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SALUTACIÓ 
 

Ja ha arribat el mes de setembre i comencem un nou curs carregat d’objectius i  noves 
il·lusions. Aprofito aquest espai per donar-vos la benvinguda a totes les famílies que formeu 
part del Ferran i Clua.  
 
Som un ampli equip de professionals: equip directiu, coordinadores, mestres tutores, mestres 

especialistes, coordinadora i monitors/es  del Servei Migdia, coordinadora i monitors/es 
d’Extraescolars, tècnica d’educació infantil,  psicopedagoga de l’EAP, monitora de l’hort de 
l’escola, responsable de la biblioteca, vetlladora, administrativa, conserge, personal de la cuina, 
personal de la neteja ... Tots plegats, apassionats per la nostra professió i amb la voluntat de 
fer la feina ben feta. 
 
Com cada any, ens proposem nous reptes amb el desig d’anar deixant enrere les dificultats 

que ens ocasiona la pandèmia.  Segur que juntament amb vosaltres i amb els vostres fills i filles 
tirarem endavant i gaudirem de cada un dels projectes que ens proposem. Tenim moltes ganes 
de retrobar-nos i seguir comptant amb l’aportació de tota la comunicat educativa.   

 
L’equip de mestres estem immersos en un procés de renovació pedagògica, aprofitant tot allò 

que l’experiència ens aporta i absorbint coneixements de les diferents corrents metodològiques.  
 
Em complau donar la benvinguda al nou professorat que s’incorpora a l’equip, professionals 

amb empenta que s’han integrat de seguida a la nostra escola. 
 

Ja fa uns cursos que estem remodelant els espais per tal de treure’n un més gran profit a nivell 
d’aprenentatges, afavorint el treball cooperatiu i la cohesió social de tot l’alumnat. Pretenem així 
potenciar, encara més, l’intercanvi entre alumnes de diferents cursos i afavorir l’autonomia de 
gestió de petits grups de treball. 
   
L’AFA  i l’EMD ens estan donant tot el suport i ajut necessari, contribuint a fer una escola més 

sostenible i actualitzada.  
 

  Vull destacar la feina que fan les diferents comissions de l’AFA amb les que col·laborem al 
màxim: Ciències, Festes, Genere, Menjador, Extraescolars ... A l’espera de poder recuperar 
aquests espais si ens deixa la pandèmia. 

 
Tinc la ferma convicció que l’escola la fem entre tots, basant-nos en el compromís, la confiança 

mútua, el treball conjunt,  amb la mirada posada en la formació acadèmica, la cohesió social  i el 
benestar emocional dels nostres alumnes, fills i filles. 
 
 Sabeu que estic a la vostra disposició i amb voluntat d’anar sempre endavant.  
 

Molt bon curs per tothom. 
 
Marta Puiggalí 
Directora 
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En aquesta presentació us fem arribar un seguit d’informacions que us seran útils al llarg de tot 
el curs: 

 

AGENDA ESCOLAR I HORARI 
 
Calendari Escolar 
 

Curs: des del 13 de setembre de 2021  al  22 de juny de 2022. 
 
Vacances: 
 

Nadal: del  23 de desembre de 2021 al  7 de  gener de 2022, ambdós  inclosos. 
 
Setmana Santa: del 11 al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos. 
 
Festius: 

 
12 d’octubre 
1 de novembre 
6 de desembre 

 8 de desembre 
 

 

 Festes locals:                                              Festes de lliure disposició: 
 
         16 de setembre                                             11 d’octubre 

3 de març                                                     7 de desembre 
                                                                    4  de març          

 
Horari lectiu de l’ escola. 

 
Matí de 9:00 a 12:30 
Tarda de 15:00 a 16:30 Inici de la sortida a les 16.25 a primària i a les 16.15 a ed. infantil) 
 
Observacions: 
 
El 21 de desembre hi haurà  jornada intensiva de 9:00 a 13:00. Aquest dia el temps de migdia 

és fins a les 15:00. 
 
 Del 7 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos, jornada intensiva de 9:00 a 13:00. Hi haurà 

atenció a l’alumnat (Temps de migdia) fins a les  16:30.  
Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador a la intensiva, acabaran a les 13:00. 
El servei d’autobús (RL1) recollirà els alumnes en l’horari habitual. 
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Horari d’atenció a les famílies. 
 
