
Guia pràctica de la

 embarassada



Ser pare és una etapa feliç i nova, sobretot nova! 

Primer observareu com creix dins de la panxa, començareu a sentir els seus 
moviments, intuireu la seva carona a les ecografies i cada vegada sentireu 
una tendresa més forta per aquesta personeta.

Després arribarà el dia del naixement. Aquest dia tan especial on sentireu  
com, amb la seva calor,  la suavitat de la seva pell i la seva olor, ho 
transformarà tot en l’etapa més màgica i dolça de la familia.

És probable que apareguin dubtes, inseguretats, temors... Però, qui no ha 
dubtat alguna vegada? 

Tranquils, ho fareu de meravella! Ara és el millor moment per informar-vos 
i quan neixi el nadó escolteu-lo i deixeu-vos emportar per la vostra intuïció.

Nosaltres, des d’Experiència Bebè, volem ajudar-vos a resoldre dubtes i 
acompanyar-vos en aquesta experiència única que us canviarà del tot. 

Per això hem elaborat aquesta guia, on trobareu informació sobre la cura 
de la mare, del bebè i descripcions d’articles. Hem intentat donar-li un ordre 
cronològic per facilitar-vos la recerca del que us anirà bé des del 
naixement i durant el seu desenvolupament. 

Encara que el que més necessitarà el vostre petit només néixer és a
VOSALTRES, ELS PARES. Esperem que us serveixi d’ajuda!

Enhorabona, familia! 1
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“L’ embaràs és una etapa que marca la vida de tota dona”

Estàs vivint un dels moments que recordaràs per sempre; 40 setmanes 
de canvis, il•lusions, alegries i incerteses. No només canviarà el teu cos; 
també les teves sensacions i pot ser que et  canviï fins i tot la manera 
que tenies de veure la maternitat. Entendre què li passa al teu cos i als 
teus sentiments és molt important per sentir-te millor. 

1- L’ EMBARÀS
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1- L’ EMBARÀS

• El creixement de l’úter per permetre espai al bebè i esdevenir un òrgan fort capaç 
d’expulsar el dia del part.

• Canvis hormonals (estrògens, progesterona).

• Canvis de gana en les primeres setmanes. Poden aparèixer vòmits i nàusees als llarg del 
dia.

• Els pits es tornen més sensibles, augmenten la seva mida i adquireixen un to més fosc 
en l’arèola i el mugró.

• La pell també és sensible als canvis hormonals i poden aparèixer taques a la cara, als 
genitals i a la zona alba.

• L’augment de pes és de 8 a 12 kg durant tot el procés d’embaràs; l’últim trimestre és el 
moment de major augment.

• Aparició d’estries a l’abdomen, mames, cames i malucs. És important hidratar molt, tant 
externament com internament.

• El cor augmenta la seva freqüència de batecs per minut; disminueix la tensió arterial i la 
circulació sanguínia és més lenta, sobretot a la zona de les cames, ja que l’úter comença a 
pesar més. Això dificulta el retorn venós i poden aparèixer varius i inflor als peus.

• Els pulmons comencen a tenir menys espai cap al tercer trimestre i això contribueix al 
fet que canviï el seu ritme, augmentant el nombre de respiracions per minut.

• L’aparell urinari també es veurà afectat per la mida i el pes de l’úter comprimint i 
provocant la necessitat d’orinar amb més freqüència.

• Apareixen cremors d’estómac, a conseqüència del canvi de posició de l’estómac causat 
pel creixement uterí.

• Les genives poden sagnar amb qualsevol contacte, de manera que hauries de veure el 
dentista a les primeres setmanes per a realitzar una revisió.

• L’intestí canvia la seva motilitat a causa de l’acció de la progesterona i la compressió 
que exerceix l’úter. La manera de millorar aquesta situació és practicar exercici físic 
moderat.

• L’estructura muscular i òssia es prepara i pateix canvis, com la lordosi. Aquests 
canvis fan que aparegui el caminar característic de l’embarassada.
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Per això nosaltres volem fer un breu repàs dels canvis més importants:



Probablement no els experimentis tots. Cada mare i cada embaràs és diferent, així que 
és totalment normal. Si algun dels símptomes persisteix molt consulta amb el teu metge.
Per fer més suportables aquests canvis et proposem alguns productes que seran de gran 
ajuda durant aquesta etapa. Hem fet una selecció dels que et facilitaran l’embaràs durant 
el segon i tercer trimestre, ja que durant el primer tot just notaràs cap canvi.
Durant el segon trimestre els articles més interessants són: 

- ALLARGADOR DE CINTURA: et permetrà utilitzar el teu pantaló o faldilla preferida. 
Hi ha dones embarassades que utilitzen aquest producte durant tot l’embaràs sense 
necessitat de comprar roba d’embarassada, perquè l’únic canvi que noten és el 
creixement de l’abdomen.

