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Revisió de la salut bucodental a l’alumnat 
d’educació primària, curs 2015-2016 

Les malalties bucodentals constitueixen un problema de salut pública d’importància rellevants per 
la seva elevada prevalença i el seu impacte en la qualitat de vida 
 

-Conèixer la salut bucodental de l’alumnat de 6 i 12 anys per tal de revisar la planificació i 
seguiment de les actuacions que es porten a terme per millorar-la 
-Detectar les escoles amb un percentatge alt d’alumnat afectat de càries per tal  de poder-hi  fer 
actuacions més específiques  que ajudin a millorar la salut bucodental 
 
De setembre a  juny 
-Cens alumnat i programació de les revisions  amb els centres educatius 
-Revisions als alumnes i entrega d’un informe amb l’estat de salut bucodental del nen/a per a la 
família 
-Revisions a l’alumnat de P4 de les escoles en les quals el curs anterior s’ha detectat un 50% o més 
d’alumnat afectat de càries a 1r curs de primària 
De juliol a setembre 
-Recopilació de dades i anàlisi dels índexs de salut bucodental (CAOD, CAOD en afectats, cod, cod 
en afectats, índex restauració definitiu , % de nens sans i  % d’afectats de càries)  
-Informació  als professionals sanitaris i centres educatius dels resultats de salut bucodental  a 
nivell de RS de Girona i planificació d’actuacions pel proper curs escolar 

Revisions a 264 escoles (cobertura: 97% ) 
1r curs : 7726 alumnes revisats (cobertura: 92%) 
6è curs : 7292 alumnes revisats (cobertura: 93%) 
El 40% d’alumnat de 6 anys i el 37%  de 12 estan afectats de càries; IR definitiu (12 anys) no supera 
el 42% 
En 70 escoles de 264, el 50% o més de l’alumnat de 1r presentava càries 
 

-Fer les revisions a l’escola ens permet aconseguir cobertures molt elevades  
-El percentatge d’infants afectats de càries ens permet conèixer les necessitats de tractament i 
prevenció 
-Cal potenciar l’educació sanitària en higiene dental  i alimentació a totes les escoles, especialment 
a les que tenen més alumnat afectat de càries, per tal que les properes generacions aconsegueixin 
un nivell de coneixements i autocura que permetin gaudir d’una boca sana 
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Alumnes  de 6 anys. Curs 2015-2016
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% Revisats %Sans % afectats de càries