Consergeria: horari lectiu. 
Secretaria:  9:00 a 13:00 i de 15:00 a 16:00 
Direcció: Dijous de 9:30 a 12:30. Concertar cita telefònicament. 
Mestres: Dijous de 12:30 a 13:30 
Coordinadora monitors/es: cada dia de 9:00 a 15:00 

 
Observacions: Aquest curs, per motius de la pandèmia  sempre s’haurà de demanar cita 

prèvia. To el que es pugui resoldre per telèfon o correu electrònic es farà d’aquesta manera. Les 
entrevistes personals, es realitzaran telefònicament o a través de videoconferència.  

Per tal de facilitar l’organització de treball de tothom cal que les entrevistes es concertin 
prèviament  per telèfon, a través de l’agenda del vostre fill/a o del mail de la classe. 
 

Telèfons:  
93.589.66.62/63 (secretaria de l’escola) 
685.18.98.38  (Eva Bernal, coordinadora temps de migdia) 
Fax:93.589.14.13 
E-mail: ceipferranclua@xtec.cat 

Blog: http://agora.xtec.cat/escolajaumeferraniclua/ 
 
 

Calendari de Reunions de Nivell (Telemàticament) 

En les reunions de nivell es dóna informació sobre diferents aspectes del curs: els continguts, la 
metodologia, el  funcionament, les activitats complementàries... Aquesta informació és 
indispensable per aconseguir  un àmbit d’entesa  que permeti la col·laboració família-escola.  

La vostra assistència i participació és, no només necessària, sinó molt important... 

Totes les reunions  es convocaran a les 17:15. Rebreu un enllaç de Meet. 

Dates de les reunions de nivell. (Si es produeix algun canvi, sereu avisats per mail) 

 
P3:   3 de novembre 
P4:   6 d’octubre 
P5:   7 d’octubre 
1r:  29 de setembre 
2n: 30 de setembre 
3r:  27 de setembre 
4t:  28 de setembre 
5è:   5 d’octubre 
6è:   4 d’octubre 

 
 
 
 
 

mailto:ceipferranclua@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolajaumeferraniclua/
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ÒRGANS DE GESTIÓ 
 

El Consell Escolar 
 
 El Consell Escolar és l’òrgan de màxima decisió, i el presideix la directora del Centre. Tots els 
seus components tenen veu i vot, a excepció de la secretaria que només té veu però no vot. El 
Consell Escolar s’ha de reunir preceptivament una vegada al trimestre. 
 
 Durant aquest curs el Consell Escolar estarà format per:  
 
     Equip Directiu del Centre: 

 Marta Puiggalí 
Cristina Aguirre  
Pepi Aguilar 

   Mestres del Claustre: 
  

      Maribel Serrano 
Marta Poch 

      Teresa Bosch 
      Assumpta Turu 

Lluís Gallifa    
      Esther Escudé 

     Mares i pares del Centre: 

Eulàlia Sot 
      Xabier Araujo 

Martín Sánchez 
Almodis Ortega 

     Laura Patricio 
Laura Alegre 

      Representant de l’AFA 

     Judit Bartolí 

     Personal no docent  
 

      Esther Gómez 
 

Entitat Local Menor de Valldoreix   
 

       Susana Herrada 
 

 

L’ AFA 
 
L’AFA és l’associació de mares i pares d’alumnes que, voluntàriament, s’organitzen per 

col·laborar en les activitats de l’escola.  
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L’AFA, entre d’altres, té les següents funcions: 
 

 Col·laborar amb l’equip directiu i docent del Centre per contribuir al millor funcionament 
de l’escola. 
 

 Gestionar els serveis que es considerin necessaris, com el Temps de Migdia,  el Servei 
d’Acollida i  les Activitats Extraescolars.  
 

 Organitzar-se a través de les comissions de treball que siguin necessàries en cada 
moment.  
 

La  Junta Directiva de l’AFA coordina la feina de l’Associació i la integren diverses famílies. La 
Junta es renova cada dos anys.  Un cop cada dos mesos totes les famílies estan convocades a 
participar en la reunió oberta de la Junta. 
 
Un cop a l’any, es celebra l’Assemblea General Ordinària per  aprovar els comptes, per 

reorganitzar les Comissions de Treball... 
 

