Centre de Fisioteràpia i Salut

Curs de preparació al part
Aquesta preparació maternal està adreçada a futurs pares i mares amb ganes de
preparar-se per la paternitat-maternitat i els seus objectius són:
-

Aprendre nocions bàsiques que proporcionarà informació saludable per a la
dona i el nadó.
Preparar a la mare físicament i mentalment per a l’esdeveniment del part.
Aportar una activitat física adequada i saludable al període de gestació.

Quan començar?
No existeix un període en concret i sempre que no existeixi cap contraindicació, la
preparació pot iniciar-se a partir del 2n trimestre.
No obstant, hi ha temps suficient per aprendre moltes coses durant el 7è i el 8è mes de
gestació.

En què consisteix el curs?
Si es fa de manera INDIVIDUAL:
3 sessions teórico practiques + 1 sessió de massatge perineal
En cas de formarse-se un GRUP:
1 valoració individual (30’) + 5 sessions en grup + 1 sessió de massatge perineal.

* Impartit per Ana Ramos.
Fisioterapeuta (col.5681). Màster en reeducació del sòl pelvià, reeducació ginecològica, urològica i
coloproctològica. Professora del màster de reeducació del sòl pelvià (Universitat de Barcelona). Sòcia
fundadora i Vicepresidenta de l’Associació Catalana per la Dona. Postgrau en Geriatria. Tècnic Superior
en Dietètica.
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Centre de Fisioteràpia i Salut

PACK PREPART
El Curs de Preparació al Part d’Afisiona Inclou:
INDIVIDUAL: 3 sessions teórico practiques + 1 sessió de massatge perineal
GRUP: 1 valoració individual (30’) + 5 sessions en grup + 1 sessió de massatge perineal.


Informació orientativa dels objectius del curs. Això pot ser modificable en
funció de les necessitats de les assistents.

PROGRAMA TEÒRIC

PROGRAMA PRÀCTIC

Canvis físics i emocionals.

-Exercicis generals.
-Correcció postural.

Sexualitat durant l’embaràs.

-Tècniques de relaxació.
-Treball respiratori.

Parlem del sòl pelvià.

-Pressa de consciència de la musculatura
de la pelvis.
-Exercicis perineals (I)

Integració de la parella.
Hàbits alimentaris.

-Exercicis pelvià-perineals (II)
-Estiraments.

Fases del part.

-Respiració en el moment del part.
-Postures a adoptar durant el part.
-Automatització de la força paritària.

Massatge perineal.

-Gimnàstica abdominal pelviana.
-Exercicis circulatoris.

Quarantena. Cures del sòl pelvià.

-REPÀS GENERAL del curs.
Introducció al MASSATGE INFANTIL.

-

I de regal un pack de mostres de cremes per nadons
com a cortesia de Farmàcia Granero Campi.

PREU TOTAL PACK BÀSIC PREPART AFISIONA 150€
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Centre de Fisioteràpia i Salut

PACK PREPART PREMIUM
El Curs de Preparació al Part d’Afisiona Inclou:
INDIVIDUAL: 3 sessions teórico practiques + 1 sessió de massatge perineal
GRUP: 1 valoració individual (30’) + 5 sessions en grup + 1 sessió de massatge perineal.


Informació orientativa dels objectius del curs. Això pot ser modificable en
funció de les necessitats de les assistents.

PROGRAMA TEÒRIC

PROGRAMA PRÀCTIC

Canvis físics i emocionals.

-Exercicis generals.
-Correcció postural.

Sexualitat durant l’embaràs.

-Tècniques de relaxació.
-Treball respiratori.

Parlem del sòl pelvià.

-Pressa de consciència de la musculatura
de la pelvis.
-Exercicis perineals (I)

Integració de la parella.
Hàbits alimentaris.

-Exercicis pelvià-perineals (II)
-Estiraments.

Fases del part.

-Respiració en el moment del part.
-Postures a adoptar durant el part.
-Automatització de la força paritària.

Massatge perineal.

-Gimnàstica abdominal pelviana.
-Exercicis circulatoris.

Quarantena. Cures del sòl pelvià.

-REPÀS GENERAL del curs.
Introducció al MASSATGE INFANTIL.

-

1 Sessió d’osteopatia durant l’embaràs
1 Ecografia 4D (entrega de fotos i video).
1 Drenatge limfàtic Manual.
Caixa de regal de mostres de cremes per nadons com
a cortesia de Farmàcia Granero Campi.

PREU TOTAL PACK PREMIUM AFISIONA 250€
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