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PERSONAL PAS DE CENTRES EDUCATIUS 
INTERVENCIÓ EN ELS PETITS ACCIDENTS DELS ALUMNES 

 
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS ALS ALUMNES 
 
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o 
informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració i el nom del 
medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani 
i s’autoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.  
 
És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i els escrits 
d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament i, en absència d’aquesta persona, a qui correspon 
de fer-ho.  
 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què poguessin fer-ho el 
pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament l’ha 
d’administrar personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el 
centre d’assistència primària més proper.  
 
CONTINGUT DE LES FARMACIOLES  
 
• gases estèrils, millor en bosses individuals,  
• sabó 
• cotó fluix 
• caixa de tiretes 
• esparadrap, preferiblement antial·lèrgic 
• benes de diferents mides (de 5cm, 7cm i 10cm) 
• un termòmetre 
• tisores de punta rodona 

• pinces 
• antisèptic d’ús extern: povidona iodada 
• alcohol i/ o aigua oxigenada 
• sucre 
• sèrum fisiològic 
• un producte per alleujar la coïssor de les 
picades d’insectes 
• guants d’un sol ús 

 
Sempre s’ha de guardar el contingut en el seu envàs original, amb el seu prospecte si en porta i s’ha de 
vigilar periòdicament les dates de caducitat. 
 
MÉS INFORMACIÓ 

 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=b1751b
2a2cda6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b1751b2a2cda6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg
nextfmt=default#Bloc716a7b7286a3c210VgnVCM2000009b0c1e0a____ 
 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2FEducacio%2FHome%2FArees_ac
tuacio%2FCentres%2520i%2520serveis%2520educati%2FEscola%2520i%2520salut%2Fdocuments%2Farxius%2Ffarm
aciola.pdf 
 
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Questions_relatives_seguretat
_salut.pdf 
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