Junta Directiva de l’AFA 
 
Carolina Moreno, mare de 2n i de 5è: responsable de comunicació (web/blog/mails) 
Montse Bonell, mare de 1: Tresorera 
Mònica Llastarri, mare de P4 i 2n: Secretària 
Nikolai Herrmann pare de P4 i 1r: Vicepresident 
Judit Bartoli, mare de 2n i 5è: Presidenta 
 
 

EQUIP DOCENT 
 

Equip  Directiu 
 

Directora: Marta Puiggalí 
Cap d’Estudis: Cristina Aguirre 
Secretària: Pepi Aguilar 
 

Coordinadores 
 

Cicle  de Parvulari: Assumpta Turu 
Cicle Inicial: Núria Bosch 
Cicle Mitjà: Laura Melero 
Cicle Superior: Lluís Gallifa 

 
Mestres d’Educació Infantil 
 

Tutora de P-3 A: Montse Tort                            Tutora de P-3 B: Assumpta Turu 
Tutora de P-4 A: Maribel Serrano                          Tutora de P-4 B : Eneritz Fernández 
Tutora de P-5 A: Esther Escudé                          Tutora de P-5 B: Gemma Salud 

Suport: Marga Soriano i David González  
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Mestres d’Educació Primària 
 

Tutora de 1r A: Gemma Gómez   Tutora de 1r B: Judith Torres         Tutora 1r C: Bea Cabiscol 

Especialista d’anglès: Bea Cabiscol 

Tutora de 2n A: Núria Bosch       Tutora de 2n B: Mª Jesús Arce       Tutora 2n C: Cova Bazarra 

Especialista d’anglès:  Sònia Feliu 

   

Tutora de 3r A: Marta Capdevila  Tutora de 3r B: Laura Melero 

Tutora de 4t A:Marta Poch            Tutora de 4t B: Marta Solanes  

Especialista anglès: Laura Pérez 

 

Tutora de 5è A : María Ginés  Tutora de 5è B: Mònica Ocaña  

Tutora de 6è A: Blanca Sánchez  Tutora de 6è B: Bàrbara Segura  

     Especialista anglès: Teresa Bosch 

Espais: Cristina Aguirre 

Mestres  Especialistes 
     

Llengua anglesa:         
1r: Bea Cabiscol 
2n: Sònia Feliu 
3r i 4t: Laura Pérez 
5è i 6è: Teresa Bosch 
  

Educació Física: Núria Llunell 

Música:   Lluís Gallifa 

Religió: David González (Reforç ed. Infantil) 

 

Equip Psicopedagògic 
 

Mestres especialistes d’Educació Especial:  Pepi Aguilar i Olga Ruiz 
Aula d’acollida: Mª José Llahí 
Psicopedagoga d’EAP:  Eva Fretes 
 
 

PERSONAL NO DOCENT 
 
 

Conserge: Roser Clarà 
Administrativa: Susana Hernández 
TEI: Esther Gómez 
Vetlladora: Neus Oubiña i Clara Sastre 
Personal de neteja: Pepi Garrido, Patricia Guzmán, Claudia Rodríguez i Carol Ruiz. 
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PSICOMOTRICITAT, ED. FÍSICA I NATACIÓ 
 
 Psicomotricitat 
 

Calendari                
 
  P-3 A: dimecres                                P-3 B: dijous 
  P-4 A: dimecres                                P-4 B: dimarts 
P-5 A: dilluns                                    P-5 B: dimarts 

 
Normes 

 
És obligatori que els dies de psicomotricitat els nens i les nenes portin xandall i sabatilles 

esportives amb velcro, posades i marcades amb el nom. 
Cal portar a començament de curs unes sabatilles de psicomotricitat (de roba amb goma), dins 

d’una bossa de roba, marcades  totes dues coses amb el nom. La bossa amb les sabatilles es 
queda a l’escola. 
 
 Educació Física 
 
Us informem dels dies que l’alumnat realitzarà l’activitat d’educació física aquest curs per tal 

que pugui venir amb la roba adequada  des del primer dia. 
 
Calendari 
 
1r A : Dilluns                         1r B:  Dilluns          1r C: Divendres   
2n A: Dimarts                         2n B: Dijous  2n C: Dimecres 
3r A: Dimecres                              3r B: Dilluns 
4t A: Dijous                          4t B: Dimarts 
5è A: Divendres                         5è B: Dilluns 

  6è A: Divendres                            6è B: Dijous  
 
Normes 
 
És obligatori que els nens i les nenes vinguin vestits amb  xandall i sabatilles esportives, que 

portin tovallola petita i samarreta de recanvi. 
Els nens i les nenes de cicle inicial (1r. i 2n.) han de tenir unes  sabatilles amb goma i sola 
blanca (o xineses) de recanvi dins d’una bossa de roba, marcades totes dues coses amb el nom, 
per tal que no hi hagi problemes de canvis o pèrdues. Aquestes es guardaran a la classe durant 
tot el curs. 
 
