
 

 
 

Quan no hauria d’assistir un alumne al centre? (basat en les Recomanacions de no-

assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi publicades per la Conselleria 
d’Educació i la Conselleria de Salut i Consum (2019) (actualitzat pel covid-19). 
 
Un alumne o alumna NO HAURIA D’ASSISTIR al centre escolar o la família hauria d’acudir a cercar-lo si presenta algun d’aquests 
signes:  

− febre (temperatura axil·lar ≥ 37,5ºC) 
− dificultat respiratòria 
− diarrea  
− vòmits  
− erupcions a la pell, amb febre, fins que el metge determini si la causa és infecciosa o no ho és  
− lesions bucals o nafres disseminades a la boca, associades a la incapacitat de l’infant de controlar la salivació, que 

n’afecten l’estat general (excepte si el metge determina que la malaltia no és infecciosa) i/o no li permeten ingerir de 
manera adequada  

− conjuntivitis purulenta: pus o exsudat seropurulent als ulls, acompanyat amb ull vermell o enrogiment de la parpella o de 
la pell que els envolta 

 
Un alumne o alumna NO HAURIA D’ASSISTIR al centre educatiu si pateix alguna d’aquestes afeccions: 
 

Malaltia Període de no-assistència recomanat 

Malalties respiratòries 

Bronquiolitis per VRS Fins que deixi de tenir febre i dificultat respiratòria 

Grip Fins que deixi de tenir febre i n’hagi millorat l’estat general 

Tos ferina 
5 dies després de l’inici del tractament 

21 dies després si no s’ha tractat 

Tuberculosi Fins que el metge o l’autoritat sanitària ho autoritzi 

Covid-19 Fins que el metge o l’autoritat sanitària ho autoritzi 

Malalties gastrointestinals 

Gastroenteritis 

24 hores després de la darrera diarrea o del darrer vòmit 
 
En alguns casos (gastroenteritis per salmonel·la Paratyphi, E. coli de tipus 
hemorràgic, shigel·les…) no ha d’acudir al centre educatiu fins que el 
pediatre ho indiqui.  

Malalties de la pell o de les mucoses 

Conjuntivitis purulenta Fins que no presenti secreció purulenta 

Escarlatina 24 hores després d’haver iniciat el tractament antibiòtic 

Impetigen 
Fins que es curin les lesions o 48 hores després d’haver iniciat el 
tractament antibiòtic 
Cal tapar les lesions que estiguin en zones exposades 

Rubèola, xarampió, 
galteres 

5 dies després de l’inici de les taques 
En el cas de les galteres, 5 dies després de la inflamació de les glàndules 

Sarna 
Després d’iniciar el tractament 
Cal tapar les lesions que estiguin en zones exposades 

Varicel·la 
5 dies després de l’inici de les lesions 
Cal tapar totes les lesions que siguin crosteres 

Altres malalties 

Hepatitis A Fins a 7 dies després que se n’hagin iniciat els símptomes 

Meningitis bacteriana Fins que no s’hagi recuperat del tot 

Meningitis vírica  Fins que no s’hagi recuperat del tot 

 
 

 En cas de dubte, el millor és consultar-ho al pediatre o la pediatra dels infants. 


