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El grup de docents i investigadors formen part de la Unitat de Recerca de l'Escola

Universitària ADEMA, a més dels alumnes dels graus universitaris d'Odontologia i

Nutrició Humana i Dietètica, així com els dels cicles formatius dels graus superiors

d'FP de Dietètica i Higiene Dental.

El resultat de la participació dels alumnes, els docents i l’equip investigador de

l'Escola en l'Observatori és l’obtenció de material necessari per poder elaborar els

projectes de fi de cicle i de fi de grau que promogui i fomenti recerques futures. 

La Unitat de Recerca organitza campanyes d'exploració de la salut

bucodental i dels hàbits nutricionals dels estudiants de les Illes

Balears per fer estudis epidemiològics observacionals

transversals.

L'Escola Universitària ADEMA és un centre oficial, autoritzat pel Govern de les

Illes Balears i adscrit a la Universitat de les Illes Balears (UIB), especialitzat en

l'ensenyament de diferents professions sanitàries des de fa gairebé trenta

anys. A les nostres aules, s'han format més de 2.000 professionals sanitaris.

L'Escola Universitària ADEMA té un projecte de recerca, l'Observatori de Salut

Bucodental i d'Hàbits Nutricionals, en el qual els alumnes són el centre de

l'experiència de l'aprenentatge i fan les pràctiques clíniques per obtenir

resultats de recerca en espais reals, desenvolupant les competències pròpies

de les seves assignatures per resoldre diferents problemes.

Quin és l'equip docent?
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Farem exploracions bucodentals i adoptarem mesures antropomètriques als escolars que

participin en l'estudi. 

A més, completarem qüestionaris sobre la salut oral, dades generals, dades

socioeconòmiques i educatives, freqüència d'ingesta d'aliments, registres diaris d'ingesta

S’impartiran tallers de promoció de la salut, els Somriures ADEMA, en què es donen

consells als escolars per prevenir malalties bucodentals i adoptar hàbits saludables per a

una vida més sana.

d'aliments, activitat física, i qüestionaris sobre coneixements, actituds i pràctiques en

nutrició. 

La metodologia d'aquest estudi s'ha dissenyat seguint les  directrius marcades per l'Organització

Mundial de la Salut  (World Health Organization, WHO), per l'Autoritat Europea de  Seguretat

Alimentària (European Food Safety Authority, EFSA) i  per l'Organització de les Nacions Unides

per a l'Alimentació i  l'Agricultura (Food and Agriculture Organization, FAO).

L'equip investigador es trasllada al centre educatiu per fer les exploracions als alumnes. 

Necessita una aula o un espai lliure amb cadires i algunes taules per fer-hi les exploracions,

prendre les mesures i impartir-hi el taller de promoció. 

L’horari pot variar en funció del nombre d'alumnes participants.

QUÈ FAREM en els centres? 

METODOLOGIA
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Pretenem tenir una estimació de la prevalença de les afectacions

bucodentals principals entre la població escolar de les Illes Balears; 

Conèixer la influència de l'alimentació en la presència de malaltia oral;

Conèixer els hàbits d'higiene bucodental, i analitzar la influència dels factors

de l'entorn (educatius i socioeconòmics) en els hàbits alimentaris i d'higiene

dels estudiants.

Després d’haver fet els estudis, 

Sol·licitam la participació del centre educatiu per obtenir una sèrie resultats que

ens ajudaran a planificar noves estratègies preventives en el camp de la salut

bucodental, mitjançant programes d'assessorament nutricional i hàbits d'higiene

bucodental adreçats a la població infantojuvenil i a les famílies/tutors. 

D’aquesta manera, pretenem reduir el nivell d'incidència de la malaltia oral en

edats primerenques. 

Així mateix, els escolars que hi participin podran obtenir un informe diagnòstic del

seu estat de salut bucodental i assessorament personalitzat.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

PER QUÈ HI HEU DE PARTICIPAR?



Dilluns i dimecres del curs 2020/2021

LA DOCTORA SMILES CERCA UN SOMRIURE SA: Estudi
de Salut Bucodental i Hàbits Nutricionals

PROGRAMA: Exploració bucodental, mesures antropo-

mètriques i educació per a la salut per a prevenir malalties

bucodentals i aconseguir hàbits saludables per a una vida sana.

ADREÇAT A: ESTUDIANTS DE PRIMÀRIA (1R I 6A), ESO

(4T) I BATXILLER.

HORARI: 9.30 a 13 hores

LLOC: En els centres escolars o a l'Escola Universitària

ADEMA (segons programa i nombre d'alumnes/as)

Divendres del curs 2020/2021

DIVENDRES, SOMRIURES ADEMA: HEALTHY SMILES

ADREÇAT A: ESTUDIANTS DE PRIMÀRIA, ESO I BATXILLER

PROGRAMA: Foment de l'educació de la salut en hàbits

bucodentals i nutricionals per a una vida sana.

DIRIGIT: Estudiants de Primària, ESO i Batxiller.

HORARI: 9.30 a 13 hores.

LLOC: Escola Universitària ADEMA (segons el nombre de

participants)

TALLERS: El kit per a una boca sana  / El semàfor de

l'alimentació / Un viatge al món de la teva boca
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Per complir tots els procediments necessaris per dur a terme les activitats,

tant d'exploració com de mesurament i els tallers, s’aplicaran tots els

protocols sanitaris exigits per les administracions competents en aquesta

matèria. 

L'Escola Universitària ADEMA compleix tots els requisits establerts per la

Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears en l'àmbit clínic i

higienicosanitari per dur a terme els estudis i tallers inclosos en aquest

dossier. 

A més, disposa d'un Pla estratègic i de contingència enfront de la COVID-19,

que té el suport l’aval de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En tots els casos, es requerirà el consentiment informat de les famílies/tutors

dels alumnes menors de 16 anys abans participar en aquest estudi. Tota la

documentació s'enviarà per missatgeria al centre educatiu abans de la data

de realització del programa.

La SEGURETAT i la SALUT, EL PRIMER



ESCOLA UNIVERSITÀRIA ADEMA

Campus Son Rossinyol
Passamaners 11, 1 y 2ª  Palma
07009
 871 770 307
info@eua.edu.es

Bus EMT nº11 y 12

#EstudiarenADEMA
#Ajudaasomriure
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