A  partir de 3r. els nens i les nenes hauran de portar unes  sabatilles esportives  (sola blanca 

o “non marking”) de recanvi dins la seva motxilla per poder fer la classe dins del gimnàs o del 
poliesportiu. Aquestes sabatilles no es quedaran a l’escola, s’hauran de dur només el dia que 
tinguin Ed. Física. 
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 Natació 

 
L’EMD de Valldoreix ofereix a la nostra escola l’activitat de natació per l’alumnat de Cicle Inicial. 

Aquesta activitat, que s’inicia el mes d’octubre, es realitza  a la piscina municipal de Valldoreix 
amb monitors especialitzats sota la supervisió de la mestra d’Educació Física. L’activitat de 
natació és curricular i avaluable, pertany a la matèria d’Ed. Física  i es realitza en 
horari lectiu. Rebreu més  informació just abans de començar l’activitat. 
 
Calendari 

 
 1r A i 1r B: Divendres  a les 9:15           1r C: Dijous a les 11:45 
 2n A i 2n B: Dimecres a les 11:45          2n C: Dimarts a les 11:45 
  
Aquesta activitat començarà el dia 4 d’octubre. 
 
Si l’alumne/a no pot fer natació, cal que dugui el justificant mèdic especificant el motiu. Si és un 

dia puntual ens ho feu saber amb una nota a l’agenda. 
  
El dia de natació els  nens i les nenes  han de portar una bossa amb: banyador, casquet de 

bany, xancletes, tovallola, pinta i roba de recanvi (samarreta, calcetes o calçotets i mitjons). 
 
És molt important que facin a casa un bon esmorzar. 

 
 

SERVEI DE MENJADOR i 
TEMPS DE LLEURE AL  MIGDIA 
 
L’AFA de l’escola gestiona el  menjador escolar, i contracta la prestació d’aquest servei amb 

l’empresa  “7 i Tria”. Aquesta empresa es responsabilitza de l’administració dels menús i de 
l’atenció dels alumnes en el temps de migdia.  
 
El Consell Escolar aprova el Pla de Funcionament d’aquest servei i les activitats programades 

per cada curs.  
 
Una Junta integrada per responsables de l’empresa, AFA i direcció de l’escola es reuneix 

mensualment per fer-ne un seguiment. 
 

Equip de Temps del Migdia i Menjador 
 

Monitors/es: 
 

P-3: Montse Rovira, Sònia Miracle, Patricia Florián i Mireya Olmo  
P-4: Claudia Arrufat, Núria Herrador i Anna Maldonado 
P-5: Toñi Benítez i Amparo Sorribes 
  1r: Esther Fuentes, Barbara Lumbreras i Yolanda Maestre 
  2n: Núria Pla, Tere Galiana i Anto Vilches 
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3r: Marta Terés, Neus Oubiña  
4t: Carol Cáceres i Judith Fusté 
5è: M. Carmen Tomás i Almodis Ortega 
6è: Neus Oubiña i Clara Sastre 
 
Coordinadora: Eva Bernal 
Bibliotecària: Eugènia Fernández 
Hort: Almodis Ortega 
Responsable de cuina: Xavi Viñals  
Ajudants de cuina: Blanca Roige, Conchi San Andrés,  

                    Maria San Andrés i Erika Evaristo 
   

Horari de dinar: 
 

 

Primer torn  
Cursos: P-3, P-4, P-5, 1r, 2n i 3r  
horari: de 12:30 a 13:45 

 

Segon torn 
Cursos: 4t, 5è i 6è 
Horari: de 13:45 a 15:00 

 
 

Menú 
 
A l’inici de cada trimestre rebreu un fulletó amb els menús i articles sobre alimentació. També el 

podeu trobar al blog. Si voleu informació sobre el projecte que estem implementant a l’escola: 
“Servim-nos com a casa” la trobareu en el blog de “7 i tria”. 
 
 En cas que la dieta hagi de variar de manera puntual (astringent) cal avisar directament a la 

coordinadora del menjador al tel. 685189838 de 8:30 a 10:00 del matí. El canvi en la dieta 
només s’aplicarà durant un període màxim de tres dies. Per ampliar el període caldrà un 
justificant mèdic que ho aconselli. 
 
Si s’està malalt i no es queda a dinar cal avisar a la coordinadora i dir-li quants dies aquest nen 

no utilitzarà el servei. A partir del segon dia de falta consecutiva, amb previ avís a la 
coordinadora del menjador, es descomptarà el preu del menú en el rebut del mes.  
 
Si hi ha algun nen o nena que pateix una intolerància a algun tipus d’aliment, cal portar el 

certificat mèdic per tenir-ho en compte. 
 Quan fem excursions de tot un dia, el menjador prepara pícnic per als alumnes usuaris fixes del 
servei.  
 

 
Normativa de funcionament 
 
Els nens i les nenes que habitualment utilitzen el servei del migdia i hagin d’anar a dinar a casa, 

caldrà que ho avisin directament a la coordinadora del menjador (Eva tel. 685.18.98.38) a 
primera hora del matí. (També s’ha d’avisar a les tutores). Per fer ús esporàdic del menjador, és 
imprescindible avisar de  9:00 a 10:00 del matí a l’Eva, coordinadora. 
 
L’alumnat en tot moment seguiran les indicacions dels monitors. 



Llibret informatiu del curs 2021-22                  Escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix 

 12 

 
Per administrar qualsevol medicament cal portar la recepta mèdica on estigui indicat l’hora 

d’administració i la dosi. 
 
Les sortides al voltant de l’escola i els desplaçaments entre edificis han d’estar autoritzades pels 

pares. Sense l’autorització prèvia, cap nen podrà participar en les activitats fora de l’escola i 
s’haurà de quedar dins del recinte escolar amb un altre grup. 
 
Als infants que se’ls hagi de fer una variació del menú base (al·lèrgies, intoleràncies, dietes 

específiques...) caldrà avisar-ho obligatòriament a primera hora del matí. 
 

 
SERVEI D’ACOLLIDA 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CASALS I COLÒNIES D’ESTIU 
 

Servei d’acollida  al matí (Organitza 7 i Tria) 
 

Presentació 
 
L’AFA de l’escola gestiona el servei escolar d’acollida matinal i contracta aquesta prestació amb 

l’empresa de serveis “7 i tria”. Les activitats d’aquests serveis són aprovades anualment pel 
Consell Escolar del Centre. 
 

Organització del servei 
 
L’horari és de 7:45 fins les 9.00 del matí, tots els dies de la setmana. L’inici és el 14 de 

setembre i coincideix amb el calendari lectiu del centre. El servei d’acollida està pensat  
perquè els nens i nenes puguin venir a l’escola abans de les 9:00 i gaudeixin d’una estona 
relaxada. En aquest temps poden esmorzar, jugar, llegir... 
 
Dues monitores, com a mínim, es fan responsables del grup. El preu i el nombre de monitores 

dependrà de la quantitat d’usuaris del servei. 
 
El servei d’acollida matinal es realitzarà a la Ludoteca (costat gimnàs) de l’escola. L’accés es 

farà des de la porta gran de l’escola bressol (pistes de l’escola).  

 

Inscripcions 
 
Les famílies que vulgueu utilitzar el servei o tenir més informació, podeu demanar la inscripció a 

les responsables del servei. Tel: 685.18.98.38 
 

Servei d’acollida a la tarda (Organitza ATLAS, fundació sociocultural.) 
 
Aquest servei està pensat per a les famílies que els es dificultós poder recollir el seu fill/a 

puntualment a la tarda. El servei funciona de 16:30 a 18.00 i durant aquest període els nens/es 
estaran a càrrec de monitors/es de lleure. 
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La recollida dels infants es podrà fer a les 17:00, a les 17:30 i a les 18:00. Hi haurà servei 
d’Acollida fins les 18:00.  

 
Les famílies que necessitin d'aquest servei de tarda de forma puntual cal que estiguin donades 

d’alta a l’aplicació d’inscripcions d’ATLAS i avisar abans de les 13h trucant al 938055792 o 
enviant un correu electrònic a extraescolarsferraniclua@atlasfundacio.org. 

 
Com a totes les activitats de tarda el monitoratge anirà a recollir l’alumnat. S’inicia el 13 de 

setembre. 

