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Fitxa explicativa 5 REVISIÓ ORAL EN CENTRES DOCENTS  

 

JUSTIFICACIÓ 

La revisió oral en els centres docents forma part de la Cartera de Serveis de Promoció de Salut i 

Prevenció en l’Entorn Educatiu.  

Les malalties orals, especialment la càries, són una de les malalties cròniques més prevalents en 

la infància. 

La detecció precoç de riscos o de problemes de salut oral és imprescindible per a previndre o 

detindre la progressió de malalties bucodentals. 

Als 6 anys apareix la primera dent definitiva (la “molar dels 6 anys”, amb variacions fisiològiques 

interindividuals), i la presència de càries en dentició temporal és un predictor de presència de 

càries en dentició definitiva. 

OBJECTIU 

Realitzar les revisions orals en els centres docents en els cursos especificats per a la detecció 

precoç de patologia oral que requerisca exploració en la UOP. 

DESTINATARIS 

Alumnes de l’últim curs d’Educació Infantil (5 anys) i del segon cicle d’Educació Infantil (3, 4 i 5 

anys) en centres docents amb alumnat amb major risc de càries dental (CAES, CEE…). 

METODOLOGIA 

 

1. Organització: 

 

• En aquest curs escolar s’establirà la recuperació de les exploracions als alumnes de 1r 

d’Educació Primària dels centres docents que s’han quedat sense poder realitzar 

l’exploració per tancament dels centres docents per Covid-19. 

• S’organitzaran les exploracions orals acudint a aquests centres per a explorar 

conjuntament els/les alumnes de 1r d’Educació Primària i els de l’últim curs d’Educació 

Infantil (5 anys) o separadament. 

• A sol·licitud de la higienista dental de la unitat odontològica de referència del centre 

docent, el director, o la persona que designe (cap d’estudis, etc.), és el responsable de la 

col·laboració en tots els aspectes organitzatius i de supervisió necessaris per a una 

correcta execució de la revisió oral (llistes d’alumnes a explorar, informació a les famílies, 

etc.). 
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2. Desenvolupament de l’activitat 

El professional sanitari de la UOP realitza les revisions orals a l’aula o l’espai assignat pel 

centre docent i deriva a les consultes odontològiques els/les alumnes que considere 

necessari. 

L’exploració es farà bàsicament mitjançant la inspecció ocular, aprofitant la millor 

il·luminació natural de l’aula i amb l’ajuda d’espill intraoral. En els casos de dubte 

raonable, s’utilitzarà una sonda dental i llanterna de reforç. 

 

MATERIAL 

• Espill intraoral, sonda dental i llanterna de reforç. 

• Document informatiu de la revisió oral i model d’autorització (per a les famílies). 

• S’emplena un document informatiu de cada alumne/a per a la família amb el resultat de 

la revisió oral. 

 

TEMPS 

El temps previst per cada revisió oral és de 5 minuts, aproximadament. 


