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Prevenció de la  salut bucodental a les escoles per 

nens/es de (5/6) anys 

 
Estem molt contents d´haver rebut la visita de 

Durant l´activitat El dentista i Logopeda, els meus amics, nens i nenes han pogut veure 

com és una clínica dental, han conegut metges i infermeres i han jugat a la nostra zona 

infantil.  Esperem que aquesta experiencia els ajudi, encara que sigui només una mica, 

a familiaritzar-se amb l´entorn d´un centre odontològic. 

 
És molt important que prenguen consciència de la importància de la prevenció en la 
salut bucodental i la detecció prematura de la possible alteració de la respiració, el 
millor és començar  des de ben petits.  Volem informar-vos, també, que oferim 

periòdicament  xerrades informatives de caràcter gratuit dirigides a pares i mares 
amb la voluntat de resoldre qualsevol tipus de dubtes o inquituds.  Si esteu interessats 
en asistir-hi, podeu trucar al Tel. 93 714 21 95 per apuntar-vos. 

A continuació us fem arribar les instruccions personalitzades per al vostre fill/a, 
d´acord amb la identificació del seu risc de càries y possibles alteracions de la 
respiració. 
 
 

- Recomanacions de la nostra Odontòloga 

El seu fill/a té càries. 

 Aconsellem: 

• Rentar-se les dents tres cops al dia amb una pasta de 1.000ppm de fluor 
(indicat en el revers del tub) 

• Igualment una revisó  periódica amb el seu odontopediatre. 
 

- Recomanacions Logopeda 

• Aconsellem visita logopédica per descartar R.O. (respiració oral) 

   

 

Moltes gràcies per la confiança, quedo a la vostra disposició 

( Tel. 937142195 atencioprevencio@parkcastellar.com) 

 

Dr. Alfredo González Sancho  col. 3237 

Responsable Sanitari de Centre Dental Park Castellar 

 

 

Castellar del Vallés,                      de                                de 2017 
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( Tel. 937142195 atencioprevencio@parkcastellar.com) 
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Responsable Sanitari de Centre Dental Park Castellar 

 

 

Castellar del Vallés, 23 Maig de 2017 
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