El servei d’acollida de tarda es realitzarà al pati tancat durant els dies de bon temps i els dies de 
pluja o fred es realitzaran al club. L’accés es farà des de la porta gran de l’escola primària, 
passant per secretaria.  
 

El preu és de 4€ al dia. 
 
Les famílies que vulgueu utilitzar el servei durant el curs cal fer inscripció prèviament a 

l’aplicació d’inscripcions ONLINE a la web d’ATLAS (omplir formulari i enviament de 
documentació). També cal pagar la matrícula de 15€. 

 
Activitats extraescolars 
 

Presentació 
 
L’AFA de l’escola organitza les diferents activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu. 

Aquestes activitats han estat aprovades en el Consell Escolar del Centre. 
 
Per a fer les inscripcions heu d’entrar a la web ATLAS fundació sociocultural, entitat que 

gestiona les extraescolars: www.atlasfundacio.org i allà trobareu tota la informació. 
 
Per qualsevol suggeriment i/o aclariment podeu trucar a ATLAS 93 805 57 92 o escriure al 

correu electrònic extraescolarsferraniclua@atlasfundacio.org, o bé  a la Junta de l'AFA l'escola 
que es reuneix cada mes. 
  
Totes les activitats estan portades a terme per personal qualificat. Al nostre Blog de centre hi 

ha un enllaç amb el Blog d’extraescolars on està penjada tota la informació. 
 
Les activitats començaran el 4 d’octubre. 

(Els grups s’obriran, sempre i quant hi hagi un mínim d’alumnes inscrits) 
 

Colònies i casals d’estiu 
 

El mes de juliol s’organitzen casals d’estiu. Quan arribi el moment ja us passarem informació. 
 
Totes les activitats les gestiona l’AFA. 
 
 
 
 
 

mailto:extraescolarsferraniclua@atlasfundacio.org
http://www.atlasfundacio.org/
http://www.atlasfundacio.org/
mailto:extraescolarsferraniclua@atlasfundacio.org
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SANITAT 
 

Normes sobre salut i higiene a l’escola 
 
Us adjuntem còpia de les normes establertes pel Departament de Salut de l’Ajuntament de Sant 

Cugat que us demana que les tingueu en consideració. 
 

 Autorització per a l’administració de medicaments a l’escola: 
 

És indispensable portar el full d’autorització del metge  complimentat adequadament per poder 
administrar qualsevol medicament en horari escolar.  
 

 Trasllat d’alumnes en cas d’urgències mèdiques: 
 

Quan un alumne  ha pres mal avisarem, en primer lloc, a la família. Si poden tardar a venir o bé 
no es localitzen, l’alumne/a serà traslladat al servei d’urgències del C.A.P. amb taxi o ambulància, 
segons el cas i sempre acompanyat per personal de l’escola.  Si es tracta d’un cas de gravetat 
s’avisarà al 112 servei d’assistència mòbil i al mateix temps també s’avisarà a la família. 

 

 Actuacions en cas de malalties que no impliquin un trasllat urgent. 
 

En primer lloc s’avisarà a la família perquè es faci càrrec del seu fill/a. Si no es pot  localitzar a 
la família, es telefonarà al C.A.P. i es seguiran les indicacions del personal facultatiu. 
 

 Febre alta 
 

Quan la febre és molt alta (superior als 38º) es pot donar un antitèrmic, amb l’autorització 
pertinent).  Apiretal (paracetamol) pels cursos d’educació infantil ( P-3, P-4 i P-5) i paracetamol 
per primària. 
 
Per administrar aquesta medicació prèviament s’intentarà contactar amb la família. En cas de 

no localitzar a ningú, es consultarà el llistat de classe en l’apartat d’observacions o el full que hi 
ha darrera de les còpies de les cartilles de la Seguretat Social per saber si l’alumne té algun tipus 
d’al·lèrgia. 
 
Aquesta normativa segueix les indicacions del Centre de Salut de l’Ajuntament de Sant Cugat i 

del Departament d’Ensenyament. 
 
IMPORTANT: En el moment de matricular el vostre fill/a us demanem si hi ha dades mèdiques 

importants (al·lèrgies a medicaments, medicació específica que s’hagi de prendre de forma 
regular, etc.). Si durant  la resta de l’escolaritat hi ha canvis en aquestes dades ho heu de 
comunicar tant a secretaria com al tutor/a, aportant el corresponent justificant mèdic. 
 
