
 
 

 

Normativa sanitària 

Quan un infant malalt acudeix a l’escola exposa als altres al perill de contagi, per això: 

No s’acceptarà l’entrada a la llar de cap infant que presenti: 

• Temperatura superior a 38ºc. Si un nen/a marxa a casa amb febre superior a 
38ºc no podrà venir l’endemà a l’escola, ha d’estar un mínim de 24h. a casa 
sense febre. 

• Infeccions o nafres a la boca. 
• Erupcions i alteracions de la pell. 
• Diarrea líquida (encara que no presentin febre). 
• Conjuntivitis (quan hi ha secreció lleganyosa és contagiosa). No pot assistir fins 

que no desapareguin les secrecions. Pot venir un dia després de començar el 
tractament. 

• Parasitosis intestinal (cucs, Giardia lamblia...) 
• Varicel·la. No podrà tornar fins que totes les lesions estiguin en fase de crosta 

sense  tractament. 
• Paràsits capil·lars (polls) fins a la desaparició de l’insecte i de les llémenes. Són 

molt contagiosos i cal aplicar un bon tractament de seguida. Podrà venir a la 
llar quan s’hagin eliminat els ous o llémenes del cabell. 

• I totes aquelles malalties contagioses que els nens/es poden encomanar. 

En qualsevol cas per assistir a l’escola han de dur un  informe del pediatre on posi 
clarament que poden assistir a l’escola. 

Administració de medicaments en horari escolar: 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, per poder administrar 
medicaments als nens/es, cal que els pares aportin una recepta del pediatre on consti 
el nom del nen/a, el nom del medicament que ha de prendre, la dosis i hora en que 
s’ha d ‘administrar.  

Quan es posen malalts a l’escola: 

Si un nen/a es posa malalt/a a la llar, s’avisarà a la família perquè el vingui a buscar el 
més aviat possible.  

En cas que l’infant pateixi una malaltia contagiosa, es prega a la família que ho 
comuniqui immediatament, d’aquesta manera, avisarem a les famílies dels altres 
nens/es per a que puguin preveure la malaltia o anticipar-s’hi.  
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