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La promoció de la lactància materna és una tasca que involucra tot l’equip de l’àrea  

materno-infantil i pediatria dels hospitals. Disposar dels professionals formats i 

permanentment actualitzats en les novetats en aquest àmbit és clau per a l’èxit en 

l’acompanyament del procés d’alletament matern. 

L’Hospital General de Granollers ha estat reconegut amb el guardó IHAN (Iniciativa per  

a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància) per la OMS i UNICEF com a 

promotor de l’alletament matern. 

• Promoure l’alletament matern i sensibilitzar als futurs pares i mares dels beneficis que comporta  

en la salut dels nadons.

• Adquirir habilitats i eines per donar una atenció de qualitat a les mares amb alletament matern.

• Facilitar la coordinació entre els diferents professionals que intervenen amb les mares lactants. 

• Proporcionar les últimes contribucions científiques pel que fa a la lactància materna.  

• Identificar i donar resposta als problemes més freqüents.

Blended Learning. Metodologia mixta que combina la formació presencial amb la formació e-learning (vídeos, 

activitats, contingut multimèdia), desenvolupat per professionals experts en diferents àrees per tal d’oferir un 

abordatge integral del procés de lactància materna.

OBJECTIUS

METODOLOGIA
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Documentació i presentació del curs 

IAHN, OMS, 10 passos lactància 

Anatomia i fisiologia de la mama 

Composició i propietats de la llet materna 

Anticoncepció durant la lactància materna 

Alletament en el context laboral/social

• Aspectes legals  
• Vinculació de la parella en el procés de l’alletament  
• Alletament i rols 

Contraindicacions i precaucions en lactància materna per part de la mare i el nadó:  
hepatitis, HIV, chagas, patologies del nadó 

Deslletament i alimentació complementària. Banc de llet

Anquiloglosia

Fàrmacs i lactància materna

Inici de l’alletament i vincle: posicions adequades per alletar, freqüència i durada

Mecànica de succió: interferències en l’alletament, pèrdua fisiològica de pes 

Problemes més freqüents i prevenció: afeccions de les mames, ingurguitació mamària, clivelles,  
mastitis, mugró invertit. Casos clínics

Promoció i informació des de primària: cures i alimentació de la mare que alleta. Còlic del lactant

Lactància materna i COVID19

Situacions especials: prematurs, bessons, nounats amb patologia. Mètode Cangur

Extracció, manipulació, conservació i congelació de la llet materna

Lactància materna en mares immigrants. Mediadors culturals

Grups de suport a la lactància

Tallers de lactància materna

CONTINGUT

Llevadors/es, Metges/esses, Infermers/es i TCAI de les àrees de pediatria i materno-infantil.

DIRIGIT A
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23 hores (10h presencial + 13h online)

Professionals experts en lactància materna de l’Hospital General de Granollers i  
de l’ASSIR Granollers. 

Comissió de lactància de l’Hospital General de Granollers. 

Mar Lara Rodriguez. Cap de l’Àrea de Pediatria, Materno-infantil i Sala de Parts. 

DURACIÓ

Part Online: Del 20 de setembre a l’1 d’octubre 
Part presencial: 6 i 7 d’octubre de 09:00 a 14:00h

CALENDARI DEL CURS

PROFESSORAT

DIRECCIÓ

COORDINACIÓ

QUOTA D’INSCRIPCIÓ   
150€
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PREINSCRIPCIÓ
Cal tramitar la inscripció a través de la web de l’Hospital General de 

Granollers, seguint aquest enllaç: 

https://www.fphag.org/curs_lactancia_materna_2021/

LLOC
Aula Magna. Edifici del Coneixement

Hospital General de Granollers

Av. Francesc Ribas, s/n -  08402 Granollers

PER A MÉS INFORMACIÓ
Àrea de Formació i Desenvolupament

formacio@fphag.org

Tel. 938 425 000 Ext 6601/02/03

ACREDITACIÓ
Sol·licitada l’acreditació al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.