- ROBA D’EMBARASSADA: el millor són les combinacions de roba ampla. 
No és  recomanable utilitzar pantalons ni samarretes ajustades per no exercir pressió 
sobre la zona abdominal. Després del part encara passaran uns mesos fins que recuperis 
la teva forma física així que seguiràs donant-li ús.

- SOSTENIDORS DE MICROFIBRA: s’ajusten al teu cos, són elàstics i subjecten el pit, 
faran que vagis còmoda durant l’embaràs i també et serviran durant la lactància.

- CALCES D’EMBARÀS: t’ajudaran a subjectar el ventre, no exercir pressió a la zona 
inguinal o abdominal i solen estar fabricades amb teixits de cotó (també hi ha la 
modalitat tanga).

- ADAPTADOR PER AL CINTURÓ DEL COTXE DURANT L’EMBARÀS: la seva funció és 
desplaçar la corretja inferior del cinturó per sota de l’abdomen sense que perdi la seva 
efectivitat en cas d’accident. Hi ha tres modalitats: coixí adaptable a vehicles sense 
Isofix, coixí adaptable a vehicles amb Isofix i armilla adaptable al cinturó de seguretat.

I durant els últims mesos, en el tercer trimestre, t’ajudarà molt:

- COIXÍ DE LACTÀNCIA (tou o emmotllable). És un dels complements més interessants 
que es pot adquirir durant l’embaràs. Ho podràs utilitzar per dormir i durant la lactància.

- FAIXES- CINTURÓ EMBARÀS. Alleugen els dolors d’esquena i lumbars produïts pel pes, 
ajuden a donar estabilitat a l’esquena i redueixen la pressió del nadó a la zona pèlvica i 
pubis ja que serveixen de suport.

1- L’ EMBARÀS

A més dels canvis físics també és possible que notis canvis psicològics com:

• Irritació.
• Canvis freqüents d’humor.
• Temors cap al que ha de venir.
• Sentiments de rebuig, tristesa, preocupació, alegria...
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2- QUÈ PREPARAR PER A L’HOSPITAL

Durant l’embaràs, sobretot a partir del 5è mes, és el millor moment 
perquè prepareu tot el que creieu que us farà falta per a l’hospital, 
el cotxe i casa. Per això us hem preparat aquesta llista que us 
ajudarà a organitzar-ho tot sense que oblideu les coses importants.
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Perquè esteu més tranquils us recomanem que 
tingueu a punt la bossa de l'hospital a partir de 
la setmana 36. 

 



2- QUÈ PREPARAR PER A L’HOSPITAL

Per a la mamà

- Tota la informació relativa a l’embaràs (ecografies, informes, analítiques...), targeta de la mútua o de 
la Seguretat Social i el DNI.
- Hi ha hospitals que disposen de calces d’un sol ús i de compreses; si no és així t’ho indicaran i les 
hauràs de portar tu.
-Si vols donar el pit: discos de lactància, camisa de dormir de lactància, lanolina pura i compreses de 
calor seca (per si hi ha molèsties).
- Si no vols alletar, pijama normal, si pot ser que no tingui elàstic a la zona abdominal, per si 
haguessin de fer-te una cesària i no et molestin els punts. Biberó.
- Necesser amb tot el que cal per a la higiene personal.
- Sabatilles.
- Roba per a la sortida de l’hospital (de talla ampla).

Per al bebè

- Dos amanyacs. Un d’ells per al moment del part (és possible que es taqui amb sang).
- PRIMERA MUDA (M/LL o M/C dependrà de l’època de l’any. Consulta al teu assessor):
             ·Body creuat (és la roba interior del nadó; substitueix la batista)
             ·Part de dalt: jersei o samarreta creuada
             ·Part de sota, tens 3 opcions: polaina (pantaló amb peus) o granota + peücs o pantalons llargs      
              + mitjons
             ·Gorro de cotó.
- Tres bodies (en cas de cesària ampliarem a 2 peces més), tres jaquetetes o jersei, tres pijames, tres 
parells de peücs o mitjons i dos gorrets perquè el nadó no perdi temperatura corporal. Una manera 
d’organitzar molt bé les mudes és ficant-les en bossetes individuals. Així serà molt més fàcil vestir-lo!
- Pitets de nadó, per si el nadó té reflux.

