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Annex
Pauta d’observació de situacions de risc Primària
Escola:
Tutor/a:
Nom de l’infant:
Curs:
A. Necessitats bàsiques
Alimentació
1. Demana menjar
2. No porta esmorzar/berenar
3. Manifesta que no ha dinat
4. Hàbits de menjar inadequats
5. Absència de pautes horàries
6. Conducta conflictiva en els moments dels àpats
7. Obesitat
8. Desnutrició
9. Altres:
Habitatge
10. Manca de subministraments bàsics a l’habitatge: llum, aigua, gas...
11. Habitatge insalubre
12. Desordre
13. Risc de desnonament
14. No té domicili fix
15. Altres:
Vestit i calçat
16. Manca de roba: abric, samarreta, mitjons...
17. Roba en molt mal estat
18. Inadequació del vestit/calçat per a l’estació
19. Molts dies amb la mateixa roba
20. Altres:
Descans
21. S’adorm amb freqüència a l’escola
22. Se’l veu cansat i amb son
23. Explica que va a dormir tard
24. Altres:
Higiene personal
25. Generalment va brut
26. No té incorporats els hàbits higiènics corresponents a la seva edat:
rentar-se les mans, rentar-se les dents, banyar-se sol...
27. Altres:

Ocasional

Freqüent
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B. Salut
Sí

No

1. Descontrol de les vacunacions
2. No porta control pediàtric
3. Manca de revisions adequades a la seva edat i/o estat de salut
4. No assisteix a les visites i/o no segueix els tractaments que li són
necessaris: logopèdia, psicòleg, medicació…
5. Amaga els orígens de les lesions i/o hi ha visions discrepants i
contradictòries
6. Accidents domèstics freqüents
7. Sovint té cops/lesions o està malalt/a
8. Fa ingressos hospitalaris amb freqüència
9. Ferides sense curar o infectades
10. Càries dental extensa
11. No porta ulleres i/o pròtesis quan li és necessari
12. Altres:

C. Seguretat Emocional
Ocasional

Freqüent

1. Evita el contacte visual
2. Mostra un aspecte trist, plora sovint i/o no somriu
3. Manté les distàncies davant les expressions afectives
4. Fa demandes continuades d’afectivitat
5. Fa balanceigs o altres moviments d’autoestimulació compulsiva
(cops de cap voluntaris, masturbació...)
6. Diu coses que indiquen que pensa en el suïcidi
7. S’autolesiona
8. És reticent a marxar de l’escola en acabar l’horari lectiu, els caps de
setmana i les vacances
9. En tornar després del cap de setmana presenta un estat de neguit o
alteració
10. Altres:

Sí

No
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D. Família
Ocasional

Freqüent

1. Manca de comunicació i vincle entre família i fill/a
2. L’infant no parla d’activitats que fa amb la família
3. L’infant fa tasques inadequades a la seva edat i/o assumeix rols
parentals (tasques domèstiques, cures de germans i/o familiars)
que impedeixen la seva escolarització i socialització
4. Sobreprotecció de l’infant per part de la família
5. La família té una imatge negativa de l’infant, el menysprea, el culpa,
el deprecia o el desvalora
6. La família acudeix al centre amb símptomes d’haver consumit
drogues o alcohol
7. L’infant verbalitza consum de tòxics per part de la família
8. A la família hi ha manca d’hàbits i descontrol horari
9. La família no compleix la normativa de l’escola
10. La família rebutja comentar problemes de l’infant amb el tutor/a i no
mostra interès pel procés evolutiu del fill/a
11. Canvis freqüents de centre educatiu
12. La família castiga de manera incoherent el fill/a, per excés o defecte
13. La família és molt exigent amb l’infant en relació amb els estudis, els
deures i les tasques escolars
14. La família manifesta incapacitat o dificultat a l’hora de marcar límits
al fill/a
15. La família utilitza el càstig físic com a mètode de disciplina
16. La família utilitza l’amenaça com a mètode de disciplina
17. L’infant manifesta haver estat agredit per la família
18. La família evita la relació amb l’escola (no assisteixen a entrevistes,
reunions, etc.)
19. L’infant manifesta rebuig als pares i es resisteix a tornar a casa
20. L’infant no vol parlar de la família ni de casa seva
21. Manca de puntualitat en la recollida de l’infant i/o manca
de referent clar
22. La família porta l’infant a llocs inadequats i/o en hores inadequades
23. No saben omplir adequadament el temps lliure: excés d’activitats,
falta d’activitat, activitats inadequades per a l’edat, no volen que pugui
omplir el temps amb activitats positives, ocupen el temps
amb les tecnologies de la informació i la comunicació...
24. L’infant passa hores al carrer
25. L’infant passa hores sol
26. Altres:

Sí

No
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E. Conducta
Ocasional

Freqüent

1. Presenta canvis significatius en el seu comportament habitual
a classe: no presta atenció, sembla absent...
2. Fa servir vocabulari insultant o provocatiu
3. Es veu implicat/da en baralles o conflictes i/o hi participa
4. Presenta problemes de relació amb el grup d’iguals
5. Té influències negatives
6. Realitza furts a l’escola
7. No respecta les normes de comportament a l’escola
8. Presenta un baix rendiment
9. Té faltes d’assistència a l’escola
10. Té faltes de puntualitat a l’escola
11. Té conflictes amb els mestres i/o desobeeix
12. Té expulsions de classe i de l’escola
13. No fa les tasques escolars assignades
14. Fa un ús inadequat de les tecnologies de la informació i la
comunicació
15. Presenta manifestacions, coneixements, conductes i/o jocs sexuals
inadequats per a la seva edat
16. Altres:

Observacions

Sí

No
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Annex
Pauta d’observació de situacions de risc secundària
Institut:
Tutor/a:
Nom de l’alumne:
Curs:
A. Necessitats bàsiques
Alimentació
1. Demana menjar
2. No porta esmorzar/berenar
3. Manifesta que no ha dinat
4. Hàbits de menjar inadequats
5. Absència de pautes horàries
6. Conducta conflictiva en els moments dels àpats
7. Obesitat
8. Desnutrició
9. Altres:
Habitatge
10. Manca de subministraments bàsics a l’habitatge: llum, aigua, gas...
11. Habitatge insalubre
12. Desordre
13. Risc de desnonament
14. No té domicili fix
15. Altres:
Vestit i calçat
16. Manca de roba: abric, samarreta, mitjons...
17. Roba en molt mal estat
18. Inadequació del vestit/calçat per a l’estació
19. Molts dies amb la mateixa roba
20. Altres:
Descans
21. S’adorm amb freqüència a l’escola
22. Se’l veu cansat i amb son
23. Explica que va a dormir tard
24. Altres:
Higiene personal
25. Generalment va brut
26. No té incorporats els hàbits higiènics corresponents a la seva edat:
rentar-se les mans, rentar-se les dents, banyar-se sol...
27. Altres:

Ocasional

Freqüent
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B. Salut
Sí

No

1. Descontrol de les vacunacions
2. No porta control pediàtric
3. Manca de revisions adequades a la seva edat i/o estat de salut
4. No assisteix a les visites i/o no segueix els tractaments que li són
necessaris: logopèdia, psicòleg, medicació…
5. Amaga els orígens de les lesions i/o hi ha visions discrepants i
contradictòries
6. Accidents domèstics freqüents
7. Sovint té cops/lesions o està malalt/a
8. Fa ingressos hospitalaris amb freqüència
9. Ferides sense curar o infectades
10. Càries dental extensa
11. No porta ulleres i/o pròtesis quan li és necessari
12. Altres:

C. Seguretat Emocional
Ocasional

Freqüent

1. Evita el contacte visual
2. Mostra un aspecte trist, plora sovint i/o no somriu
3. Manté les distàncies davant les expressions afectives
4. Fa demandes continuades d’afectivitat
5. Fa balanceigs o altres moviments d’autoestimulació compulsiva
(cops de cap voluntaris, masturbació...)
6. Diu coses que indiquen que pensa en el suïcidi
7. S’autolesiona
8. És reticent a marxar de l’escola en acabar l’horari lectiu, els caps de
setmana i les vacances
9. En tornar després del cap de setmana presenta un estat de neguit o
alteració
10. Altres:

Sí

No
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D. Família
Ocasional

Freqüent

1. Manca de comunicació i vincle entre família i fill/a
2. El/la jove no parla d’activitats que fa amb la família
3. El/la jove fa tasques inadequades a la seva edat i/o assumeix rols
parentals (tasques domèstiques, cures de germans i/o familiars) que
impedeixen la seva escolarització i socialització
4. Sobreprotecció de l’infant per part de la família
5. La família té una imatge negativa de l’infant, el menysprea, el culpa,
el deprecia o el desvalora
6. La família acudeix al centre amb símptomes d’haver consumit
drogues o alcohol
7. El/la jove verbalitza consum de tòxics per part de la família
8. A la família hi ha manca d’hàbits i descontrol horari
9. La família no compleix la normativa de l’institut
10. La família rebutja comentar problemes de l’alumne/a amb el tutor/a i
no mostra interès pel procés evolutiu del fill/a
11. Canvis freqüents de centre educatiu
12. La família castiga de manera incoherent el fill/a, per excés o defecte
13. La família és molt exigent amb l’alumne/a en relació amb els estudis,
els deures i les tasques escolars
14. La família manifesta incapacitat o dificultat a l’hora de marcar límits
al fill/a
15. La família utilitza el càstig físic com a mètode de disciplina
16. La família utilitza l’amenaça com a mètode de disciplina
17. El/la jove manifesta haver estat agredit per la família
18. La família evita la relació amb l’institut (no assisteixen a entrevistes,
reunions, etc.)
19. El/la jove manifesta rebuig als pares i es resisteix a tornar a casa
20. El/la jove no vol parlar de la família ni de casa seva
21. La família porta l’alumne/a a llocs inadequats i/o en hores
inadequades
22. No saben omplir adequadament el temps lliure: excés d’activitats,
falta d’activitat, activitats inadequades per a l’edat, no volen que pugui
omplir el temps amb activitats positives, ocupen el temps
amb les tecnologies de la informació i la comunicació...
23. El/la jove passa hores al carrer
24. El/la jove passa hores sol
25. Altres:

Sí

No
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E. Conducta
Ocasional

Freqüent

1. Presenta canvis significatius en el seu comportament habitual a
classe: no presta atenció, sembla absent...
2. Fa servir vocabulari insultant o provocatiu
3. Es veu implicat/da en baralles o conflictes i/o hi participa
4. Presenta problemes de relació amb el grup d’iguals
5. Té influències negatives
6. Realitza furts a l’institut
7. No respecta les normes de comportament a l’institut
8. Presenta un baix rendiment
9. Té faltes d’assistència a l’institut
10. Té faltes de puntualitat a l’institut
11. Té conflictes amb el professorat i/o desobeeix
12. Té expulsions de classe i de l’institut
13. No fa les tasques escolars assignades
14. Fa un ús inadequat de les tecnologies de la informació
i la comunicació
15. Presenta manifestacions, coneixements, conductes i/o jocs sexuals
inadequats

Sí

No

Sí

No

16. Canvis constants de parella sentimental
17. Relacions de risc sense protecció
18. Embarassos i/o avortaments
19. Píndola de l’endemà
20. Altres:

Observacions

