
PREPARACIÓ 
AL 
NAIXEMENT 



Si estàs embarassada de trenta setmanes, la Clínica Girona 

t'ofereix un curs per preparar el naixement.  

Durant les set setmanes que dura el curs anirem tractant 

diferents temes relacionats amb el part i la criança. 

Són sessions de grup creades per a la dona embarassada i la 

seva parella, per poder ser més conscients de tot el procés que 

engloba aquesta etapa, el naixement i la criança del seu nadó. 



El curs és telemàtic i en directe (via ZOOM) els dijous. 

Per poder accedir als estiraments i xerrades informatives heu 

de tenir instal·lat a l'ordinador, tauleta o mòbil el ZOOM 

(https://zoom.us/).  

En inscriure’t entraràs a un grup de whatsapp per estar 

informada de tot, i allà és on els dijous s'envia l'ID i la clau 

d'accés per entrar a l'aula virtual.  

 



 
 
 
 
 
XERRADES 
INFORMATIVES 
 
 
 
 
Dijous 19h -21h  
 
 
 
 
 
 
 

EL PROCÉS DEL PART 

 Interpretar quins són els signes i les 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 què sent el nadó. 
Adquirir destreses per afavorir el treball de part i analitzar 
tècniques per alleugerir el dolor.  

TIPUS DE PARTS 

 Prendre consciència dels diferents tipus de parts per tal de poder 
comprendre i saber afrontar millor les diferents situacions que es 
puguin presentar aquell dia. Parlem del part natural, vaginal amb o 
sense anestèsia, part instrumentat i la cesària.  

ALIMENTACIÓ DEL NADÓ 

 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. 



XERRADES 
INFORMATIVES 
 
 
 
 
Dijous 19h – 21h  
 
 
 

 

CURES NADÓ 

 Conèixer les principals necessitats, el comportament i els canvis 
fisiològics del nadó durant els primers dies de vida. S’adquireixen les 
habilitats necessàries per a la cura del nadó per tal de reduir l’ansietat 
davant de certes conductes.  

CANASTRETA  

 Què portar el dia del part.  Material útil per la criança.  

RECUPERACIÓ 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. 

CÈL·LULES MARE 

 Sessió dedicada a les parelles que puguin estar interessades a 
conservar les  cèl·lules mare que es troben al cordó umbilical en el 
moment del part. 

 



ESTIRAMENTS 
 
 
 
Dijous  
15 h -16 h  

 Exercicis de respiració i 
relaxació  

 Exercicis per preparar el part i 
el sòl pelvià. 

 Exercicis per alleujar les 
molèsties de l’embaràs 

 

 

 Material: Estoreta i coixí 

 



XERRADES 
INFORMATIVES 
 
 
 
 
Dijous 19h – 21h 

DIA TEMA 

17.02.2022 CANASTRETA 

24.02.2022 CÈL·LULES MARE  

03.03.2022 EL PROCÉS DEL PART 

10.03.2022 TIPUS DE PART 

17.03.2022 RECUPERACIÓ EN EL POSTPART 

24.03.2022 ALIMENTACIÓ NADÓ 

31.03.2022 CURES NADÓ 

07.04.2022 CANASTRETA  

14.04.2022 CÈL·LULES MARE  

21.04.2022 EL PROCÉS DEL PART 

28.04.2022 TIPUS DE PART 

05.05.2022 RECUPERACIÓ EN EL POSTPART 

12.05.2022 ALIMENTACIÓ NADÓ 

19.05.2022 CURES NADÓ 

26.05.2022 CÈL·LULES MARE  

02.06.2022 EL PROCÉS DEL PART 

09.06.2022 TIPUS DE PART 

16.06.2022 RECUPERACIÓ EN EL POSTPART 



Informa’t 
Anna Ayats  

Llevadora Clínica Girona 

Telèfon: 644059399 

Cobert per totes les mútues privades  