- Cotxet de passeig o motxilla porta-nadons amb els seus complements segons l’època de l’any (sac 
d’hivern o entretemps, capota solar per a estiu, protector de pluja si es dóna el cas, etc.)
- Cadira pel cotxe Grup 0 o Grup 0-1.
- Roba per al nadó adequada a l’estació de l’any.

- Necesser que contingui: sabons, crema hidratant, crema pel canvi de bolquer, set de manicura i raspall 
suau. Probablement no ho utilitzeu, però alguns hospitals ho demanen.
- Bolquers. Amb els bolquers passa el mateix que amb les compreses per la mare. En la majoria dels 
hospitals els faciliten, però pregunteu-ho abans de donar-ho per fet. Encara que si voleu uns bolquers 
especials, millor porteu els vostres que han de ser de talla 1 o 2.
- Tovalloletes humides. Igual que amb els bolquers, pregunteu abans de prendre la decisió 
d’incloure-ho no.
- Alguns hospitals demanen també un biberó i un xumet. És la vostra decisió si aneu a optar per 
lactància materna o artificial. En qualsevol cas no està de més portar un biberó, xumet i guarda-xumet. 
Si necessiteu esterilitzar de manera fàcil i ràpida existeixen bosses esterilitzadores per a microones.

50...................Naixement (prematurs 48)
56...................1 mes
62..................3 mesos
68..................6 mesos
74..................9 mesos
80..................12 mesos
86..................18 mesos

PER A LA SORTIDA DE L’ HOSPITAL
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És important tenir en compte que 
depenent de si és part vaginal o cesària el 
temps d'estada a l'hospital variarà, de 
manera que també variarà el nombre de 
pijames o robeta per al nadó. 

 



QUÈ HEM DE TENIR PREPARAT PER A L’ARRIBADA A CASA?

En arribar a casa us sentireu cansats, feliços, diferents, emocionats, etc.
És un cúmul de sensacions que són normals i lògiques.
Perquè l’arribada sigui el més satisfactòria possible, seria interessant deixar tot 
preparat abans d’anar a l’hospital.

A continuació us detallem per capítols què li anirà bé al nadó en cada moment i 
segur que us contestarem a algun dubte com:

- Què li ajudarà a descansar?
- Què fareu servir per alimentar al nadó?
- Què heu de preparar per al moment del bany?

3- PER FI A CASA
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4- EL SON DEL BEBÈ

QUÈ HEM DE PREPARAR PER AL DESCANS DEL NADÓ?

Ja us adonareu que una de les coses que més li agradarà fer al vostre 
petit serà DORMIR! El nadó acabat de néixer dorm entre 16 i 18 hores 
al dia. Encara que aquest sigui el tipus de son més comú, no heu de 
preocupar-vos si es desperta cada dues hores o passen cinc hores i 
dorm plàcidament. El més important és que amb el temps coneixereu 
quin és el seu patró de son i com adaptar-vos a ell per no estar 
permanentment esgotats. 

Ja que volem que la tornada a casa sigui un moment de gaudi total, 
us suggerim el següent capítol:
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Un dels productes estrella en els primers mesos del nadó és el minibressol. Per la seva 
mida reduïda ajuda el nadó a sentir-se còmode, segur i acompanyat. 

Hi ha diversos tipus de minibressols o moisès:

-Collit: Es pot unir al llit retirant un dels laterals. És una solució fantàstica per no haver-se 
d’aixecar durant la nit per alimentar-lo.
-Extensible: S’adapta a mida a cada etapa del nadó, des del naixement fins als 3 anys.
-Convencional: Bressol petit molt útil perquè pots moure’l per tota la casa. La vida útil 
d’aquest bressol és des dels 0 als 4-5 mesos. Passat aquest temps el pes i mida del nadó 
són excessius per a l’estructura del bressol.
És probable que al principi el nadó no dormi a la seva habitació, però us recomanem que 
la dissenyeu, organitzeu i prepareu durant l’embaràs perquè possiblement tindreu més 
temps.

Què us serà útil per a l’habitació del nadó?

