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BUTLLETÍ INFORMATIU: 

 
 

“Què farem si el vostre fill /a es posa 
malalt/a o pren mal a l’escola?” 

 

 

 



 

Benvolgudes famílies: 
 
El contingut d’aquest butlletí és per informar-vos de quin és el 
protocol que seguim a l’escola en cas de que el vostre fill o la vostra 
filla es trobi malament o prengui mal al centre. 
Llegiu-lo amb atenció i en cas de que tingueu algun dubte sobre 
alguna de les actuacions no dubteu a consultar al vostre tutor o 
tutora. 
 
Què farem des de l’escola si un nen o una nena es t roba 
malament?  

• Escoltar exactament què li passa i valorar la gravetat del cas 
(això inclou prendre temperatura, mirar a les agendes si 
vosaltres ja heu fet un avís previ en una nota…) 

• Trucar a casa per explicar les circumstàncies i contrastar amb 
vosaltres l’actuació posterior. (Nosaltres no estem autoritzats 
a administrar cap medicació sense la vostra autorització 
signada!). 

• Administrar DALSY, APIRETAL o similar si us trobeu lluny del 
centre i no podeu venir a recollir immediatament el nen o la 
nena. 

• Recomanem que faciliteu als tutors/es un llistat ben complert 
de telèfons vostres per a poder-vos localitzar amb facilitat i 
que sempre tingueu algú disponible per a poder-se endur la 
criatura en cas de necessitat. 

• També recomanem que aneu consultant al pediatra la dosi 
correcta dels antitèrmics per a poder–nos-la facilitar en cas de 
necessitat. 

Què farem si un nen o una nena pren mal? 
• Primer l’atendrem, farem les primeres cures i valorarem la 

gravetat. 
• Us avisarem immediatament si ho creiem necessari. 
• Decidirem amb vosaltres la posterior actuació. 
• Si el nen o la nena necessita assistència hospitalària sempre 

recomanem que, si és possible, sigueu vosaltres mateixos qui 
el/la porteu. 

• En cas de ser impossible o en cas d’extrema urgència, el 
personal del centre avisarà a un servei d’ambulàncies o a un 
taxi. (El personal del centre no pot traslladar en cotxes 
particulars a l’alumnat) 

Què heu de fer vosaltres si el vostre fill/a es pos a malalt/a? 
• Trucar al centre i explicar la situació per a que el professorat 

en tingui coneixement. 
• Fer-nos saber quan durarà l’absència del nen/a. 
• Prevenir-nos si pot haver un risc de contagi envers als altres 

companys/es. 


