
CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT A LA

LLAR D’INFANTS ELS GÍNJOLS

Es considera febre quan la temperatura és igual o superior a 37,5 ºC. En totes les malalties que cursen

amb febre, a més de les recomanacions específiques per a cadascuna d’elles, cal que l’infant hagi estat

24 hores sense febre abans de tornar a l’escola (si marxa amb febre del centre l’endemà NO podrà

assistir)

NO es podrà assistir al centre si la simptomatologia de qualsevol de les malalties impedeix l’activitat

normal.

Tipus de malaltia Període de no assistència
Infecció respiratòria aguda de vies altes Fins almenys 24 hores sense febre i toleri l’activitat general

Faringitis Fins a 24 hores després d’iniciar el tractament
Amigdalitis vírica No necessari excloure si no presenta febre

Tos ferina Fins a 5 dies després d’haver iniciat el tractament apropiat
o 21 dies des de l’inici de la malaltia

Tuberculosi Fins que el metge no determini que no és infecciós (mínim
2-3 setmanes desprès de l’inici del tractament

Grip Fins almenys 24 hores sense febre i que toleri l’activitat
general

Conjuntivitis Fins a 24 hores d’iniciar el tractament
Diarrees Fins a 48 hores des de la darrera deposició diarreica

Escarlatina Fins a 24 hores després d’iniciar el tractament antibiòtic
Rubèola Fins a 7 dies després de l’inici de l’exantema

Xarampió Fins a 4 dies després de l’inici de l’exantema
Herpes Zòster Excloure només si les vesícules supuren i no es poden

cobrir
Varicel·la Fins al sisè dia després de l’aparició de l’exantema, o abans

si les lesions s’han assecat i han fet crosta
Impetigen contagiós Fins a 48 hores després de l’inici del tractament antibiòtic

Meningitis bacteriana Fins que toleri l’activitat general
Mononucleosi infecciosa Fins que toleri l’activitat general

Parotiditis (galteres) Fins a 5 dies després de la inflamació de les glàndules
Hepatitis A Fins a 6 dies després de l’inici dels símptomes i fins que

toleri l’activitat general
Pediculosi (polls) Fins a 24 hores després que s’hagi iniciat tractament

Tinya Exclusió fins que comenci el tractament
Sarna/Escabiosi Pot tornar 1 dia després d’iniciar el tractament

Per més informació podeu consultar la pàgina següent:

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3061/Criteris_no_assistencia_alumnat_a_escola

_o_llar_infants_durant_periode_temps_determinat_causa_malalties_transmissibles.pdf?sequence=1&isA

llowed=y


