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NORMES MÈDIQUES 

-GASTROINTERITIS 
En cas que faci 2 0 3 diarrees desfetes o líquides s’avisarà a la 
família perquè vinguin a buscar al nen/a.  
Si estem passant una “pasa” a l’escola, no esperarem a que en faci 
3, a la 2ª diarrea avisar perquè el vinguin a recollir. 

Si a més té febre, s’avisarà encara que només n’hagi fet una ja 
que pot ser infecciós. 
Si fa 1 diarrea i vomita també s’avisarà als pares perquè vinguin a 
recollir. 

Si al dia següent torna a venir a la primera caca desfeta o 
vomitar trucarem perquè el recullin. Quan torni a Nimbo portaran 
un paper del pediatre conforme el nen pot assistir a l’escola. 
Durant tot el dia donar sovint aigua i recomanar-ho a casa també. 

El nen/a no podrà tornar a venir a l’escola fins que hagi estat un dia 
sense fer caques desfetes-líquides. Tot i això es millor recomanar 
que s’esperin un parell de dies a que es recuperi a tots nivells. 

-POLLS 
En quan revisem el cap del nen/a i trobem polls o “liendres” hauran 
de venir-lo a buscar i  fer el tractament i treure tots els polls i 
possibles liendres.. Al dia següent ja pot tornar a l’escola però 
s’ha de tenir en compte que s’ha de repetir el tractament a la 
setmana. 

-CONJUNTIVITIS 
En quan apareixin les “lleganyes” rentarem amb suero fisiològic i si 
tornen a sortir trucarem a la família perquè el vinguin a recollir. Si el 
metge confirma que es conjuntivitis i s’inicia el tractament, al 
menys al dia següent no podrà assistir a l’escola. Es 
recomanarà a les famílies que segueixin posant les gotes o crema 
durant tots els dies receptats ja que pot tornar a sortir. 



-REFREDATS 
Si un nen té febre  (més de 37.5º) tornarem a comprovar havent 
passat ½ h i si segueix amb febre trucarem a la família perquè 
el vinguin a recollir. 
Si al dia següent ve a l’escola i torna a pujar-li la febre, trucarem 
perquè el recullin i els demanarem que ens portin un paper del 
metge per tal que pugui venir al dia següent 

-VARICEL·LA 
Quan apareixen els “granets” (granets amb butllofa de líquid)  i 
sospitem que pugui ser varicel·la al venir a recollir al nen/a 
aquella tarda els farem saber la nostra sospita perquè el portin al 
pediatre perquè confirmi o no.  
En el cas que es confirmi, fins que els granets no s’hagin assecat 
(normalment 7 dies) des de que surten els granets no podran tornar 
a l’escola. Amb crostes seques si podran venir.  

-OTITIS 
La otitis pot donar dolor i febre. No és una enfermetat contagiosa 
així que quan remet la febre pot tornar a l’escola tot i que 
estigui prenent antibiòtic. 
Sempre demanarem que ens apuntin cada dia la dosi i hora de 
l’antibiòtic o medicament. 

En general, sempre haura d’apuntar diàriament qualsevol medicació 
que s’hagi de donar al nen/a durant l’estona que està a Nimbo. 

Després d’un procés contagiós, es precisarà un informe del pediatre 
del nen que informi que ja pot retornar al centre, en cas que no es 
porti, el nen/a no es podrà quedar a l’escola 



Aquestes normes mèdiques han estat revisades per la Dra. 
Valls de l’Hospital de Nens de Barcelona, centre amb el qual 
tenim conveni de col·laboració i assessorament