Hi ha moltes opcions per a organitzar l’habitació del nadó. Entre elles comprar els 
mobles per separat o triar una habitació convertible. Aquestes últimes són boniques, 
semblen còmodes per al nadó acabat de néixer i fan molta il•lusió als pares. Però no heu 
de deixar-vos portar només per la utilitat puntual que li donareu ara: penseu si és una 
solució pràctica de cara a un futur. En definitiva és una opció personal, però creiem que 
ha de ser meditada amb atenció.

-Bressol
Cal tenir en compte que hi ha diversos tipus de bressol. Dependrà de l’ús i de com 
vulgueu que dormi el vostre nadó per triar un o altre.
• Bressols individuals: es fixen a l’habitació del nadó. Els trobareu de 60 * 120 i de 70 * 
140 (la majoria de bressols d’aquesta mesura es convertiran en un minillit fins als 5-6 
anys perquè tenen la possibilitat de treure els laterals i posar uns embellidors).
• Bressols de collit o bressol sidecar: dissenyats per unir-se al llit; els falta una barrera i 
això fa que es puguin unir lateralment. Aquest tipus de bressol és molt còmode per 
alletar el nadó: no necessites aixecar-te, només apropar-te al nadó i podeu seguir 
dormint els dos sense problema.

Si opteu per adquirir els mobles per separat les nostres recomanacions són:

• Extensible: es transformen en uns casos a llit de 90 * 200 o en altres casos fins als 10 
anys.

-MATALÀS DE BRESSOL: ha de ser ferm, transpirable, desenfundable i que tingui la 
mateixa mesura que el bressol.

4- EL SON DEL BEBÈ
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 Hi ha estudis sobre el son infantil que han 
demostrat que no només compleix una funció 
reguladora i reparadora, sinó que també té un 
paper molt important en el desenvolupament 
afectiu del nadó. 



-CÒMODA: per guardar i tenir a mà la robeta del nadó. També la podeu usar com 
canviador amb l’ampliador de tauler i tenir organitzadors amb els bolquers, locions i 
cremes per a la seva cura.
-ARMARI: per poder guardar la seva roba, les joguines, tovalloles, llençols, etc. 
Es molt útil tenir un espai especial per al nadó, combinat amb el bressol i la còmoda, 
creant un espai que us resulti bonic i agradable.
-PROTECTORS DE BRESSOL: per evitar al nadó possibles cops amb els barrots del bressol 
quan es mou mentre dorm.
-EDREDONS: de teixits suaus i de cotó, de la mida corresponent al matalàs, que incloguin 
les advertències sobre la temperatura de l’habitació i el gruix de l’edredó. (TOG: És la ràtio 
amb què es mesura la capacitat d’aïllament dels teixits que componen el sac o edredó. 
Com més elevat sigui el TOG més calor desprèn).
-SACS DE DORMIR O PIJAMA MANTA: una alternativa interessant per als nadons que es 
mouen molt.
-POSICIONADORS O COIXINS ANTI-BOLCADES: molt útils com a correcció d’errors 
posturals, correcció de l’espai i postural, regurgitació, reflux, problemes respiratoris i 
còlics.
-LLUM DE COMPANYIA: es convertirà en un gran aliat tant per al vostre nadó, perquè no 
se sentirà perdut en la foscor de l’habitació, com per a vosaltres, perquè podreu 
vigilar-ho, donar-li de menjar o canviar-lo sense necessitat d’encendre una llum més forta.
-HUMIDIFICADORS: Per a ambients secs o en què s’utilitza molt la calefacció. N’hi ha dos 
tipus: vapor calent (usen l’evaporació de l’aigua per calor) o vapor fred (desprenen un 
vapor més fi i fàcil de respirar. No utilitzen calor, per la qual cosa també es poden utilitzar 
a l’estiu).

4- EL SON DEL BEBÈ

-INTERCOMUNICADORS: us ajudaran a veure com està el petit mentre no es trobi a la 
mateixa habitació que vosaltres. Els trobareu amb càmera, només so o sensors.
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5- LA LACTÀNCIA

La decisió de com alimentar al vostre nadó us correspon únicament 
a vosaltres, que sabeu quines són les vostres necessitats i les del 
petit. Però per facilitar-vos la tasca de fer-se amb tots els estris 
que us ajudaran, us deixem una llista de productes útils segons el 
tipus de lactància:
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 L'alimentació del nadó, segons el comitè de nutrició de la Societat 
Europea de Gastroenterologia i Nutrició Pediàtrica (ESPGAN), ha de ser 
exclusivament lactància fins als 6 mesos. 



