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BUTLLETÍ INFORMATIU: 

 
 

“Què farem si el vostre fill /a té 
polls?” 

 

 

 



 

 

 

Benvolgudes famílies: 
El contingut d’aquest butlletí és per informar-vos de quin és el 
protocol que hauríeu de seguir en cas de que el vostre fill o la vostra 
filla tingui polls.  
A més a més, us dona informació sobre què és aquest insecte i de 
quines mesures podem prendre per evitar-lo. 
Llegiu-lo amb atenció. 
 
Què són els polls? 

- Els polls són uns insectes que viuen exclusivament en l'èsser 
humà. El poll del cap  és un insecte que viu entre els cabells. Té 
de 2 a 4 mm  de longitud, és de color grisenc , sense ales . 
S'alimenta de sang que xucla de la pell del cap quan pica les 
persones. Es reprodueix ràpidament ; cada femella posa d'uns 
cent a tres-cents ous, anomenats llémenes , que són de color 
blanc  i estan fortament adherits a la base del cabell . Fan falta 
de 7 a 10 dies perquè s'incubi l'ou i es desenvolupi la larva. 

 
La pediculosi. 

- La pediculosi és la infestació produïda per polls. El símptoma 
principal de la pediculosi produïda pel poll del cap és la picor del 
cuir cabellut. 
- És corrent en escolars, sigui quin sigui el seu n ivell social. 

 
El contagi 

- La forma de transmissió més corrent dels polls és el contagi 
directe. A més del contacte persona-persona, l'ús de raspalls, 
pintes, gorres i bufandes també és una via de transmissió. 

 
La presència de polls 

- Quan el nen es rasca insistentment  o bé l'escola avisa de la 
presència de polls, podem comprovar-ne la infestació. 
- El millor mètode per comprovar-ho és raspallar els cabells o 
passar una pinta de pues fines sobre un paper blanc. Els ous o 
llémenes cauran sobre el paper i es veuran petits punts blancs. 
- És fàcil trobar-los  sobretot darrere de les orelles, al clatell o 
al serrell. 

 
Normes d'actuació 
 - Per part de la família: 

· Cal comunicar-ho a l’escola. 
· Revisar el cap dels nens, sobretot darrere de les orelles, al 
clatell i al serrell. 
· Rentar-los amb freqüència els cabells: dues o tres vegades per 
setmana. 



· Pentinar-los diàriament els cabells. Netejar les pintes i els 
raspalls sovint. 
· Evitar compartir els estris de neteja personal. 
· S'han de desinfectar la roba i els llençols, les pintes i raspalls, 
les joguines i les estores i entapissats. (tot a 55ºC, i el que no es 
pugui, rentar-ho en sec). 

 
 - Per part de l’escola: 

· En el moment que es detecti la presència de polls, rebreu una 
comunicació de l’escola per a que vingueu a recollir al nen o la 
nena. D’aquesta manera evitem una propagació més gran de la 
plaga. 
· Un cop realitzat el tractament l’alumne podrà retornar a l’escola. 
· És molt important eliminar del tot polls i llémen es. Si al 
llarg dels dies següents al tractament, no es passa  la pinta 
llemenera, els ous tornen a esclatar. 
. En cas de colònies: es passarà una autorització p er tal de 
poder fer el tractament durant l’estada. Si no es t é 
autorització, es trucarà a la família per que vingu in a buscar 
al seu fill/a i així, evitar el contagi als altres companys/es i 
altres grups de nens/es.  

 
El tractament  
“El tractament és només per a després d'una infestació. Mai per a 
una prevenció”. 

-Adquirir en una farmàcia una loció antiparasitària a base de 
piretrines. Cal seguir estrictament les instruccions. 
-Mullar els cabells amb la loció. Millor no cobrir el cap, però si es 
fa, fer-ho amb una gorra de plàstic. 
-Després del temps esmentat en les instruccions del producte, 
rentar el cap amb xampú. 
-Esbandir el cap amb aigua i vinagre (la proporció és d'una part 
de vinagre per dues d’aigua). 
-Treure, amb molta cura, les llémenes (ous) amb la mà o amb 
l'ajuda d'una pinta especial. 
-El tractament s'ha de repetir 10 dies més tard i 20 dies després, 
per seguretat. 
- No oblidar de submergir en la loció pediculicida els objectes 
relacionats amb els cabells (pintes, raspalls, passadors, 
ornaments, etc.). 

 


