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Informe Situació Sociofamiliar 
 

 
Aquest informe l’ha d’omplir un professional tècnic de referència 
de la família (treballador social, psicòleg, psicopedagog, etc.) 
 

 

1. Dades de la Persona amb discapacitat intel·lectual 
 

Nom i cognoms 

      

DNI       Data de naixement   /  /     

 

Adreça domicili familiar       

Telèfon de contacte       Codi Postal       

Localitat       Província       

 

Diagnòstic 

      

Grau de discapacitat:       % 

Grau de dependència         Definitiu:    si      no 

 

Es fa seguiment de la família per part de Serveis Socials de Base?  si  /   no 

Població / Districte de Serveis Socials a on està atesa la família:        

Nom del professional de serveis socials de Base:        

 
Entitat/Centre a on assisteix la persona amb discapacitat: 

                        

 Escola d’Educació Especial      Taller Ocupacional     Centre de Dia                   

  Centre Especial de Treball          No és atesa per cap recurs 
 

 

2. Característiques de la persona amb discapacitat 

 (marqueu amb una X la o les opcions que procedeixin) 
 

Necessita suport:   

 poc sovint   de vegades   de forma freqüent    sempre 

Mobilitat reduïda: 

  Total         Parcial 

Utilitza cadira de rodes:   sí      no 

Discapacitat sensorial:   

 Visual           Auditiva           Orgànica  

Malalties associades       

Conductes desafiants / Problemes de Conducta:  sí      no 

Altres problemes associats. Quins?       

 No té cap problema associat 
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3. Característiques de la Família 

 
 

Qui cuida de la persona amb discapacitat a la família? 

  Una sola persona          més d’una persona       tota la família 

 

Com és el cuidador? 

 Treballa    

 Té al seu càrrec a altres persones (fills, avis...) 

 Està malalt           

 És major de 65 anys      

 Té problemes de salut mental  

 

Com és la relació de la família? 

 Tenen problemes relacionals amb la persona amb discapacitat (problemes per 

la seva conducta, etc.) 
 

 Tenen problemes entre ells ( problemes de parella, desatenció a altres 

membres de la família, etc.) 
 

 Prevenció del deteriorament de les relacions familiars. 

 

Com es relaciona la família amb l’entorn? 

 No participa en activitats socials, ni es relaciona amb l’entorn.  

 No tenen suport d’altres familiars. 

 La persona amb discapacitat no està atesa per cap servei (taller, escola, 

esplai...) 

 

Composició de la unitat de convivència:  

 

Nom i Cognoms 
 

Parentesc 
Data 
Naixement 

Presenta cap 
Malaltia o 
discapacitat? 
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Genograma  

 

 
Reben prestació de la Llei d’autonomia i promoció i atenció a les persones 

amb dependència?   

 SI    NO       

Com és la situació econòmica familiar?  

Quantia total dels ingressos familiars en termes del salari mínim interprofessional 

(SMI) vigent. 

 Menys de 1 SMI mensual (menys de 900,00€ al mes) 

 De 1 a  2 SMI mensual (de 900,00€ a 1800,00€ al mes) 

 De 2 a  3 SMI mensual (de 1800,00€ a 2700,00€ al mes) 

 De 3 a  4 SMI mensual (de 2700,00€ a 3600,00€ al mes) 

 Més de 4 SMI mensual (més de 3600.00€ al mes) 

 
Valoració i orientació professional  

Breu descripció detallada de la situació social, familiar y econòmica, així com el 

motiu de la sol·licitud per part de la família. 
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Altres consideracions d’interès:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dades Professional que realitza l’informe 
 

Nom i cognoms 

      

Telèfon de contacte                                Mail de contacte       

En qualitat de:       

De l’entitat / servei :       

 
Data d’elaboració de l’informe: A               el       de              de 20    

   

 

 

 

Indispensable segell i signatura de l’entitat i/o l’organisme que complementa l’informe 

 

El/la professional certifica que la persona que participarà en el Programa de Conciliació 

Familiar – Servei Personal de Suport, no és atesa per cap servei o recurs de caràcter 

residencial. 

 

 

 

Dincat garanteix que totes les dades personals contingudes en el formulari d’inscripció seran utilitzades 
amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i els drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les seves dades personals poden incorporar-se a un fitxer 
automatitzat Dincat. Li garantim que les seves dades són confidencials i d’ús exclusiu de Dincat. Si vol, pot 

accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les, fent un escrit a Dincat C/Joan Güell, 90-92. 08028 Barcelona. 

DINCAT. PROGRAMA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR. 
 C/Joan Güell, 90-92—08028. Barcelona. Telèfon: 93 490 16 88. 

www.dincat.cat       cfamiliar@dincat.cat 

Signatura i Segell Entitat 

http://www.dincat.cat/
mailto:respir@dincat.cat

