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NOM i COGNOMS (de l’infant/jove)

VAIG EN CADIRA ELECTRÒNICA           

sempre  _____  habitualment  _____  a vegades  _____        ho puc fer jo sol  _____  necessito ajuda  _____ 

VAIG EN CADIRA MANUAL                   

sempre  _____  habitualment  _____  a vegades  _____        ho puc fer jo sol  _____  necessito ajuda  _____ 

CAMINO SENSE AJUDES                         

sempre  _____  habitualment  _____  a vegades  _____        ho puc fer jo sol  _____  necessito ajuda  _____  

CAMINO AMB AJUDES

sempre  _____  habitualment  _____  a vegades  _____        ho puc fer jo sol  _____  necessito ajuda  _____ 

QUINES AJUDES TÈCNIQUES fas servir per desplaçar-te/QUINS SUPORTS PERSONALS necessites

VAIG EN CADIRADE RODES
posar-me de peu        iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
canviar de cadira       iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
passar-me al vàter      iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
mantenir l’equilibri      iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
ficar-me al llit iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
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VESTIR
posar-me/treure part superior iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
posar-me/treure part inferior iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
posar-me/treure sabates iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):

HIGIENE
rentar-me a la pica iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
rentar-me a la dutxa iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
rentar-me al vàter iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):

MENJAR
portar el menjar a la boca iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
tallar els aliments iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
aixecar el got iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):

ACTIVITATS
escriure i dibuixar iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
retallar i enganxar iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
jugar a taula iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):

A L’AIGUA
banyar-me (mantenir flotació) iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
desplaçar-me (nedar i jugar) iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina):
entrar i sortir sol iPuc  _____  no puc  _____  amb ajuda  (quina): 

COMENTARIS



AFICIONS i EXPECTATIVES (explica què fas habitualment en el temps lliure i el que t’agradaria fer a COMKEDEM)

DECLARACIÓ

Jo, (nom pare/tutor de l’infant/jove)     amb DNI  

Jo, (nom jove major d’edat)  amb DNI   

DECLARO que totes les dades són certes a dia d’avui i AUTORITZO a l’ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT COMKEDEM a
utilitzar-les per valorar la formalització de l’alta. En cas de no poder-se formalitzar l’alta, vull que em retornin tota la
documentació presentada   _____   que la destrueixin   _____

I perquè així consti, signo aquest document

Signatura:

Lloc i data:   ______________________________________   , a   _____   de   _______________________   de   ______________

En virtud de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les imatges i les dades seran incorporades a un fitxer titularitat de la 
ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT COMKEDEM que es compromet a tractar-les de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats socials que ens
són pròpies. Li recordem que en qualsevol moment vostè pot exercir el dret a conèixer, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades, adreçant-se
a la nostra adreça a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 45, (08035) de Barcelona.

PERSONALITAT  (explica i/o marca amb una “x” el que t’identifica)   

Extrovertit   _____   Nerviós         _____   Tranquil       _____   Actiu             _____    Gandul                _____   

Carinyós     _____   Tossut            _____   Obedient   _____   Rondinaire   _____    Simpàtic               _____   

Pessimista   _____   Desmotivat  _____   Tancat        _____   Alegre           _____   Optimista              _____   

Líder            _____   Sensible       _____    Irritable       _____   Conformista _____   Temperamental   _____   

Altres:  ________________________________________________________________________________________

La meva capacitat de relació social amb els altres és:     alta   _____   mitjana   _____   baixa   _____

La meva iniciativa per fer coses és: alta   _____   mitjana   _____   baixa   _____

La meva capacitat comunicativa és: alta   _____   mitjana   _____   baixa   _____

La meva capacitat de comprensió és: alta   _____   mitjana   _____   baixa   _____

La meva capacitat d’expressió és: alta   _____   mitjana   _____   baixa   _____

La meva millor qualitat és:

El meu pitjor defecte és:


