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Amb el suport de: 



BENVINGUTS! 

★ Aprofitem aquest espai per donar la benvinguda a totes les famílies que 
des d’ara formeu part del Projecte Educatiu de la Llar d’Infants La Gua-
Gua. 

★ En aquest dossier us oferim tota la informació necessària per conèixer 
la nostra escola i el seu funcionament. 

★ Creiem important que conegueu aquesta informació per facilitar el bon 
funcionament del centre i la nostra tasca educativa. 

QUI SOM? 

★ Llar d’Infants La Gua-Gua és una escola infantil d’iniciativa privada, 
constituïda legalment com a cooperativa de mestres sense afany de 
lucre l’any 1997, després de 15 anys de funcionament. Està situada en 
un local de propietat municipal. 

★ L’equip de l’escola està format per les cinc sòcies de la cooperativa i pel 
personal contractat, tots amb la titulació de mestre o tècnic superior 
d'educació infantil. 

★ El centre ofereix 61 places escolars, dividides en 4 aules: 
- Una de  4-12 mesos amb capacitat per a 8 infants. 
- Una de 1-2 anys amb capacitat per a 13 infants. 
- Dues de 2-3 anys amb capacitat per a 40 infants. 
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★ La Llar d’Infants col·labora amb els centres de Cicles Formatius de Grau 
Superior d'Educació Infantil i rep alumnes de pràctiques durant el curs 
escolar.  

★ L’escola està subvencionada per l’Ajuntament de l’Hospitalet, per la 
Generalitat de Catalunya i puntualment per la Diputació de Barcelona.  

★ El centre està autoritzat pel Departament d’Ensenyament des de l’any 
1994 (DOGC núm. 1909, 15-06-1994), amb el codi de centre 
a08053871, per acollir infants de primer cicle d’Educació Infantil 
(0-3 anys). L’autorització definitiva de funcionament es va publicar en 
el DOGC núm. 6065, de 13-02-2012, Resolució ENS/182/2012 
de 25/01/2012. 

★ El català és la llengua de comunicació dins l’escola amb els infants i en 
la documentació de la llar. El contacte amb les famílies es realitza en 
català o castellà segons les necessitats.  

QUÈ PRETENEM? 

★ L’escola pretén afavorir el desenvolupament integral dels infants, 
estimulant-ne les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals, 
potenciant-ne la  creativitat i la descoberta, oferint un entorn que faciliti 
les experiències d'aprenentatge i autonomia personal, des d’una 
metodologia activa que els permeti actuar i experimentar en un context 

 3



diferent al familiar. 
★ L'equip educatiu acompanya els infants durant aquest període de 

creixement i desenvolupament, respectant els seus interessos i donant 
resposta a les seves necessitats, ajudant-los a aprendre a compartir i a 
respectar els altres i a un mateix. 

★ Per dur endavant aquesta tasca és imprescindible la col·laboració de les 
famílies, això permetrà mantenir una línia d’actuació coherent entre 
casa i l’escola, ja que tots tenim el mateix objectiu: el benestar dels 
infants. 
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NORMES DE FUNCIONAMENT 

1. HORARI 

★ HORARI ESCOLAR: 
 - Matí: Entrada, de 9 a 9.30h 

 Sortida a les 12h o 13h 
 - Tarda: Entrada a les 15h 

  Sortida a les 15h o de 16’30h a 17h 
★ HORARI D’ACOLLIDA:  de 8 a 9h, s’iniciarà un cop finalitzat el 

període d’adaptació. 
★ HORARI  JULIOL:  La llar només oferirà horari de  8 a 15h (no hi 

haurà horari de tarda). 

NOTA: No està permesa l’entrada ni la sortida dels infants fora d’aquests 
horaris, excepte amb un justificant mèdic.  

2. CALENDARI 

★ VACANCES: 
- Nadal:   segons el calendari escolar 
- Setmana Santa:   tota la setmana  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- Estiu:   del 26 de juliol al 4 de setembre, ambdós inclosos, (sempre 
que el dia 25 no sigui dilluns) 

- Tres festes  de lliure disposició:   segons el calendari escolar 
- Festes  locals:   dia de la Mercè i Segona Pasqua 

3. PERÍODE D’ADAPTACIÓ  

★ Les classes començaran el dia  5  de setembre (sempre que no sigui 
divendres).  

★ És el primer contacte dels infants amb la vida escolar i és molt 
important que les famílies visquin aquest procés sense angoixa. 

★ Es farà de forma progressiva, respectant el ritme i les necessitats de 
cada infant. 

★ Cal evitar canvis bruscos durant el període d’adaptació: no treure el 
xumet, no canviar-lo de cambra, no treure-li els bolquers... 

3.1. PROCÉS D’ADAPTACIÓ: 

★ La primera setmana de setembre acollirem els infants en dos torns a 
concretar:  

- Primer……………..……de 9 a 10.30h 
- Segon…………………….. de 11 a 12.30h 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★ La segona setmana de setembre:  
 - Nens/es nous…………………de 9 a 12h 
 - Nens/es curs anterior……de 9 a 17h 
★ A partir de la tercera setmana de setembre:   

- Tothom podrà fer l’horari escollit. 
★ Els nens/es que es matriculin un cop iniciat el curs també hauran de fer 

període d’adaptació. 

4. QUOTES 

4.1. MENSUALITATS: 
★ Les quotes mensuals es pagaran mitjançant domiciliació bancària a 

principi de cada mes.   
★ S’abonaran 11 mensualitats de setembre a juliol. 
★ Tots els infants pagaran la quota d'escolarització corresponent a l'horari 

que facin. 
★ Les famílies que tinguin més d’un fill/a matriculat al centre, només 

pagaran el 50% del servei de menjador i de la quota de despeses 
vàries.  

★ Si algun infant no assisteix a la llar un mes complet i vol conservar la 
plaça escolar haurà d’abonar la quota de manteniment (100€). 

★ Tots els infants que no assisteixin a la llar el mes de juliol, hauran 
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d’abonar una quota mínima de 100€. 
★ Les despeses que generi la devolució d’algun rebut seran abonades per 

les famílies. 
★ La quota del mes en què el nen/a s’incorpori al centre o es doni de 

baixa, es cobrarà completa. 
★ Qualsevol canvi d’ horari o baixa s’haurà de comunicar 15 dies abans 

de finalitzar el mes i serà efectiu a partir del dia 1 del mes següent.  
★ Si les mensualitats no s’abonen periòdicament, el nen/a es donarà de 

baixa del centre automàticament. 
★ Les comissions que puguin generar els pagaments de les mensualitats 

amb “xecs d’empresa” seran abonades cada mes a l’escola per les 
famílies. 

★ L’import de les quotes abonades al centre per qualsevol concepte, no es 
retornarà a les famílies per cap motiu. 

4.2. DESPESES VÀRIES: 
★ La quota de despeses vàries es pagarà anualment. 
★ Inclou tot el material escolar del curs i s’abonarà en el moment de 

formalitzar la matrícula. 
★ Els infants que comencin a assistir a la llar quan el curs escolar ja 

estigui avançat, pagaran la part proporcional d'aquesta quota. 
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4.3. HORA D’ACOLLIDA: 
★ Els dies d’acollida esporàdics, es pagaran el mateix dia a Secretaria i 

sempre que sigui possible, s’haurà d’avisar amb antelació. 
★ Els nens/es que utilitzin el servei d’acollida podran esmorzar a l’escola, 

dins d’aquest horari. 

4.4. ASSEGURANÇA ESCOLAR: 
★ Tots els infants hauran de pagar anualment l’assegurança escolar. 

4.5. MATRÍCULA: 
★ La matrícula es renovarà cada curs i requerirà estar al corrent de tots 

els pagaments.  
★ S’haurà d’omplir un imprès de renovació o renúncia de la plaça, que 

facilitarà la mateixa escola. 

4.6. SUBVENCIONS:  
★ Les mensualitats ja inclouen els descomptes corresponents a les 

possibles subvencions. 
★ En cas que ens fossin denegades o retallades, les famílies hauran de 

fer-se càrrec de la part corresponent. 
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5. MENJADOR 

★ El menjador de tot el mes es pagarà amb les mensualitats. Els dies del 
mes que l'infant no utilitzi el servei, s’abonaran a partir del tercer dia en 
el rebut del mes següent. 

★ Els dies esporàdics s'hauran d'avisar com a molt tard a les 8h del 
mateix dia i si és possible el dia abans. 

★ Els nens/es que arribin després de les 9.30h per una visita mèdica, 
hauran d’avisar abans per confirmar l’assistència i portar el 
corresponent justificant mèdic.  

★ Els infants que utilitzin el servei de menjador, hauran d’arribar com a 
màxim a les 11'30h. 

★ Els aliments que es consumeixin a la llar seran proporcionats pel mateix 
centre per evitar possibles contaminacions o intoxicacions alimentàries, 
excepte en el cas dels nadons mentre prenguin biberó. 

★ Per a evitar possibles contaminacions alimentàries, no es permetrà 
treure del centre els menús de la llar. 

★ Recordem a totes les famílies que no està permès donar cap tipus 
d’aliment als infants dins les instal·lacions de l’escola, ja que pot haver-
hi infants amb al·lèrgies alimentàries greus i per a ells podria ser perillós. 
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★ Les famílies hauran de posar en coneixement de les educadores quins 
aliments ja s’han  introduït en la dieta dels infants i quins canvis hi ha 
hagut. 

5.1. NADONS 4-12 MESOS: 
★ El preu del servei per a aquests infants serà del 50%, fins que 

comencin a menjar els menús de l’escola. 
★ Haureu de portar els biberons, la llet i els cereals de casa fins que 

comencin a menjar les farinetes de l’escola. 
★ També  haureu de portar: 5 pitets amb goma, 2 bossetes de roba, una 

manta petita i un llençol adaptable mida bressol gran d’1.20m, tot 
marcat amb el nom. 

5.2. INFANTS 1 i 2 ANYS: 
★ El preu diari del servei de  menjador, variarà en funció de si els infants 

berenen o no a la llar, segons l’horari escollit per cada família. 
★ Han de portar 5 pitets amb goma, 2 bossetes de roba i una manta 

petita, tot marcat amb el nom.  
★ Han de comprar a l’escola un llençol especial per a les gàndules del 

centre. 
★ Els menús es lliuraran a les famílies mensualment i s’exposaran  en un 

lloc  visible. 
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★ L’horari de dinar serà de 12 a 13h, la migdiada es realitzarà de 13 a 15h. 
★ Per a facilitar l’adaptació dels infants, recomanem a totes les famílies 

que intentin seguir aquest horari abans de començar el curs. 
★ L’escola només donarà esmorzar als infants que utilitzin l’hora 

d’acollida. 

6. PAUTES SANITÀRIES 

6.1. MALALTIES: 
★ Quan un nen/a tingui febre no podrà tornar a l’escola fins que hagin 

transcorregut 24h sense febre i sense prendre antitèrmic. 
★ No es permetrà l’entrada de cap nen/a amb febre superior a 37'5º, 

diarrees, vòmits, infeccions a la boca, erupcions a la pell (excepte si 
porten l’informe mèdic que indiqui que no són contagioses), conjuntivitis, 
paràsits intestinals o altres malalties contagioses.  

★ Quan es detecti algun infant amb qualsevol dels símptomes 
anteriorment citats, es contactarà amb la família perquè pugui 
abandonar el centre  el més aviat possible.  

★ Aquestes mesures s’extremaran a causa del COVID-19. 
★ Quan un infant estigui malalt hauran de trucar per comunicar-ho.  
★ Quan un nen/a hagi faltat més d’una setmana a classe per malaltia, 

s’haurà de presentar un informe mèdic perquè pugui reincorporar-s’hi.  
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★ En cas que el pediatre es negui a fer aquest certificat, el centre es 
guiarà per les pautes sanitàries que marca el Departament de Sanitat 
amb relació a cada malaltia, per readmetre l’infant malalt. 

★ Cada família haurà de facilitar a l’escola més d’un número de telèfon,  
per poder establir comunicació ràpida en cas de presentar-se una 
urgència. És important que aquests telèfons sempre estiguin 
operatius. 

6.2. MEDICAMENTS: 
★ Només s’administraran antitèrmics en casos d’infants amb antecedents 

de convulsions febrils amb la pauta mèdica corresponent, o en casos en 
què es detecti un infant amb febre superior als 38'5º,  mentre el vénen 
a recollir i prèvia autorització  signada per les famílies.  

★ Com a norma general, els medicaments s’hauran de prendre a casa. En 
cas que sigui imprescindible administrar un medicament a algun nen/a 
durant  l’horari escolar, s’haurà de presentar la recepta mèdica amb la 
data actual, especificant el nom del medicament, la dosi, l’horari, el nom 
del pediatre  amb el seu número de col·legiat, i una autorització signada 
pels pares que se’ls facilitarà a Secretaria. 

★ Aquestes normes establertes per la Conselleria de Sanitat pretenen 
evitar l’automedicació dels infants per personal no sanitari. 
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6.3. INFORMACIÓ:  
★ S’haurà d’informar les educadores si un nen/a ha  passat mala nit, ha 

vomitat, ha presentat algun símptoma anormal o si se li ha administrat 
algun medicament. 

★ Qualsevol procés que pugui afectar el benestar dels infants haurà de ser 
comunicat al centre (naixement d’un germà, separació dels pares, 
malaltia o defunció d’algun familiar...). 

★ És imprescindible que les famílies informin a les educadores de qualsevol 
al·lèrgia, intolerància de tipus alimentari o malaltia celíaca, presentant el 
corresponent informe mèdic. 

★ En casos d’infants amb NESE (Necessitats Específiques de Suport 
Educatiu), les famílies hauran de comunicar i pactar amb l’escola les 
pautes d’actuació específiques. 

6.4. ACCIDENTS: 
★ Si un nen/a s’accidenta a l’escola, s’avisarà el pare o la mare  

immediatament perquè puguin  portar-lo a curar, en cap cas l’accidentat 
serà desplaçat de l’escola per les educadores. 

★ En cas greu s’avisarà  un servei d’urgències per atendre’l. 
★ Els accidents queden coberts per l’assegurança escolar. 
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7.  FESTES 

7.1. FESTES TRADICIONALS: 
★ A la llar celebrem les festes tradicionals de la Castanyada, Carnaval i 

St. Joan amb tots els infants. Aquests dies l’escola només oferirà 
horari de 8 a 15h. 

★ La festa de Nadal es celebrarà amb els infants de 9 a 12h, a partir 
d'aquesta hora hauran d'assistir totes les famílies a l'aperitiu que ofereix 
el centre, aquest dia la llar tancarà a les 13h. 

7.2. FESTES D’ANIVERSARI: 
★ Se celebrarà una festa d’aniversari cada cop que un infant compleixi 

anys. Les famílies podran portar globus, màscares, barrets, espanta-
sogres... per a la festa. 

8. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

★  L’entrevista inicial es realitzarà els primers dies del mes de setembre, 
en hores convingudes amb la tutora de cada grup. 

★ A començament de curs farem una reunió de pares/mares a cada grup 
d’edat, en la qual les educadores explicaran les normes generals, la 
metodologia de treball i la programació del curs.  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★ Durant el curs procurem fer reunions informatives sobre temes que 
puguin ser d’interès general per a les famílies. 

★ A final de curs lliurarem  un informe escrit de final de cicle, a totes les 
famílies dels infants que marxen del centre (grup de 2-3 anys). 

★ El centre també disposa d’un Consell Escolar amb un representant dels 
pares i mares, escollit mitjançant eleccions, que serà l’encarregat de 
representar les famílies en tots els temes relacionats amb la llar. 

★ Les famílies hauran de llegir habitualment el tauler d’anuncis de l’ 
entrada de l’aula. 

★ Els pares/mares hauran d’utilitzar diàriament l’agenda de l’infant per 
comunicar-se amb les educadores. Cal  portar-la cada dia, ja que sinó 
no podrem facilitar-vos la informació de la jornada. 

★ És imprescindible que totes les coses importants o rellevants que es 
vulguin comunicar a l’educadora s’anotin a l’agenda. 

★ Hauran d’assistir a les reunions que es convoquin  al centre, així 
facilitaran la relació escola-família.  

