
SESSIONS DE PREPARACIÓ 

AL NAIXEMENT CLÍNICA 

GIRONA 
 

 

El naixement del vostre  fill o filla representa un important canvi en 

diversos aspectes de la vostre vida.  

Les set sessions de preparació per al naixement basades en la Guia 

editada per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

pretén dotar a les dones i les seves parelles  de coneixements, 

estratègies i habilitats que els preparin per afrontar els canvis físics, 

emocionals i d’estil de vida que  succeiran  al llarg de la gestació, 

naixement i criança del nadó.  

 

 

UBICACIÓ: Carrer Juli Garreta número 13, Planta -1 ( Sala d’ Actes) 

           Consultes externes, Clínica Girona  

HORARI:     Dijous 16.00h -18.15h  

                    Dijous 18.15h -20.30h 

 

TELÈFON INFORMACIÓ:   644.05.93.99  –  ANNA AYATS ( Llevadora) 



                                                          

CLASSES DE PREPARACIÓ AL NAIXEMENT 
EL PROCÉS DEL PART 
Interpretar quins són els signes i vivències que indiquen que el treball de part ha 
començat. Identificar quan anar a la clínica. Conèixer les fases del treball de part i 
imaginar que sent el nadó. Adquirir destreses per afavorir el treball de part i analitzar 
tècniques per alleugerir el dolor del part.  
 
DIFERENTS SITUACIONS, DIFERENTS PARTS 
Prendre consciència dels diferents tipus de parts per tal de poder comprendre i saber 
afrontar millor les diferents situacions que es puguin presentar el dia del part. Parlem 
del part natural, vaginal amb o sense anestèsia, part instrumentat i la cesària.  
 
CÈL·LULES MARE  
Classe opcional per les parelles que puguin estar interessades en conservar les             
cèl·lules mare que es troben al cordó umbilical en el moment del part.  

 

ALIMENTACIÓ DEL NADÓ: LA LACTÀNCIA 
Adquirir les habilitats necessàries per donar el pit i prendre confiança en la pròpia 
capacitat de lactar. Expliquem els recursos necessaris per a solucionar possibles 
problemes amb la lactància i expliquem la tècnica per a una bona preparació d’un 
biberó.  
 
CURES NADÓ 
Conèixer les principals necessitats, el comportament i canvis fisiològics del nadó els 
primers dies de vida. S’adquireixen les habilitats necessàries per la cura del nadó 
per tal de reduir l’ansietat davant certes conductes.  
 
CANASTRETA  
Què portar el dia del part.  Material útil per la criança.  
 
CURES POSTPART 
Identificar els canvis físics, psicològics i emocionals que pateix la mare en aquesta 
etapa. Prendre consciència de la importància de cuidar-se després del part. 
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