
 
 

 

Cursos presencials: La direcció de l’Equip i la Comissió de lactància del Penedès  que organitza 
aquest curs es responsabilitza que l’espai on es realitza  la formació, compleix les normes de 
seguretat  per a  la protecció  dels assistents. 
 

TÍTOL  Píndoles de lactància materna.  

CODI:   

DESTINATARIS :  Pediatres, infermeres de pediatria, TCAis de pediatria, Llevadores, 

Ginecòlegs/gues, Metges de Família i infermeres tant de l’ICS com del Consorci Sanitari Alt 

Penedès-Garraf 

 

DATES  2 de desembre de 2022 

 

HORARI :    9.30-14.30h 

 

NÚMERO HORES  :    5 hores 

 

LLOC :  Presencial a La Sala d’Actes de l’Hospital Comarcal de Vilafranca  (Vilafranca del 

Penedès).  

 

NOMBRE MÀXIM PARTICIPANTS:   100 

 

JUSTIFICACIÓ:   

La Lactància materna és l’alimentació natural per els nadons, així ho reconeix la OMS i totes les 

organitzacions internacionals pediàtriques.  La gran  majoria de mares volen alletar als seus 

fills i necessiten suport per poder mantenir i superar dificultats que es poden trobar. És 

necessari doncs, que els professionals que atenem famílies que desitgen alletar els seus fills, 

estiguin formats en evidència científica i actualitzats per poder donar una atenció 

d’excel·lència. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS: 



 
 

 

-  GENERALS :   

- Millorar les aptituds i coneixements en relació a la lactància materna. 

- ESPECÍFICS:    

- Conèixer els protocols en lactància  que tenim a la nostre territori i com s’estan implementant.  

- Informar de  la importància de la implementació de polítiques en els centres sanitàris en 

relació a la protecció i formació en lactància materna dels professionals, en les tases de 

lactància i el seu èxit. 

- Conèixer els beneficis de la lactància materna en els prematurs i la importància de la donació 

de llet materna. 

- Exposar  les característiques de les lactàncies en la diversitat de gènere i en la diversitat dels 

infants.  

  

CONTINGUTS  Especificats per cada dia del curs i fent constar: 

Data 2 de desembre de 2022 de 9.30 a 10 

Hores  0,5 

Nom del docent: Miriam Molina Ramirez  

contingut (títol de la sessió) : Lactància: Passat, present i futur 

En aquesta ponència es donarà a conèixer l’evolució de la lactància a la nostra societat fins a 

l’actualitat.  

 

Data 2 de desembre de 2022 de 10.00 a  11.00 

Hores  1 

Nom del docent: Glòria Villena Coronado,  Alba Verges Castells ,  Laia Aguilar Camprubí  

 contingut (títol de la sessió) : Taula Rodona de Protocols: Extracció precoç de calostre. 

Pèrdua fisiològica de pes i motius de suplementació en el nounat sa. Hipoplasia mamaria.  

Coneixerem els diferents protocols que disposem al territori , en les diferents temàtiques  que 

es plantegen: pèrdua de pes, extracció de calostre i el maneig de les hipoplàsies de mama.  

 

 

 

 

 

 

Data 2 de desembre de 11.40 a 12.40 



 
 

 

Hores  1 

Nom del docent:  Javier Soriano Faura ,Maria Monera Olivella, Anna Pol. 

contingut (títol de la sessió) :  Taula Rodona IHAN: Què és la IHAN. Acreditació de la IHAN del 

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf. Què ens aporta l’acreditació als centres d’Atenció 

Primària?.  

Introduir les indicacions i principals característiques dels fàrmacs biològics i la immunoteràpia, 

així com les particularitats per l’administració a primària. 

 

Data 2 de desembre de 2022 de 12.50 a 13.50 

Hores   1 

Nom del docent: Isabel Marco Baeza , Amadora Moral Martos , Teo 

contingut (títol de la sessió) : Taula Rodona. Variabilitat en les lactàncies: Lactància en 

l’espectre autista. Lactància en la diversitat de Gènere. La meva lactància com a home trans 

gestant de bessons 

En aquesta taula es vol donar visibilitat en les lactàncies en la diversitat de famílies i d’infants.   

 

Data 2 de desembre de 2022 de 14.00 a 14.30 

Hores   0.5 

Nom del docent: Vanessa Pleguezuelos  

contingut (títol de la sessió) : Banc de Llet 

S’explicarà com funciona un banc de llet i la importància de la donació de llet materna en els 

prematurs.   

 

 

METODOLOGIA:  

L’activitat s’impartirà en forma teòrica amb presentació en  power point o similar, distribuït en 

diferents taules rodones amb experts en la matèria. 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT: 



 
 

 

Certificat d’aprofitament (amb examen escrit  i avaluació del docent com apte/no apte, i full 

d’assistència)  

 

 Les absències a activitats de Formació Continuada cal justificar-les sempre. Tan sols es lliurarà 

certificat (d’aprofitament o assistència) a les persones que assisteixin a un mínim del 80% 

d’hores de classe, sempre i quan hagin justificat el 20% restant. 

En el cas de les accions formatives de durada inferior a 5 dies, és 

obligatòria l’assistència al 100% de l’activitat. 

 

SECRETARIA TÈCNICA     

secretaria formació  secretariaformacio@ambitcp.catsalut.net 

mailto:secretariaformacio@ambitcp.catsalut.net