★ Per aconseguir un bon funcionament, preguem a les famílies que 
respectin al màxim aquestes normes i que conservin tota la 
documentació que els donem. 
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9.  INFORMACIÓ GENERAL 

9.1. NORMES DE CONVIVÈNCIA: 
★ Està totalment prohibit fumar a les instal·lacions de l’escola. 
★ No està permès filmar o fer fotografies als infants dins les instal·lacions 

de la llar d’infants, degut a la llei de protecció d’imatge del menor. 
★ Per seguretat, tanqueu sempre les portes darrere vostre.  
★ És important no obrir les portes de les aules a l’entrada o sortida dels 

infants i esperar que ho faci l’educadora. 
★ Per tal d’evitar accidents, procureu que els nens/es no portin joguines 

o altres objectes a l’escola (monedes, joies, xiclets, etc.) perquè poden 
ser perillosos. Si ho fan, la llar d’infants no es farà responsable de la 
seva pèrdua o deteriorament.  

★ Llevat que siguin urgents, no s’han de fer trucades telefòniques  entre 
les 13h i les 15h (hora de la migdiada dels nens/es). 

★ Les famílies hauran de vetllar perquè els infants respectin la decoració 
de la llar i hauran de deixar recollit tot el material que s’utilitzi a la sala 
polivalent. 

★ No utilitzeu l’escola, ni l’educadora com una eina de càstig o amenaça 
amb els infants. 
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9.2. RECOLLIDA D’INFANTS: 
★ Es realitzarà per l’entrada principal, Ctra. Collblanc, 155 baixos, si no 

s’indica el contrari. 
★ No podrà recollir els infants cap persona no autoritzada. Si ha de 

recollir-lo algú no habitual, les famílies hauran de comunicar-ho a les 
educadores per escrit a l’agenda de cada infant i adjuntar una 
fotocòpia del DNI de la persona que l’ha de recollir.  

★ En cas que algun infant hagi de ser recollit per un menor, de 14 a 18 
anys, necessitarem una autorització signada per la mare, pare o tutor/a 
legal. Aquesta autorització se us facilitarà a Secretaria. 

★ En cap cas es donarà l’infant a un menor de 14 anys. 

9.3. COTXETS: 
★ Els nens/es dels grups de 2-3 anys no podran deixar els cotxets a la 

llar d’infants, ja que no disposem de prou espai. 
★ Els nens/es del grup d’1-2 anys hauran de deixar els cotxets a la sala 

destinada a fer-ho, sempre que els deixin plegats i penjats a la barra 
que hi ha instal·lada. 

★ Els infants de 4-12 mesos podran deixar els cotxets oberts, al costat 
que no disposa de barra de la sala destinada a fer-ho.  

★ La llar us facilitarà una targeta amb el nom de l’Infant perquè la 
col·loqueu al cotxet en un lloc visible. 
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★ L’escola no es farà responsable dels desperfectes o furts que puguin 
patir els cotxets. 

10. ROBA DELS INFANTS 

★ La roba que utilitzin els nens/es per venir a l’escola ha de ser ampla i 
còmoda. Eviteu els petos, tirants, cinturons, texans, etc.  

★ És recomanable que utilitzin xandalls sense cordó, eviteu també els 
pantalons i els punys de camisa amb botons. 

★ Procureu que els infants portin sabates amb velcro, per facilitar que se 
les puguin posar i treure sols. 

★ No porteu els infants excessivament abrigats. 
★ Si els nens/es utilitzen la roba de recanvi, haureu de retornar-la 

l’endemà. Cada família ha de revisar les bosses i veure què hi falta.  
★ És important que sempre hi hagi una muda completa a la llar. 
★ Tota la roba que els nens/es portin a la llar d’infants haurà de venir 

correctament  marcada amb el nom.  
★ Els abrics, gorres, bufandes, xandalls, jaquetes, etc. també portaran una 

cinta elàstica de 10cm cosida per poder penjar-los als penjadors, en 
cas contrari no  podran deixar-los al centre. 

★ La persona que porti els infants a l’escola haurà de guardar dins les 
motxilles els guants, barrets i bufandes; també els haurà de treure i 
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posar les jaquetes.  
10.1. TOTS ELS NENS/NENES HAURAN DE PORTAR: 

✦ El dia de l’entrevista de setembre haureu de portar, en 
l’horari convingut: 

  

★ 1 bata: totes les bates han de portar el nom en un lloc visible i una cinta 
elàstica de 10cm per poder penjar-les. 