• PURELÁN (Lanolina pura): t’alleujarà i ajudarà a cicatritzar. No 
cal que et rentis el pit si el nadó vol mamar, perquè pot ingerir-la; 
no és tòxica.
• EXTRACTOR DE LLET: un dels aliats més importants durant la 
lactància és el tirallets. Per triar entre manual o elèctric segons el 
teu ritme de vida, has de saber algunes coses importants com l’ús 
que li donaràs (com a suport a la lactància només durant alguns 
dies, tornada a la feina, durant molt de temps i moltes vegades al 
dia), de quin temps disposes per extreure llet, la facilitat de muntar 
i desmuntar, si es renta fàcilment, com s’esterilitza, si necessites 
transportar-lo, quina talla de copa necessites perquè s’adapti bé 
al teu pit i si hi ha la possibilitat de comprar peces en el cas que es 
facin malbé.
• ESTRIS PER A L’EMMAGATZEMATGE DE LLET: un cop has extret 
la llet, hauràs d’emmagatzemar-la de manera estèril perquè no es 
contamini. Per això pot servir un got o una ampolla especial per 
guardar-la, tant si la bulls com si la congeles.  La congelació també 
es pot fer en bosses especials.
• NEVERA / BOSSA TÈRMICA: si necessites transportar la llet de 
la feina a casa, hospital o fins i tot a la llar d’infants; és una bona 
opció.

5- LA LACTÀNCIA
1. LACTÀNCIA MATERNA: si la mare té la intenció d’alimentar el petit amb lactància materna, 
hi ha diversos articles que li faran més fàcil i còmoda.

• COIXÍ DE LACTÀNCIA: eleven el nadó a l’altura del pit perquè la mare pugui tenir una posició 
corporal correcta sense que el pes sigui un problema.
• MUGRONERES: per mugrons invertits o plans, o quan hi ha esquerdes o ferides per ajudar a 
aïllar el mugró i permetre una recuperació més ràpida. Abans de comprar-les has de tenir en 
compte la mida del teu mugró, ja que trobaràs diverses talles. Això ho sabràs mesurant el seu 
diàmetre.
• DISCOS DE LACTÀNCIA: ajuden a evitar les taques de llet que de vegades es deixen a la 
roba, sobretot les primeres setmanes. Trobaràs diferents tipus segons gustos o moments de la 
lactància: d’un sol ús o rentables i de diferents materials: cotó orgànic, seda, llana...
• PEGATS DE HIDROGEL: ajuden a alleujar els mugrons sensibles i que les esquerdes cicatritzin.
• SOSTENIDOR DE LACTÀNCIA: a l’hora de triar sostenidor has de tenir en compte totes les 
seves característiques internes (composició) i externes (mida de la copa, teixit, talla, tirants, 
etc.).
• CALOR SEC: ja sigui en forma de manta elèctrica, sac de llavors o les tradicionals bosses 
d’aigua calenta és la millor solució davant la possibilitat de mastitis o congestió.
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Sabies que és important 
escollir la talla dels embuts 
de l'extraxtor de llet? Amb 
aquestes preguntes podràs 
saber si estàs fent servir la 
mida adequada. 
Col·loca el mugró a l'embut 
i comença l'extracció. A 
continuació respon 
aquestes preguntes: 
• El mugró es mou 
lliurement? Si no entra del 
tot en el túnel de l'embut 
és que el mugró és més 
gran i hauries d'escriure 
una talla més. 
• S'introdueix teixit de 
l'arèola dins de l'embut? Si 
la resposta és sí, l'embut és 
massa gran. Hauries 
seleccionar un embut més 
petit. 
• Notes els moviments 
rítmics i suaus a cada 
succió? Si no és així, és 
possible que sigui massa 
gran i no s'estigui realitzant 
la succió. 
 
TALLES DE EMBUTS 
S (21 mm) 
M (24 mm) 
L (27 mm) 
XL (30 mm) 
XXL (36 mm) 

 

 

 Vols encertar amb el tirallets i que sigui el teu company fidel durant la 
lactància? Vols saber si pots congelar la llet extreta i així crear el vostre propi 
banc de llet casolà? 

Visita'ns a www.experienciabebe.com, anirem compartint aquesta informació 
amb vosaltres al nostre blog. 



