza les tasques 
escolars 
SI         NO  
No participa a la classe  
SI         NO  
 

Personalitat, característiques psicològiques 
S’observa timidesa en la seva 
comunicació 
SI         NO  
Mostra canvis d’humor sense 
justificació.  
SI         NO  
Davant dels problemes perd el 
control.  
SI         NO  
 

 S’observa timidesa en la seva 
comunicació 
SI         NO  
Mostra canvis d’humor sense 
justificació.  
SI         NO  
Davant dels problemes perd el 
control.  
SI         NO  
 

Integració familiar 
Precisa suport per acceptar la 
seva situació familiar.  
SI         NO  
Manté relacions tenses amb 
els seus pares  
SI         NO  
Els pares han perdut el control 
de l’educació  
SI         NO  
Els pares es responsabilitzen 
del seguiment  
SI         NO  

 Precisa suport per acceptar la 
seva situació familiar.  
SI         NO  
Manté relacions tenses amb 
els seus pares  
SI         NO  
Els pares han perdut el control 
de l’educació  
SI         NO  
Els pares  es responsabilitzen 
del seguiment  
SI         NO  
 

Font: www.sociedadelainformacion.es 
 