- Infants 4-12 mesos: no han de portar bata. 

- Infants 1-2 i 2-3 anys: bata amb goma al coll i als punys, sense   
botons. 

★ 1 muda completa: samarreta, calces o calçotets, mitjons, sabates i un 
xandall, dins una bossa de roba marcada amb el nom de cada infant, 
per deixar-la a la llar d’infants.   

★ 1 tovallola petita: amb una cinta elàstica de 10cm per penjar-la i amb 
el nom.  

★ 1 pinta :  amb el nom posat.  
★ 1 jaqueta de pati: per als mesos d’hivern, amb una cinta elàstica de 

10cm per penjar-la i amb el nom. 
★ 1 capsa de mocadors: es demanarà periòdicament. 
★ 1 paquet de tovalloletes humides: quan es demanin. 
★ 2 xumets:  dintre d’una capsa, amb cadena i el nom. 
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★ 1 tassa petita  amb nansa o biberó: de plàstic, amb el nom posat.  
★ 1 motxilla mitjana: per dur l’agenda i la roba cada dia. 
★ 1 llanterna petita: amb piles noves i el nom visible (excepte nadons). 

✦ Els  infants que encara utilitzin bolquers hauran de portar a 
més a més:  

★ 1 paquet de bolquers: quan l’educadora ho demani. 
★ 1 tovallola mitjana: marcada amb el nom. 
★ 1 tub de crema: marcat amb el nom. 

11. DOCUMENTACIÓ PER  A  LA MATRÍCULA 
  

✦ El dia de l'entrevista de setembre, haureu de portar en l'horari 
convingut:  

- Fotocòpia del carnet de vacunacions. 
- Certificat mèdic recent, imprescindible per iniciar el curs. 
- Cinc fotos del nen/a de mida carnet, actuals. 
- Una foto del nen/a de mida cartera, actual. 
- Una foto de la cara de l’infant, mida 10 x 15cm.  
- Una foto de família (pare, mare i fills).  
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MALALTIES INFECTO CONTAGIOSES DE LA INFÀNCIA 

MALALTIA SÍMPTOMES
QUAN POT 
TORNAR A 
L'ESCOLA

RECOMANACIONS

Faringitis 
Amigdalitis 

Otitis 
Pneumònia

Febre i símptomes 
segons la malaltia.

Mínim 48h 
Després d'haver 

iniciat el tractament.

No portar l'infant fins 
que no tingui febre.

Bronquitis Dificultat 
respiratòria, tos.

A les 2 setmanes. 
Fins que respiri bé.

Conjuntivitis 
Bacteriana

Llagrimeig, irritació 
i congestió d'ulls, 

fotofòbia, 
inflamació parpella

No assistir fins el 
tercer dia de 
tractament.

Higiene personal i 
d'objectes.

Eritema infecciós 
(bufetada)

Exantema a galtes, 
braços, cames, 
natges i tronc.

Pot anar a l'escola, 
no hi ha tractament 

específic.

Escarlatina
Febre, angines 
inflamades i 

erupció a la pell.

Als dos dies d'iniciar 
el tractament.

Estomatitis  
aftosa

Febre, vesícules i 
úlceres en la 

cavitat oral i llavis, 
dificultat per 

menjar.

No anar a l’escola 
fins passada una 

setmana o quan ja 
no hi hagin llagues.

Exantema  
sobtat

Febre de 3 a 5 
dies, símptomes 

respiratoris. 
Cedeix la febre i 

apareix l’exantema 
a coll i tronc (1-3 

dies).

No tornar a l’escola 
fins 48h després de 

l’aparició de 
l’erupció.

Fongs a l’anus

Irritació de la zona 
perianal, amb 

màcules 
blanquinoses.

Pot anar a l’escola

Fins que desapareguin 
les lesions, canviar els 

bolquers sovint i 
mantenir una bona 
higiene de la zona.
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Fongs als peus
Picor a la nit, 
descamació i 

fissures.

No anar a la piscina 
fins que no s’hagin 
finalitzat les lesions.

Es recomana l’ús de 
sabates de plàstic a 

les piscines i eixugar-
se bé els peus.