Per disminuir la freqüència del contagi de malalties infeccioses entre els nens i nenes, és 

imprescindible la vostra col·laboració. L’única manera d’evitar l’extensió d’algunes infeccions a la 
classe és l’aïllament del malalt a casa. Quan veieu que l’infant presenta febre a la tarda o en 
llevar-se al matí no es troba bé, pot ser que estigui començant un quadre infecciós; l’atenció al 
vostre fill/a, en aquests dies, ha de ser més propera. També és important el repòs, que 
possibilita que el guariment sigui més ràpid i sense complicacions. 
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Si l’infant necessita prendre alguna medicació i ha d’anar a l’escola, tingueu en compte que 
 
1. La majoria de les medicacions es donen a intervals de temps de 8 hores, per la qual cosa 

podeu donar-les abans i desprès d’anar a l’escola. 
 

2. No porteu medicaments que s’hagin de conservar en fred, ja que a la classe no hi ha 
nevera. 
 

3. No s’administrarà cap medicament sense indicació mèdica, excepte un antitèrmic si la febre 
és molt alta (major de 38º C).  

 
4. Així mateix, en cas que es necessiti alimentació especial o dieta, cal que el vostre pediatra 

us lliuri una recepta en la qual estigui indicat el tipus d’alimentació que necessita i la durada 
que ha de tenir. 

 

 
RECOMANACIONS en cas DE MALALTIES INFECCIOSES 
 
Malaltia: Infecció respiratòria aguda de vies altes.  

         Fins que no tingui febre i toleri l’activitat general 
 

Malaltia: Faringitis estreptocòccia 
         Fins que el nen hagi estat 24 hores sense febre 

 

Malaltia: Diarrea per Salmonel·la o disenteria bacil·lar 
         Fins 48 hores després que les deposicions es normalitzen 
         Ed. Infantil: obtenció de dues mostres de femta negatives 
Malaltia: Altres diarrees 

         Fins normalització deposicions 
 

 Malaltia: Oxiuriasi ( cucs) 
         Fins haver fet el tractament. 
 

 Malaltia: Varicel·la 
         Fins el 6è dia d’inici de l’exantema o quan les lesions s’hagin assecat i fet crosta 

 

Malaltia: Rubèola 
         Fins a 7 dies de l’inici de l’exantema 
 
Malaltia: Xarampió 

         Fins a 4 dies des de l’inici de l’exantema. Si es confirma. cal excloure tots els nens no 
vacunats fins que el risc de contagi hagi passat  
 

Malaltia: Impètig contagiós 
         Fins a 24 hores després d’iniciat el tractament 

 

Malaltia: Conjuntivitis purulenta 
        Fins a 24 hores després d’iniciat el tractament 

 

Malaltia: Aftes a la boca 
         Fins a la curació de les lesions 
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Malaltia: Galteres 
         Fins a 9 dies des de l’inici de la inflamació de les glàndules 

 

 Malaltia: Hepatitis A  
         Fins a 7 dies des de l’inici dels símptomes i fins que toleri l’activitat general 

  

Malaltia: Polls, sarna 
         Fins completar la primera tanda del tractament 
 

Preguem a les famílies, que quan es presenti una malaltia d’aquest tipus, ho comuniquin 
ràpidament perquè es puguin adoptar les mesures preventives necessàries. 
 
 

PLA D’EMERGÈNCIA 
 

Simulacres 
 
Cada any quan comença un curs nou, dins del primer trimestre, fem quatre simulacres 

d’evacuació del centre. 
 Un a l’edifici gran dins l’horari escolar. 

 Un segon a l’edifici de Parvulari. 
 Un tercer el fem en el temps de migdia amb tots els alumnes del Centre. 
 Un últim simulacre dins l’estona d’activitats extraescolars. 

 

Com ens organitzem 
 
Abans del simulacre cada mestre/a o monitor/a informa al seu grup dels detalls i objectius de 

l’exercici. Llegeix i explica les instruccions a seguir. Assaja amb el seu grup el recorregut des de 
la classe o des del menjador fins el punt de trobada que li correspon. 
 
El dia del simulacre sona l’alarma d’emergència. Cal desallotjar l’edifici. Els encarregats tanquen 

llums, finestres i portes. L’alumnat surt en fila, sense córrer i en silenci, pel seu camí de sortida, 
fins el punt de trobada on es fa el recompte. 
 