5- LA LACTÀNCIA

2. LLET ADAPTADA: Si per motius personals, laborals o familiars decidiu alimentar el nen 
amb llet artificial us caldrà una sèrie d’útils com:

• BIBERÓ I TETINA: Si aneu a passejar per la zona de biberons, tetines i altres articles 
per a l’alimentació del nadó, us adonareu ràpidament que hi ha milions de formes, mides, 
colors, materials! Llavors us preguntareu:

• MÈTODE PER ESTERILITZAR: bosses per a microones o esterilitzador tradicional. 

• ESCALFA BIBERONS: és la millor manera d’escalfar el biberó a la temperatura ideal per 
al consum del nadó. 

• TERMO DE LÍQUIDS: ajuda que les preses dels nadons estiguin sempre a la temperatura 
desitjada si no som a casa (ja sigui fred o calent).

• DOSSIFICADORS DE VIATGE: són uns potets que es fan servir per no haver de portar el 
pot de llet sencer si sortim de casa.
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1. Com triem el biberó?: 

A més de decidir el material (plàstic o vidre) també heu de meditar quina funció és la més apropiada 
per al vostre nadó: la del biberó tradicional (alimentar el nadó. Són els de tota la vida) o els biberons 
anti còlics (Encara que no són la solució definitiva contra els còlics, ajuden bastant perquè permeten 
que la llet surti amb més facilitat) 

2. Quina mida hem de triar? 

Per alimentar el nadó no us caldrà una mida molt gran, només cal un biberó de capacitat 90/120 ml. A 
mesura que el nadó vagi creixent si que heu de tenir un 240/320 ml. 

3. Quants biberons hem de comprar? 

El Ideal és tenir suficients biberons per intercanviar durant les preses. Aproximadament 4 o 6 biberons. 

4. Què tetina hem de triar? 

L'adequada a l'edat i preferència de material del nadó. Us recomanem que no barregeu marques de 
tetines i biberons. 

Els tipus van en funció de l'edat del nadó. Els més petits utilitzaran els de orifici menor i el anireu 
canviant a mesura que creixin 

 



6- HIGIENE DEL BEBÈ

El moment del bany és ideal per gaudir del contacte amb el vostre 
nadó, d’establir més vincles, de deixar-lo gaudir de l’aigua, dels 
xipolleigs, de les joguines o de qualsevol cosa que estigui passant 
dins de la banyera. És un moment especial perquè descobreixi 
coses noves i s’acostumi a la rutina del bany: parlar, cantar i jugar 
amb ell durant el bany fa que augmenti el vincle comunicatiu.

Sabem que també és una altra de les coses més importants de 
l’arribada del nadó a casa i per això volem ajudar-vos a trobar la 
banyera, el canviador i els cosmètics que s’ajustin a les vostres 
necessitats i a les del nadó.
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 La pell del nadó és molt diferent a la de l'adult 
i va canviant a mesura que creix per això és 
molt important donar-li un tracte especial. 



QUÈ US AJUDARÀ PER A LA HIGIENE DEL NADÓ EN EL MOMENT D’ARRIBAR A CASA?

- BANYERA: n’hi ha diversos tipus, així que heu de saber en quin espai la voleu utilitzar:

• Tradicionals: són les que es poden ubicar en qualsevol superfície plana horitzontal.
• Adaptable a la banyera de casa: es col•loquen sobre la banyera d’adults i queden a una bona 
alçada per banyar el nadó.
• Inflable: Es pot fer servir dins i fora de la banyera de casa. És molt pràctica per viatjar.
• Plegable: És una bona opció per a banys petits. El material és plàstic rígid que permet 
plegar-la de manera longitudinal ocupant molt poc espai.
• Amb estructura metàl•lica plegable: banyera de plàstic amb suport metàl•lic que en 
ocasions inclou un canviador.
• Moble banyera / canviador: estalvia molt d’espai ja que sol ser banyera, calaixera i canviador. 
Es pot instal•lar al bany.
• Banyera PUJ: S’adapta al rentamans. És la mateixa tècnica que fan servir als hospitals
• BabyDam: reductor de banyera a manera de barrera per a l’aigua. S’ajusta a la banyera de 
casa, segons la grandària del nadó, amb unes ventoses.
• Tummy-tub: Banyera amb forma de cubeta. Indicada des del naixement. El nadó adopta la 
posició fetal cap a l’interior aigua.
• Banyera evolutiva: Perfecta dels 0 als 18 mesos.
• Hamaca per a la banyera de casa. Per poder aprofitar la banyera o el plat de dutxa de casa 
podeu utilitzar aquesta hamaca antilliscant que es fixa amb ventoses.
• Anella de bany: útil quan el nadó aconsegueix mantenir-se assegut per si mateix (aprox 6-9 
mesos).
• Hamaca de bany o suport per nadó: Es col•loca dins de la banyera que hàgiu triat, es recolza 
el nadó sobre l’hamaca i fa la funció del braç del pare o la mare. D’aquesta manera sempre 
tindreu les mans més lliures per ensabonar-lo o jugar sense por que es rellisqui.