Fongs a la boca 
(Muguet)

Lesions 
blanquinoses a la 
mucosa oral i la 

llengua.

No anar-hi fins que 
porti 7 dies de 
tractament.

Gastroenteritis 
virals

Dolor abdominal 
diarrea o vòmits.

Després de 24h 
sense cap diarrea o 

vòmit.

Grip
Mal de cap, febre, 
malestar general, 
mal de coll i tos.

No assistir a l'escola 
fins la desaparició 
dels símptomes.

Vacunar els grups de 
risc.

Hepatitis A

Malestar, febre, 
nàusees, 

cansament i 
aspecte groguenc 

a la pell.

Fins a 1 setmana 
després de 

desaparèixer les 
manifestacions de la 
malaltia i la icterícia.

Hepatitis B
Igual que 

l’hepatitis A. 

No anar-hi fins que 
ho indiquin els 
professionals 

sanitaris.

Higiene personal i 
dels objectes.

Impetigen 
contagiós

Lesions cutànies 
amb costres de 
color groguenc.

No assistir a l’escola 
fins que no 

apareguin noves 
lesions (aprox. 1 

setmana).

Làmblies 
(paràsits 

intestinals)

Diarrea crònica, 
constipació 

intermitent i còlics.

No assistència fins a 
finalitzar el 
tractament.

Higiene personal i 
dels objectes. 

Profilaxis familiar.

Malaltia  
Ma-peu-boca

Febre de 2-3 dies i 
aparició de 
l’erupció 

característica 
(petites vesícules a 
boca-mans-peus).

No anar-hi fins a 
estar recuperat (1 

setmana).
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Meningitis 
Meningocòccia

Febre, mal de cap, 
nàusees, vòmits i 
rigidesa de clatell. 

No assistir a l’escola 
fins a estar recuperat 

(segons criteri del 
professional 

sanitari).

Higiene personal i 
d’objectes.

Mononucleosi 
infecciosa 

Faringitis, febre, 
ganglis, augment 
de fetge i melsa.

No assistir a l’escola 
fins que estigui 

recuperat (10 dies 
aproximadament).

Higiene personal i 
d’objectes.

Parotiditis 
(galteres)

Dolor muscular, 
febre, mal de cap, 
tumefacció a les 

glàndules 
paròtides.

Fins a finalitzar el 
període de contagi,  

9 dies.

Vacunació triple- 
vírica. 

Pediculosi 
(polls)

Picor, visualització 
directa de les 
llémenes o del 
paràsit adult.

Pot retornar a 
l'escola quan no hi 

hagin polls o 
llémenes. 

Aplicar tractament 
antiparasitari quan es 

detectin. 
Profilaxis familiar.

Refredat
Llagrimeig, 
esternuts i 

malestar general.

Si no presenta 
malestar general o 
febre pot anar-hi.

Rubèola (rosa)
Exantema, febre, 
inflamació dels 

ganglis limfàtics.

7 dies des que hagi 
aparegut l’exantema.

Evitar el contacte amb 
dones embarassades. 

Vacunació.

Salmonel·la  Diarrea, dolor 
abdominal i febre.

Si no presenta 
diarrea ni febre pot 

anar a l'escola 7 dies 
desprès del 
diagnòstic.

Sarna

Picors 
principalment  a la 
nit, amb petites 

vesícules a la zona 
dels plecs i canell.

No assistir a l'escola 
fins 72h després 

d'iniciar el 
tractament.

Higiene personal, 
d'objectes i roba.

Tos ferina

Tos seca 
principalment a la 
nit, símptomes de 

refredat.

5-7 dies després de 
haver iniciat el 

tractament.
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Tuberculosi 
pulmonar

Febre, cansament, 
tos i disminució del 

pes.

No pot assistir, fins a 
2 setmanes després 

d’iniciar-se el 
tractament.

Varicel·la
Febre, erupció 

vesiculosa a cara, 
cos i extremitats.

Quan desapareguin 
les costres o fins el 
6è dia de l'aparició 

de l'erupció.

Xarampió
Febre, tos, erupció 
a tronc, cara, coll i 

extremitats.

Fins a 5 dies després 
de l'aparició de 

l'erupció.

Vacuna contra el 
xarampió.
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