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PROBLEMES DE SALUT A L’ESCOLA BRESSOL: GUIA 
D’ACTUACIONS DEL PERSONAL 

 
NORMES DE PREVENCIÓ I SALUT 
 
 
Quan un infant està malalt exposa la resta d’infants de l’escola bressol al perill 
de contagi. 
D’altra banda, l’infant malalt necessita atenció individualitzada en el seu entorn 
familiar. 
Per disminuir el risc de transmissió de qualsevol procés infecciós o malaltia i 
garantir el benestar dels infants, les escoles bressol del Principat d’Andorra 
s’han de regir estrictament per les normes següents: 
 
 
a) A l’escola bressol no s’admeten infants que presentin algun dels signes i/o 
símptomes següents: 

- Temperatura rectal superior a 38,5 ºC.  
- Erupcions cutànies que siguin secretores o no.  
- Ulls vermells (possible conjuntivitis). 
 

b) En cas que un infant marxi de l’escola amb febre, no s’hi pot tornar a 
incorporar fins que hagin passat com a mínim 24 hores sense tenir febre, sense 
que se li hagi donat prèviament cap antitèrmic. 
 
 
c) Quan es presenti durant l’estada a l’escola bressol qualsevol dels signes i/o 
símptomes, com: mocs, tos, vòmits, diarrees, mal d’orella, irritacions a la boca i 
culet irritat, que causen un malestar important a l’infant o li impedeixen 
descansar o menjar; i si es troba malament, plora, i indica que té dolor, s’ha 
d’avisar les famílies perquè el vinguin a buscar. 
 
 
d) Si perduren els signes/símptomes esmentats a l’apartat c) no es pot estar a 
l’escola bressol fins que desapareguin. 
Els pares han de presentar el certificat mèdic corresponent perquè el nen 
pugui tornar a l’escola bressol. 
 
 
e) És imprescindible que es presenti un certificat mèdic davant la sospita d’una 
malaltia infectocontagiosa en l’infant (*Capítol quart, article 15, del Decret 
d’aprovació del Reglament de guarderies infantils, del 27 d’abril del 2005). 
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f) No es pot donar cap medicament sense la recepta mèdica corresponent 
signada pel metge/pediatre i l’autorització signada pels pares. La medicació, 
sempre que la pauta ho permeti, l’ha d’administrar a casa la família. 
 
 
g) No es pot donar més de tres dies consecutius una dieta astringent sense el 
certificat mèdic corresponent que ho prescrigui. 
 
 
h) En cas que l’infant necessiti una dieta específica per intolerància i/o al·lèrgia 
alimentària, cal presentar el certificat mèdic corresponent. 
 
 
El Sr./ La Sra. ..............................................................................., 

pare/mare/tutor legal de l’infant 

......................................................................................................, és 

coneixedor/a de les normes de prevenció i salut, i accepta les mesures que 

estableixen o bé que se’n deriven. 

 

Nom i cognoms: 

Data:  

Signatura: 

 

 


