
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’ALUMNAT AMB AL.LÈRGIES 
ALIMENTÀRIES I/O INTOLERÀNCIES 

Documentació que cal aportar per part de la família: 
 

1. En el moment de la inscripció al centre: 
 

- Cal notificar a l’escola si el nen pateix algun tipus d’al·lèrgia, especialment si             
corre el risc de fer alguna reacció anafilàctica. Cal complimentar el           
formulari Annex 1. 
 

- Cal lliurar a l’escola un informe mèdic (Annex 2) que detalli l’al·lèrgia que             
pateix i especifiqui les possibles reaccions que pot patir el nen, si s’ha             
d’administrar adrenalina o d’altres fàrmacs , i les pautes que s’han de seguir             
a l’escola segons el tipus de reacció. 

 
- Cal complimentar el Pla d’actuació en cas d’emergència davant una          

reacció al.lèrgica (Annex 3). Això és especialment necessari en cas de risc            
de reacció anafilàctica. 

 
- Cal presentar una autorització escrita dels pares o els tutors per           

administrar la medicació al nen, i per traslladar-lo a urgències si cal. (inclòs             
en l’Annex 1). 

 
Aquesta autorització eximeix de tota responsabilitat a la persona que li           
injecta la medicació i el centre escolar. 
 

- Els pares han d’informar per escrit de les mesures de precaució que tenen a              
casa per evitar una possible reacció i proporcionar una llista d’aliments o            
material al qual el nen és al·lèrgic (cal establir una col·laboració           
pares-escola per compartir informació.). 
 

2. Durant l’escolarització: 
 

- Cada inici de curs escolar cal aportar de nou tota la documentació relativa a              
l’al.lèrgia del nen. La documentació té validesa com a màxim durant el curs             
escolar en el que s’ha expedit. 

 
- Si el nen ja va a l’escola quan es diagnostica l’al.lèrgia, cal notificar-ho tant              

aviat com es conegui el diagnòstic. Caldrà presentar la documentació          
especificada en el punt 1 (Annex 1, Annex 2, Annex 3). 

 
- Si durant l’escolarització el nen presenta cap canvi en el seu diagnòstic,            

apareixent noves al.lèrgies o bé superant-ne alguna de les diagnosticades, la           
família ho ha de notificar per escrit, acompanyant-se pel corresponent          
informe mèdic. 

 
- Si el canvi en el diagnòstic comporta canvis en l’alimentació, canvis en les             

mesures de precaució o canvis en el Pla d’actuació en cas d’emergència en             
cas de reacció al.lèrgica, cal que els pares ho notifiquIn per escrit. 

 



 

ANNEX 1:   NOTIFICACIÓ D’AL.LÈRGIES /INTOLERÀNCIES A L’ESCOLA 

1. Dades del nen/a: 

2. Dades de l’al.lèrgia 

3. Dades de la intol.lerància 

Certifico 

Jo, ……………………………………..pare/mare/tutor de 
l’alumne…………………………………… 

 CERTIFICO 

Que en cas de produir-se una reacció al.lèrgica greu sol.licito que se li administri la 
medicación prescrita i sigui traslladat a un centre hospitalari el més rápidament 
possible, 

Que em comprometo a vetllar per la reposició de la dita medicació, revisió de 
caducitat i correcte emmagatzematge, 

Nom i cognoms:   

Data de naixement:   

Curs escolar Classe: FOTO 

Nom del tutor/professor 
responsable 

  

Nom del pare/mare/tutor   

Telèfon de contacte   

Aliments: Ous  Llet i derivats Fruits secs Peix / marisc 

 fruita Glúten Altres: (quins)  

Picades d’insectes:  

Medicaments: Especificar: 

Làtex:  

Altres: Especificar: 

El nen ha patit en alguna ocasió una 
reacció anafilàctica greu: 

Sí 

No  

Aliments: ous Llet i derivats Fruits secs Peix / marisc 

 fruita Glúten Altres: 
(especificar 

 

Data i signatura del pare/mare/tutor: 

 



 

ANNEX 2:   INFORME MÈDIC D’AL.LÈRGIES / INTOLERÀNCIES PER A L’ESCOLA 

1. Dades del metge 

2. Dades del nen/a 

 

 

3. Medicació prescrita 

 

 

Nota: aquest informe té validesa durant el curs escolar en el que s’ha expedit 

 

Nom i cognoms Núm . col.legiat 

Centre sanitari Telèfon 

Adreça electrònica Fax 

Nom i cognoms Data de naixement 

Representant legal  

El nen presenta al.lèrgia a: 

 

 

El nen presenta intolerància a: 

 

 

El nen presenta reacció al.lèrgica per: ingesta contacte    inhalació 

El nen està diagnosticat d’asma: Sí No  

El nen ha patit en alguna ocasió una reacció 
anafilàctica greu 

Sí No  

Prescripció d’adrenalina Sí No Dosis: 

El nen necessita que es mantinguin separats 
els estris personals i de cuina 

Sí No  

 

 

Data i signatura del metge: 

 



 

ANNEX 3:   PLA D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 

(en document apart) 

 


