
Embaràs  
i postpart 

Activitats educatives 

gencat.cat/ics 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 

Atenció a la Salut Sexual  
i Reproductiva (ASSIR)  
Granollers 

93 860 05 17 
passirg.mn.ics@gencat.cat 

C/ Museu, 19, 4a planta 
Granollers 

EAP Granollers Oest: 93 846 83 28 
EAP Granollers Nord: 93 861 80 30 
EAP Granollers Centre: 93 860 05 10 
EAP Granollers Sud: 93 879 16 25 
EAP Alt Mogent:  93 841 05 73 

 93 845 23 27 
EAP Cardedeu:   93 871 37 90 
EAP La Garriga:   93 860 58 97 
EAP Montornès–Montmeló: 93 572 03 03 
EAP Sant Celoni: 93 867 41 51 

 93 848 25 36 
EAP Vall del Tenes: 93 841 52 50 

 93 865 90 36 

Blog de l’ASSIR: 
https://assirmn.wordpress.com/ 
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El postpart 

Durant el postpart hi ha un grup que et podrà oferir 
l’acompanyament en la criança i t’ajudarà a resoldre 
els dubtes i problemes d’aquesta etapa. El curs 
consta de sis sessions de dues hores en les quals 
tractem la recuperació del sòl pelvià, les tècniques 
de relaxació i respiració, el massatge infantil i la 
criança del nadó 

Parla amb la teva llevadora que t’ha portat 
l’embaràs i t’informarà del curs al centre o dels 
altres que hi hagi i dels diferents horaris. 

Si no has fet el control amb l’ASSIR de Granollers, 
també et pots informar dels cursos adreçant-te a la 
llevadora o trucant al telèfon: 93 860 05 17. 

Si hi ha algun grup d’una altra localitat que s’adapti 
a les teves necessites horàries pots trucar al telèfon 
del centre d’atenció primària i la llevadora te 
n’informarà. També pots escriure a l’adreça de 
correu electrònic: 

passirg.mn.ics@gencat.cat 
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La visita i educació sanitària a  
l’Hospital General de Granollers 

L’Hospital t’ofereix la possibilitat de fer una visita 
per conèixer l’espai on tindràs el teu fill. Una 
llevadora t’aclarirà tots els dubtes que tinguis 
sobre el part i sobre el pla de naixement individual 
com, per exemple, l’analgèsia en el part, l’atenció 
al nounat i lactància materna, els signes d’alarma 
per anar a l’hospital, etc. També t’ensenyarà les 
instal·lacions de l’àrea maternoinfantil seguint el 
circuit que hauràs de fer quan vinguis de part i 
t’aclarirà els dubtes que tinguis sobre  
 
Aquestes visites es fan cada dimarts de 10 a 12 
del matí. Per assistir-hi cal apuntar-s’hi abans 
trucant de dilluns a dijous al telèfon de l’hospital: 
93 842 50 00  i marcant l’extensió 6350. 

 
 
El naixement d’un fill o filla és un procés natural que 
representa un important canvi en diversos aspectes 
de la dona, de la seva parella i de la família. És un 
repte que pot generar diferents estats emocionals, 
sentiments i percepcions segons l’experiència, les 
habilitats i la  forma  de  ser  de  cada  persona.   
Aprendre els coneixements, les estratègies i les 
habilitats adients t’ajudarà a viure aquesta etapa de 
forma positiva. 
 
Per aquest motiu et presentem les activitats 
d’educatives per a l’embaràs i per a després. La 
finalitat d’aquestes activitats és ajudar la futura 
mare, però també el futur pare, en aquesta nova 
etapa de la vida. 

La preparació per al naixement 
 

Hi ha programat un curs amb l’objectiu que la dona i 
la seva parella participeu activament en el procés 
de la maternitat, el part i el postpart immediat. Amb 
les activitats del curs podràs aprendre recursos per 
afrontar el part, com són les tècniques de respiració 
i relaxació. 
 
El curs consta de set sessions de dues hores de 
durada. La teva llevadora t’informarà dels horaris i 
llocs disponibles. 
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5 La lactància materna 
 
Una bona lactància materna depèn de petits 
detalls que cal en compte des del naixement del 
teu fill i durant els seus tres primers mesos. 
 
Durant la teva estada a l’hospital la llevadora 
t’assessorà sobre la lactància materna i a 
demanda, la posició correcta, la conservació de la 
llet materna i t’ajudarà a resoldre qualsevol dubte. 
També pots adreçar-te a l’ASSIR de Granollers 
cada dia de la setmana, al carrer Museu, 19, 4a 
planta. T’atendrà una llevadora de l’equip. 
 
Parla amb la teva llevadora de les possibilitats 
que tens al teu abats per fer una lactància 
satisfactòria. 

Les setmanes 24 a 26  
 
En aquest període has de programar la visita amb 
la llevadora del teu equip d’atenció primària. Pots  
fer-ho trucant al telèfon del teu centre d’atenció pri-
mària o bé escrivint a l’adreça de correu electrònic: 
 

passirg.mn.ics@gencat.cat 
 
La llevadora t’informarà sobre vacuna de la tos feri-
na, donació de sang de cordó, activitats grupals 
(preparació per al naixement, suport a la lactància, 
postpart), pla de naixement, assessorament per a la 
lactància i seguiment del puerperi. 

El primer trimestre d’embaràs 
 
Durant les primeres setmanes d’embaràs podràs 
assistir a una xerrada on tindràs assessorament per 
a tu i la teva parella sobre temes fonamentals per a 
un bon desenvolupament i control de l’embaràs. 
 
La xerrada es fa a l’ASSIR de Granollers, CAP 
Vallès Oriental, carrer Museu, 19, 4a planta. Per 
inscriure-t’hi només cal que parlis amb la llevadora. 
 


