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ELS DIVENDRES, SOMRIURES

ADEMA: HEALTHY SMILES
Els divendres, d'octubre a maig

 

L'Escola Universitària durà a terme, en el marc del

seu programa escolar, Els divendres, somriures

ADEMA: Healthy Smiles, adreçat a estudiants de

primària i ESO per fomentar entre ells hàbits

saludables bucodentals i dietètics.

Preu: gratuït

Horari: de 10 a 13 hores

Destinataris: estudiants de 1r a 6è de primària i

d'ESO

Lloc: Escola Universitària d'Odontologia ADEMA

Tallers:

El kit per a una boca sana

El semàfor de l'alimentació

Un viatge al món de la teva boca

 

LA DOCTORA SMILES CERCA UN

SOMRIURE SA: ESTUDI DE

SALUT BUCODENTAL (*)
Els dilluns i dimecres, de novembre a maig

 

L'Escola Universitària durà a terme, en el marc del

seu programa escolar, La doctora Smiles cerca un

somriure sa, adreçat a estudiants de primària i ESO,

per fomentar entre ells hàbits saludables bucodentals

idietètics.

Preu: gratuït

Horari: de 9.30 a 13 hores

Destinataris: estudiants de 1r a 6è de primària i de

4t d’ESO (preferentment)

Lloc: en els centres escolars o a l'Escola

Universitària d'Odontologia ADEMA.
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(*) Exploració completa bucodental. Es
requerirà un consentiment familiar que el
centre enviarà al domicili familiar
Ensenyament de raspallat de dents i
control de la placa bacteriana.
Revisions periòdiques
Aliments saludables



CAMPANYA DE RECOLLIDA DE DENTS DEL

RATOLÍ PÉREZ

 

Dia 27 de setembre de 2019

 

Campanya de Recollida de Dents del Ratolí Pérez, impulsada pel Centre

Nacional de Recerca sobre l'Evolució Humana (CENIEH) i l’Escola

Universitària d'Odontologia ADEMA, per ajudar a continuar creant la

col·lecció de peces dentals per a recerca més important del món gràcies a

la col·laboració ciutadana, durant la Nit Europea dels Investigadors. Els

petits i grans podran donar les seves dents de llet a canvi d'un obsequi i un

certificat com a ajudant del Ratolí Pérez i del Grup d'Antropologia Dental

del CENIEH, durant la Nit Europea dels Investigadors.

 

Horari: de 18 a 20 hores

Lloc: Escola Universitària d’Odontologia ADEMA

 

HOSPITAL DE LA DOCTORA SMILES:

EXPLORA LA BOCA AL TEU PELUIX
 

Els divendres, d'octubre a maig 2019/2020

L'Escola Universitària d'Odontologia ADEMA es converteix en l’Hospital de

la Doctora Smiles, perquè alumnes de 4 i 5 anys siguin, durant un dia, un

dentista. Tindran la supervisió d'alumnes i de docents d'Odontologia i

cicles d'FP sanitaris per familiaritzar-se amb el món de la boca i de la

nutrició. Els petits podran portar la seva joguina favorita, a la qual

passaran consulta sota la tutela de l'alumnat. Els estudiants d’odontologia

els donaran coneixements bàsics sobre higiene dental i alimentació

saludable, i intentaran inculcar-los el concepte de vida sana i que perdin la

por al dentista.

Per a alumnat: de 4 i 5 anys

Programa: gratuït

Horari: de 9.30 a 13 hores
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DIA MUNDIAL DEL SOMRIURE: Regala

somriures

 

4 d'octubre de 2019
Concurs de microrelats amb dibuix (escolars de 3 a 6è de primària):

Extensió màxima: mig full de text, acompanyat d’una il·lustració). El títol ha

d’incloure la paraula "somriure".

Hi col·labora: Colgate  

Es premiaran els deu primers i es lliurarà un diploma al centre escolar més

participatiu.

 

DIA MUNDIAL DE L'ODONTOLOGIA: Celebra el

teu millor somriure

20 de març de 2020
Concurs de microvídeos o fotografia sobre un somriure sa i hàbits

saludables per a alumnes d'ESO. El títol ha de contenir la paraula

"somriure"

Hi col·labora: Colgate  

Es premiaran els deu primers i es lliurarà un diploma al centre escolar més

participatiu.

 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUT: Avui toca

sonriure

7 d'abril de 2020
 

Lliurarem els premis i farem un esdeveniment de somriures saludables. 

Lloc, horari i data pendents de confirmar.
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