
L’alumne amb MII en situació de brot pot trobar-se en una situació clínica que l’obligui a no assistir 
al centre escolar. Com els brots són impredictibles, aquestes absències no es poden programar. 
D’altra banda, hi ha d’altres absències a classe que sí que es poden programar, com les visites 
mèdiques de control, la realització de proves o l’administració de tractaments hospitalaris.

L’escola pot col·laborar programant amb el pacient
i els seus pares o la família els deures dels dies 
en que la falta d’assistència sigui previsible. Els 
mestres i professors també hauran de tenir en 
compte l’estat de l’alumne, de cara a flexibilitzar 
al màxim les exigències dels deures.

Pel que fa a les faltes imprevisibles, hauria d’haver-hi 
una comunicació molt fluida entre els familiars i 
l’escola per intentar recuperar el temps d’absència 
mitjançant classes de reforç, entrega d’apunts, 
personalització del programa docent, etc. Actual-
ment, gran part dels hospitals pediàtrics incorporen 
servei d’escola amb personal docent que pot servir, 
també, de suport a l’alumne durant els ingressos.

LES FALTES D’ASSISTÈNCIA AL CENTRE ESCOLAR:

Quan l’alumne falta a classes per alguns dies, es 
desconnecta del ritme de treball, del que fan els seus companys/es i del que s’organitza extraes-
colarment. El personal docent (o algun company/a de l’alumne designat per l’escola com enllaç 
entre ambdues parts) podria contactar amb l’alumne (mitjançant e-mail o telèfon) per informar-lo 
de com va tot, i poder ajudar així a l’alumne a integrar-se més ràpidament una vegada es reincorpori 
al centre escolar.
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NOTA: Aquest document, també, es pot trobar a: XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya (Salut a l’escola – Orientacions - Atenció a l’alumnat amb malalties cròniques). 

Un projecte d’ ACCU Catalunya i de la Unitat per la Cura Integral de la MII Pediàtrica,
Hospital Sant Joan de Déu.

LA CONCENTRACIÓ:

Tal i com s’ha comentat, en alguns moments i
degut al cansament, dolor, o efectes secundaris
de la medicació, l’alumne amb MII pot tenir dificultat
per concentrar-se en els deures escolars. El personal
docent coneixedor del tema, hauria d’ajudar al nen/a
o adolescent a superar aquest problema, sent com-
prensiu amb les seves limitacions i facilitant el recol-
zament extraordinari que pugui necessitar en aquests
moments.

ELS EXÀMENS:

Encara que l’estrès no és una de las causes de la MII, las situacions de tensió emocional, com 
poden ser les èpoques d’exàmens, poden aguditzar els símptomes de la malaltia.

Si degut als símptomes de la MII o als tractaments mèdics, 
l’alumne no pogués fer un examen o presentar un projecte 
important en un dia determinat, l’escola el podria ajudar 
sent més flexible en les normes, tornant a programar 
l’examen o modificant la data límit d’entrega del projecte, 
sempre que la causa estigui justificada.

Una norma que es sol·licita pels alumnes amb MII, i que 
s’ofereix també a d’altres malalties, és la de poder 
ampliar el temps d’un examen o prova, adaptant-la a la 
situació concreta que així ho requereixi. Si l’alumne 
necessités durant un examen anar al lavabo o descan-
sar uns minuts degut al dolor, s’hauria de permetre 
compensar els minuts perduts per aquestes causes, 
afegint el temps addicional que es consideri oportú.

Un projecte d’ ACCU Catalunya i de la Unitat per la Cura Integral de la MII Pediàtrica,
Hospital Sant Joan de Déu.

Suport escolar per als 
nens i adolescents amb
malaltia inflamatòria
intestinal (MII).

Un projecte de: Amb el suport de:



MEDICAMENTS I DIETES:

LA FATIGA:

Els alumnes amb MII han de prendre habitualment
medicaments en horari escolar, i a més, potser, han
de prendre algun suplement nutricional. Depenent del
moment o del lloc on els toqui fer-ho, i segons amb qui
estiguin en aquell moment poden sentir que crident
molt l’atenció i poden arribar a passar vergonya.

Per donar suport a aquests alumnes i per facilitar la 
presa de la seva medicació o del seu suplement nutri-
cional, l’escola podria buscar amb els pares i l’alumne la
manera més adequada de resoldre el problema, garantint 
el compliment correcte dels tractaments.

Seria recomanable que els pares presentessin un informe
mèdic explicant quins són els medicaments, les dosis i
horaris, i els possibles efectes secundaris, o qualsevol altra informació pertinent.

Si bé els nens/es i adolescents amb MII en situació de remissió i estabilitat de la seva malaltia 
poden participar de l’esport i d’altres activitats físiques, de vegades poden experimentar cansa-
ment important o fatiga, com a conseqüència del seu estat de debilitat o secundari a situacions 
d’anèmia. Això pot causar també dificultat en la concentració, al que també pot contribuir el dolor 
o altres símptomes de la malaltia, o fins i tot possibles efectes secundaris de la medicació.

De cara a ajudar al pacient a superar aquestes situacions es podria facilitar l’accés a alguna sala 
de descans i adaptar el ritme de les activitats físiques a les condicions del nen/a en cada moment, 
alliberant-lo inclús de fer esport en aquelles situacions de fatiga important o quan la seva situació 
clínica així ho recomani. En aquests casos, l’informe lliurat per part de l’equip mèdic responsable 
hauria d’incloure les recomanacions pertinents, aquest fet milloraria i facilitaria les decisions a 
prendre.

