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PROGRAMA DE SALUT  BUCODENTAL A LES ESCOLES CURS  

ESCOLAR 2017-2018 

Escoles 

• ILDEFONS CERDÀ – Centelles 

• ESCOLA XORIGUER - Centelles 

• SAGRATS CORS – Centelles 

• IES PERE BARNILS - Centelles 

• JOAN XXIII – Balenyà 

• VALLDENEU - Sant Martí de Centelles  

Programació 

• GLOPEIG DE FLUOR 

El Programa de glopeigs periòdics de solucions fluorades a l'escola, dirigit als alumnes de 1r, 

2n, 3r i 4rt de primària, és un programa de salut pública pensat per millorar la salut oral dels 

escolars de Catalunya.(20 glopeigs al llarg del curs escolar) 

(Suport al programa de glopeix) 

• REVISIONS BUCODENTALS 

• TALLERS  

REVISIONS BUCODENTALS CURS 2017-2018 

• 2on de primària: Nens i Nenes nascuts al 2010 

• 5è de primària:  Nens i Nenes nascuts al 2007 

• 1er ESO: Nens i Nenes nascuts al 2005 

• 3er ESO: Nens i Nenes nascuts al 2003 

PROGRAMACIÓ DE LES REVISIONS 

PROGRAMACIÓ PRIMER TRIMESTRE 

Revisions Bucodentals  

· Setembre:  Escola Valldeneu  

· Octubre:  Escola Joan XXIII i Sagrats Cors 

· Novembre: Escola Ildefons Cerdà i Xoriguer. de IES Pere Barnils  i Sagrats Cors (ESO) 

 

PROGRAMACIÓ SEGON TRIMESTRE 

Entrega de resultats: Cartes individualitzades, amb els resultats de la revisió feta a l’alumne. 

 

PROGRAMACIÓ SEGON I TERCER TRIMESTRE 

Tractaments a la Clínica Dental del CAP de Centelles, a tots els nens i nenes. 

· Demanar hora per visita odontòleg. Tel 93 881 35 57. 

TALLERS 

- S’ofereixen durant el Segon Trimestre.  

• Xerrades de prevenció, adreçades a tots els cursos del programa de salut d’ enguany 

- S’ofereixen durant el tercer trimestre 
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· Tallers adreçats als alumnes amb alt risc de càries (problemàtica detectada a la revisió) 

“Tècnica del Raspallat”. 

En cas d'interès cal trucar al CAP 93 881 04 85   /  o el telèfon directe de Clínica Dental  93 881 
35 57 demanar per la Sra. Agnès.  

NO DISPOSEM DE MÉS DADES REFERENTS A LA QUANTITAT DE REVISIONS FETES I DE LA SEVA 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS NI DE DADES EXTRETES DE LES PRÒPIES REVISIONS DEGUT A CANVIS 

RECENTS EN L’EQUIP D’ODONTOLOGIA ENCARREGAT DEL PROGRAMA.  
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PROGRAMA SALUT I ESCOLA CURS 2016-2017 
Anna Coma. Infermera 

INTRODUCCIÓ 

El programa Salut i Escola (PSiE) impulsat pel Departament d'Ensenyament i pel 

Departament de Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions que 

promocionen hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc, i ajuden a detectar precoçment  

problemes relacionats amb la salut. 

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de 

la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d'alerta sobre problemes de 

salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda i 

intervenció adequada. 

El programa "Salut i escola" (PSiE), té el propòsit de potenciar la coordinació dels centres 

docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i 

d'atenció a l'alumnat. 

El programa  “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat 

periòdicament al centre docent),  afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de 

risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties 

de privacitat, confidencialitat i proximitat 

Objectius  

· Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la 

consulta  oberta als centres d'educació secundària amb les màximes garanties 

d'intimitat. 

· Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions 

d'educació per a la salut. 

· Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc). 

· Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible.  

Durant el curs 2016-2017, la infermera Anna Coma Roura, ha acudit als centres, IES Pere 

Barnils i Escola Sagrats Cors de Centelles,  durant una hora a la setmana aproximadament. Els 

alumnes a qui va dirigit el programa són els de 3r i 4r d’ESO, tot i que també en fan ús i 

demanda alumnes de cursos superiors i/o inferiors. 

A més a més, aquest curs escola s’ha promocionat la consulta virtual a través del correu 

electrònic, entregant una tarjeta amb les dades de contacte de la infermera de Salut i Escola de 

l’ABS. 
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Els temes són:  

- Sexualitat i afectivitat 

- Salut alimentària 

- Consum de substàncies addictives 

- Maltractaments i violència 

- Salut mental 

- Salut social i entorn 

- Altres temes 

Durant el curs, s’han realitzat reunions amb els equips directius de cada centre per programar 

tallers i la consulta oberta, amb el professor referent del programa, amb el punt jove de cada 

poble, i amb algun professor en concret  si ha calgut. I també s’ha realitzat interconsultes amb 

l’equip de l’ABS per derivar pacients a altres especialitats si convenia. 

Al Ies Pere Barnils, s’ha seguit durant el curs 2016-2017 un programa pilot en àmbit comarcal 

que es tracta en crear a dins de cada institut una Comissió de Salut (que va començar el curs 

2014-2015) on la infermera guanya protagonisme pel que fa les activitats de salut que es 

realitzen a l’institut. Durant aquest curs escolar s’han realitzat dues reunions amb la comissió 

de salut per tal de garantir el treball dins del projecte pilot. 

La memòria del Programa Salut i escola  (PSiE) del curs 2016-2017 a l’ABS de Centelles està 

distribuïda de la següent manera: 

- Consultes i casos realitzats a la consulta oberta de les 2 escoles. 

- Tallers i activitats realitzats als centres escolars. 

 

CONSULTES,TALLERS, ACTIVITATS INFORMATIVES I CASOS REALITZATS A LA 

CONSULTA OBERTA DE LES 2 ESCOLES. 

 

En total durant el curs 2016-2017 s’han realitzat 5 consultes entre les dues escoles. 

-La mitjana d’edat dels alumnes que consulten és: 15 anys. 

A l’IES Pere Barnils s’han realitzat 5 consultes obertes : el 100% eren noies de 3r ESO, totes 

sobre sexualitat. També hem realitzat 4 tallers de Sexualitat a 3r Eso; tallers de ALCOHOL a 

Batxillerat i a 4rt ESO. 

 

A l’escola Sagrats Cors s’han realitzat 1 consulta oberta concretament per un tema de 

sexualitat a una noia de 3r ESO.  Aquest curs, hem realitzat 2 tallers de Sexualitat a 3r ESO. 

 