- CANVIADORS: Els canviadors s’han de triar segons:
• L’espai on s’utilitzarà: si tens poc espai, pots utilitzar els plegables, que es poden penjar a la 
paret i té unes potes metàl•liques. Per utilitzar la còmoda com canviador, podeu acoblar un 
tauler ampli dissenyat per a aquest ús o també podeu utilitzar els canviadors per a bressol.
• Alçada correcta. Canviar a un nadó és una de les accions que es realitza més vegades, de 
manera que és importantíssim respectar la correcta posició de l’esquena i cames per no acabar 
amb una lesió important.
• Amplitud. Un canviador ha de permetre emmagatzemar tots els elements necessaris per al 
canvi de bolquer sense necessitat de deixar el nadó sol (bolquers, cremes, tovalloletes, draps, 
tovalloles, roba necessària ...)
• Superfície tova i confortable (escuma canviador). El canviador que trieu ha de tenir una 
superfície que sigui còmoda per al nadó. Aquesta superfície se sol cobrir amb tovalloles o amb 
fundes perquè sempre estigui net (han de ser fàcils de rentar).
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 Quins són els passos que heu de seguir per canviar el bolquer del nadó? Quina és 
la temperatura més adequada per a l'aigua de la banyera? Com s'ha de rentar el 
cos i els cabells del nadó? És important el massatge infantil? Visita'ns a 
www.experienciabebe.com, anirem compartint aquesta informació amb 
vosaltres al nostre blog. 



- COSMÈTICS PER A NADONS: Abans d’adquirir productes per al bany del nadó, cal tenir en 
compte que els productes que més s’utilitzen són els de neteja, hidratació i protecció de la 
zona del bolquer. S’han d’introduïr a poc a poc, observant la reacció de la seva pell, i han de 
ser productes suaus i hipoalergènics.

-TERMÒMETRE DE BANY: hi ha els termòmetres digitals (n’hi ha que mesuren la temperatura 
de l’aigua o de l’habitació) i els termòmetres tradicionals (termòmetre simple que mesura la 
temperatura de l’aigua). És una bona opció per a mesurar la temperatura perfecta del bany del 
nadó.

-COMPLEMENTS: No poden faltar al necesser del vostre petit:
• Raspall / pinta: ha de ser amb formes arrodonides i amb les truges suaus i molt fines.
• Tisores / set de manicura: Han de ser específiques per a nadons ja que és important la mida i 
que tinguin les puntes arrodonides.
• Aspirador nasal. Com els nadons no saben sonar-se els mocs la millor alternativa són els 
aspiradors nasals. Hi ha diversos tipus: pera de goma, per aspiració i elèctric.
• Esponja: és important que sigui suau per no danyar la pell del nadó. El recomanable és que 
s’utilitzi una esponja natural.
• Tovalloles o capes de bany: el teixit hauria de ser de cotó per tenir cura amb suavitat la pell.
• Joguines per al bany. El moment del bany és un moment de diversió i descobriment. A l’hora 
de comprar una joguina per al bany, cal tenir en compte l’edat, els gustos del nadó i els 
controls de seguretat (toxicitat i peces).

-CONTENIDOR DE BOLQUERS: Potser és una cosa que ara no contempleu, però amb el pas 
del temps els bolquers bruts es tornen l’enemic número u de qualsevol cub tradicional. Encara 
que ara no us sembli una cosa important, creieu-nos! Ho és! En trobareu de dos tipus: els que 
necessiten bosses especials com recanvis i els que deixen el cub hermèticament segellat de 
manera que l’olor no surt.

6- HIGIENE DEL BEBÈ
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7- EL PASSEIG

“Ai! El carret, Quin és el millor? N’hi ha tants! Tothom diu coses diferents: que si “mira el pes”, 
“sobretot, el volum”, “aquest va molt bé, jo el tinc”, “no et compris aquest, és un trasto”... ¿Tan 
difícil és encertar?”