Una altra situació que es pot donar és que l’alumne, algun dia, estigui tan fatigat i mancat de 
forces que li costi molt portar els llibres pesats o la motxilla. En aquest cas es podria ajudar a 
l’alumne oferint-li l'ajuda d'un altre company/a, combinant alguna solució amb la família, o inclús 
facilitant a l’alumne un duplicat dels llibres per tenir al seu domicili i així no haver de portar tant 
de pes cada dia. L’escola hauria de permetre a l’alumne abandonar les classes, i si la situació ho 
requereix, tornar a casa seva, previ avís als pares, quan el pacient tingui una agudització dels seus 
símptomes.

Què és la malaltia
inflamatòria intestinal?

Què pot fer l’escola per
l’alumne amb MII?:

La malaltia inflamatòria intestinal (MII), és una malaltia crònica que afecta l'aparell digestiu, que 
pel moment no es pot curar, i que no és contagiosa.

La malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa són les principals malalties inflamatòries intestinals. 
Ambdues causen inflamació del tub digestiu, el que pot causar dolor, diarrees i sagnat, però 
existeixen diferències entre ambdues; mentre que la colitis ulcerosa afecta al colon, a la malaltia de 
Crohn la inflamació pot localitzar-se a qualsevol part del tracte digestiu, des de la boca fins a l'anus.

Els símptomes més comuns són: dolor abdominal, recaragolaments freqüents, diarrea (pot 
començar lentament o de sobte), necessitat d'anar al bany amb freqüència, a vegades sagnat 
rectal, anèmia (que pot causar marejos o cansament), fatiga (cansament extrem), disminució de    
la gana, pèrdua de pes i també febre. Addicionalment pot haver-hi lesions a la pell, als ulls, o 
dolors articulars. En nens/es i adolescents pot haver-hi endarreriment del creixement.

És important saber que a la MII s'alternen períodes d'activitat de la malaltia amb símptomes 
importants (coneguts com a brots o crisis), amb altres períodes en els quals la malaltia s'atenua 
(fases de remissió). De vegades, un nen/a o adolescent pot tenir un brot greu de la malaltia i pot 
necessitar tractament hospitalari.

En casos molt greus, pot ésser necessari extirpar, mitjançant cirurgia, les parts afectades de 
l'intestí. La cirurgia a vegades inclou la creació d'una
ileostomia, que consisteix a abocar
el budell prim a la superfície de
l'abdomen. Quan la MII afecta a 
nens/es i adolescents pot afectar
a la vida escolar. És molt important
el suport de mestres i professors,
la família i els amics per ajudar-los
a fer front a la malaltia. És impres-
cindible que hi hagi una bona comu-
nicació entre l'escola, la família 
l'alumne.

El més important és informar-se sobre què és la 
malaltia inflamatòria intestinal. Només si es disposa 
d’una correcte informació serà possible comprendre 
a l’alumne malalt i implicar als demés alumnes en 
el suport del mateix. Si no es coneix la malaltia serà 
difícil entendre el que la malaltia condiciona a l’alum-
ne (les visites freqüents al lavabo, el cansament, la 
dificultat en la concentració…), el que pot portar a 
mal interpretar aquestes situacions.

La comunicació entre l’escola, els pares i els alumnes
és fonamental. En les ocasions en que es requereixi
informació addicional, la col·laboració de las associacions de malalts (ACCU Catalunya, o a la resta, 
de les delegacions d’ ACCU de les altres comunitats autònomes) i de les Unitats especialitzades de 
Gastroenterologia Pediàtrica dels diferents Hospitals, pot jugar un paper rellevant. És important el 
suport de tot el personal docent en la normalització del desenvolupament escolar dels alumnes 
amb una malaltia crònica como és la MII. Amb l’ajuda del metge, la família i el personal de l’escola, 
el nen/a pot aprendre a acceptar la seva malaltia i a conviure amb ella, normalitzant el màxim 
possible la seva vida i la seva convivència amb els amics, l’escola i l’esport.

Per a aquesta facilitació alguns dels punts importants seran:

Un dels problemes que més angoixa i preocupa l'alumne és la necessitat continua, i a vegades imprevi-
sible, d'anar al lavabo. Els nens/es amb MII en fase de brot necessiten utilitzar molt el lavabo, però 
haver de demanar permís al mestre o professor constantment davant dels seus companys pot ser 
frustrant i esgotador. Per altra banda, en algunes situacions existeix una urgència extrema d'anar a 
defecar, el que pot causar incontinència i com a conseqüència embrutiment de la roba.

Una manera de poder-lo ajudar i recolzar consisteix a donar-li permís d'anar al lavabo lliurement en 
cas de necessitat, inclús durant els exàmens. El personal escolar podria mostrar a l'alumne quins són 
els lavabos més propers, que haurien de ser sempre accessibles per a ell. Una manera de facilitar el 
fet d'anar al lavabo durant les classes seria situant a l'alumne en un pupitre proper a la porta, evitant 
haver de travessar tota l'aula, cosa que sens dubte cridaria l'atenció dels companys i companyes i li 
crearia una angoixa innecessària.A més, seria important permetre a l'alumne portar sempre una muda 
de roba neta perquè en cas d'incontinència pugui canviar-se i rentar-se al més ràpidament possible.

EL LAVABO:




