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BUTLLETÍ INFORMATIU: 

 
 

“Què farem si el vostre fill /a ha de 
prendre medicació 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 hagi de prendre alguna medicació mentre està en el 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. 
 
Medicacions que s'han de prendre en llargs períodes  de temps.  
“El vostre fill/a ha de prendre diàriament una medicació que ha 
receptat el metge” 

• Quan el metge recepta una medicació que, per força, haurem 
d'administrar a diari a un nen o una nena, heu de demanar-li 
un document per a informar a l'escola 

• És importantíssim que mantingueu informats/des a les 
persones responsables d'administrar aquesta medicació 
(tutors/es, coordinadora del menjador), de les condicions de 
conservació i d'administració. 

• Heu de notificar i d'informar  de qualsevol canvi de dosi o de 
medicació, tornant a actualitzar els papers del metge. 

• Haureu de signar una autorització específica per a que des del 
centre puguem administrar aquesta medicació que us farà 
arribar el tutor o la tutora. 

• El professorat o el personal de menjador es farà responsable 
d'aquests medicaments, guardant-los en un lloc adequat  

• Cal tenir en compte que en cas d’anar d’excursió la 
responsabilitat de posar aquestes medicacions a les motxilles 
recau en la família. 

• Cal tenir registrada a casa la data de caducitat de les 
medicacions que s’entreguen al centre per a poder tornar-les 
a portar quan toqui 

 
Medicacions que s'han de prendre esporàdicament. 
“El vostre fill/a ha de prendre ocasionalment una medicació que ha 
receptat el metge” 

• Heu de consultar al pediatra si és possible que l'administració 
de la medicació que us ha de receptar no coincideixi amb els 
horaris escolars. 

• Si això no és possible, al centre donarem la medicació als 
nens i nenes, però...  molt important!!! : Ha d'anar 
acompanyada d'una nota a l'agenda autoritzant al 
personal del centre per a l’administració, marcada amb el 
nom i la dosi, i facilitant el dosificador. 



• A la web del centre hi ha un model d’autorització per a 
administrar medicacions que si teniu imprès us pot facilitar la 
feina. 

• Un sistema que funciona molt bé per evitar accidents o oblits 
dels xarops, és el de portar la dosi exacta dins d'una xeringa, 
embolicat amb paper d'alumini i dins d'una petita carmanyola. 

 
Medicacions que s'han de tenir a l'escola per preca ució. 
“El vostre fill/a ha de tenir una medicació permanentment a l'escola 
per si en algun moment ho necessita amb urgència” 

• En cas de crisi causada per al·lèrgia, per possibles 
convulsions, per dificultats respiratòries... haureu de portar al 
centre els medicaments pertinents. Hem de saber tant el 
professorat com el personal de menjador, on està aquesta 
medicació i el seu ús correcte 

• A les aules hi ha unes graelles on hi ha tota aquesta 
informació i les persones responsables. 

• També entrarien en aquest grup les cremes solars o les 
cremes hidratants que poden necessitar els nens i les nenes 
amb la pell ultrasensible. 

 


