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Al costat parada de bus HIFE

Ampli horari, per tal 
de no afectar les 
hores lectives.

Promocions mensuals 
exclusives.

Opcions de 
pagament directe I 
amb la possibilitat de 
nançament per via 
nòmina (docents).

Descomptes 
preferents per a 
l’alumnat i el 
personal del centre.

Sense cap cost extra 
per al centre.

Avantatges

Augmenti 
el nivell de 
salut bucal 
dels seus 
alumnes

Oferim plans dentals per a 

escoles, instituts, acadèmies 

i centres educatius en 

general. Dissenyats per a 

satisfer les necessitats de 

prevenció i correcció 

bucodental de l’alumnat, 

docents i docents i resta del personal.

Els nostres descomptes en 

tots els serveis odontològics 

estan adreçats a infants, 

adolescents i adults a les 

comarques del Montsià, el 

Baix Ebre i el Baix Maestrat.

Convenis 
dentals 
per a 
entitats 
Convenis o acords 
sense cost extra per 
a la institució.
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Augmen†i
el nivell de
salut bucal
dels seus
dlumnes
Q Oferim pldns den†dIs per d

escoles, ins†i†u†s, dcddèmies
i centres educd†ius en
general. Dissenydrs per cr
sdfisfer les necessi†d†s de
prevenció i correcció
bucoden†dI de I'dIumnd†,
docen†s i resid del personal.

Q Els nos†res descomp†es en
†o†s els serveis odon†oIògics
es†dn ddreçcris d infdnis.
ddoIescen†s i dduI†s d les
comdrques del Mon†siò, el
Bcrix Ebre i el Bdix Mdesfrdf.
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Avdntdiges
Sense cdp cost ex†rd
per dl cen†re.

Descomp†es
preferen†s per d
I'dIumnd† i el
persondl del cen†re.

Opcions de
pdgdmenr direc†e I
dmb Id possibiIi†d† de
findnçdmenr per vid
nòmind (docen†s).

Promocions mensudls
exclusives.

Ampli hordri, per †dI
de no dfec†dr les
hores Iec†ives.



https://educacion.alcanardental.com

Convenis o acords sense cap cost incrementat per al 
centre.
Per a l’alumnat, docents i personal d’administració i 
serveis, a més dels familiars directes.
Examen bucodental gratuït per un odontòleg 
especialista.
EstudiEstudi radiològic complet: radiografia panoràmica i 
teleradiografia inclòs.
50% en neteja dental i fluorització.
50% en blanqueig dental.
20% en eliminació de càries i empastaments.
20% en tractaments d'endodòncia.
15% de descompte en el tractament d'ortodòncia.
10%10% de descompte en el tractament d'ortodòncia 
invisible.
10% a 15% de descompte en altres tractaments 
odontològics.
Assessorament i pla de tractament dental.
Pressupost sense cap compromís.
PossibilitatPossibilitat de finançament aportant la nòmina 
(docents i personal d’administració i serveis).

Quan la situació econòmica porta a posposar 
la cura de la boca, els acords i convenis 
dentals dels centres educatius amb Alcanar 
Clínica Dental indueixen a visitar al dentista 
amb la freqüència adient, amb la nalitat de 
gaudir d’una bona salut bucodental.

Beneficis 
del servei 
dental per a 
l’alumnat i 
els docents
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Quan la situació econòmica porta a posposar
la cura de la boca. els acords i convenis
dentals dels centres educatius amb Alcanar
Clínica Dental indueixen a visitar al dentista
amb la freqüència adient, amb la finalitat de
gaudir d'una bona salut bucodental.

I Convenis o acords sense cap cost incrementat per al
centre.

I Per a I'aIumnat, docents i personal d'administració i
serveis, a més dels familiars directes.

I Examen bucodental gratu`|`t per un odontòleg
especialista.

I Estudi radiològic complet: radiografía panoràmica i
teleradiografia inclòs.

I 50% en neteja dental i fluorització.
I 50% en blanqueig dental.
I 20% en eliminació de càries i empastaments.
I 20% en tractaments d'endodòncia.
I 15% de descompte en el tractament d'ortodòncia.
I 10% de descompte en el tractament d'ortodòncia

invisible.
I 10% a 15% de descompte en altres tractaments

odontològics.
I Assessorament i pla de tractament dental.
I Pressupost sense cap compromís.
I Possibilitat de finançament aportant la nòmina

(docents i personal d'administració i serveis).


