
    

 SALUT I ESCOLA
MALALTIES TRANSMISSIBLES

Per  disminuir  el  risc  de  contagi  a  les  escoles,  el  departament  de  Sanitat  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  recomana unes  normes d’actuació  en  les  malalties  més
freqüents.

Les  malalties  infeccioses  que es poden transmetre  d’una persona a  una altra  per
qualsevol mecanisme( malalties transmissibles) són freqüents en nens escolaritzats.
En general,  els  nens no s’han d’excloure de l’escola  per  malalties poc importants,
llevat que es doni alguna de les condicions següents:

• Que  la  malaltia  impedeixi  que  l’alumne/a  dugui  a  terme  les  activitats  amb
normalitat.

• Que la malaltia de l’alumne/a requereixi  més atencions de les que els seus
responsables puguin donar-li,atès que l’atenció envers la resta d’alumnes no
pot quedar afectada.

• Que l’alumne presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment,que
respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.

• Que l’alumne presenti  exantema amb febre o  canvis  de comportament  i  el
metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

A continuació es resumeixen les  malalties infeccioses en edat escolar  agrupades
segons les seves manifestacions clíniques.

1- Malalties respiratòries.

2- Malalties gastrointestinals.

3- Malalties que cursen amb erupció cutània.

4- Malalties de la pell.

5- Altres malalties causades per bacteris.

6- Altres malalties causades per virus.

Per a més informació podeu consultar els criteris de no assistència dels alumnes a
l’escola durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles a
la cartellera de l’escola i a la www.joviat.cat en l’apartat de Salut i Escola.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Seguint  les  recomanacions  del  Departament  de  Salut  i  la  Societat  Catalana  de
Pediatria, us informem que per poder administrar medicaments als alumnes, sempre
que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares,mares o tutors legals
aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament que
ha de prendre i la pauta d’administració.



Per altra banda han d’aportar el full d’autorització per a l’administració del medicament,
on es demana , al personal del centre educatiu l’administració del medicament prescrit
d’acord  a  les  pautes  que  constin  en  l’informe  mèdic  esmentat,  i  se  n’autoritza
l’administració al personal del centre.

Aquest  full  d’autorització  el  podeu  trobar  a  la  Recepció  de  l’escola  i  a  la
www.joviat.cat en l’apartat de Salut i Escola.

ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB MALALTIES CRÒNIQUES

• Amb la finalitat de garantir l’escolarització d’alumnes amb malalties cròniques,
cal que la família ens facin arribar la documentació següent:

1. Informe  mèdic  on  s’especifiqui  la  descripció  de  les  actuacions  en  cas
d’emergència,es  detallin  les  necessitats  i  les  atencions  que  calen  a
l’alumne/a i hi consti els telèfons dels referents sanitaris.

2. Autorització  signada  on  s’autoritzi  als  docents  del  centre  educatiu  per
administrar la medicació corresponent, si s’escau.

ACTUACIONS PER PART DE L’ESCOLA

• Si  la  mestra  detecta  que  l’estat  de  salut  del  vostre  fill  o  filla  dificulta  el
seguiment normal de les activitats contactarà amb vosaltres perquè l’aneu a
buscar.

• És molt important que deixeu un telèfon de contacte disponible durant l’horari
escolar  i  que  tingueu  disponibilitat  o  una  persona  de  contacte  per  anar  a
l’escola a buscar el vostre fill/a en cas de necessitat.

• Quan comuniqueu a la recepció l’absència del vostre fill/a si aquesta és per
malaltia agrairem ens digueu de quina malaltia es tracta.

• En  cas  de  que  el  seu  fill/a  pateixi  pediculosi  (polls)  es  important  que  ho
comuniqueu a l’escola. Tot seguit informarem amb una circular on hi haurà les
actuacions a seguir.

ASSEGURANÇA ESCOLAR 

En cas de que el seu fill hagi patit un accident a l’escola caldrà que els portin a la
mútua que té contractada l’escola i caldrà portar el corresponent paper d’accident que
us facilitaran a la recepció de l’escola.
L’assistència mèdica serà: 

• Salut solucions 
C. Sant Josep,11 · Manresa · 93 874 90 90
Horari de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 20:00

• Clínica Sant Josep
C. Caputxins,16 · Manresa · 93 874 40 50
Horari: 24h