Ens trobem moltes vegades amb aquest tipus de preguntes en pares que estan a punt de tenir 
el seu nadó. I la nostra resposta sempre és fàcil: encertareu si teniu clars els criteris que afecten 
la decisió final. No hi ha cotxet perfecte, sinó més o menys adaptat al que necessita el nadó i 
al ritme i estil de vida dels pares. Per això a Experiència Bebè ens agrada analitzar la decisió 
posant el focus en el punt de vista de tots dos:
 
1. LES NECESSITATS DEL NADÓ:

• L’edat. - El nadó necessita estar reclinat (com a molt 10-12 graus per facilitar la digestió i 
l’expulsió de gasos), un matalàs còmode i transpirable i espai per moure’s.
              - El bebè de 6 mesos és més curiós i el seu desenvolupament físic ja li permet estar 
assegut; així que us agrairà que li poseu a la cadireta de passeig per poder tenir una perspectiva 
de visió nova. Hi ha molts cotxets que us permetran portar el nen mirant cap a les dues 
direccions (cap a tu o a l’exterior).
             - El bebè d’entre els 12 i 18 mesos pot ser que ja estigui començant a caminar i el cotxet 
es podrà anar deixant. Ja no passa tant de temps com abans assegut perquè vol explorar. Així 
doncs, el petit necessitarà un cotxet que tingui uns arnesos que el subjectin bé en alçada i 
amplada, que el suport li reculli bé l’esquena, tingui reposapeus, una bona capota i que pugui 
pujar i baixar sol.
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Una de les coses essencials des del moment en què sortiu de l’hospital és com transportareu al 
vostre nadó. Segurament ja tindreu alguna idea d’allò que voleu. Haureu sentit parlar a altres 
pares, amics o fins i tot a la família de les seves experiències. Nosaltres et recomanem que a 
més de deixar-vos portar pels consells, sigueu vosaltres mateixos els qui proveu què és el que 
us ve de gust. 

Hi ha tres maneres de transportar a un nadó per al dia a dia: el cotxet de passeig, el portabebès 
i la cadira d’automòbil, obligatòria si voleu que el nen viatgi en cotxe. Passejar amb el nadó no 
vol dir transportar-lo sense més. La idea és que el passeig sigui confortable, divertit i segur. Per 
això volem proposar-vos uns punts importants que us ajudaran a triar el mitjà de transport que 
més s’ajusti a les necessitats de tota la família.

 Com hem de triar el cotxe de passeig? 

 Des del moment en que surtiu de 
l'hospital podeu anar a passejar amb 
el nadó. És interessant que abans de 
donar a llum penseu en quin mitjà 
de transport us ve més de gust, o si 
voleu combinar. 



2. LES NECESSITATS DELS PARES (o avis o cuidadors puntuals). Necessiteu desplaçar-vos amb el 
nadó per passejar, comprar, fer gestions, etc. El vostre ritme de vida és diferent al dels vostres familiars 
més pròxims, amics, coneguts i per això, el criteri i decisió final hauria de ser bàsicament vostre. 
Per això val la pena que valoreu:

• El pes. Heu de pensar en quantes vegades i qui aixecarà el cotxet. Si viviu en un pis sense ascensor, 
possiblement, cada vegada que sortiu al carrer. Si agafeu molt el cotxe, cada vegada que ho fiqueu al 
maleter. El pes també afecta en el moment de pujar un pendent; és important que penseu en com és 
el vostre carrer i el seu entorn.

• El volum. En aquest punt el més important és l’espai que ocupa al maleter o lloc on ho aneu a 
guardar mentre no estigui en ús.

• La força d’arrossegament o que sigui lleuger a l’hora de passejar. La maniobrabilitat del cotxet sol 
anar associada a la mida de les rodes davanteres, al centre de gravetat i al disseny del pneumàtic.

• El tipus de plegat i que sigui més o menys fàcil pot condicionar si altres generacions (pares, avis ...) 
han de realitzar l’operació. Avui en dia, per homologació, sempre s’ha de fer en dos passos i no hi ha 
grans diferències per a qui ho fa servir en el dia a dia. Millor fixar-se en si algun model requereix de 
certa força que no tothom pot exercir.

• La capacitat de càrrega. Compreu pel centre i aneu a peu a tots els llocs en el dia a dia? Cistella 
gran. Compreu el cap de setmana i carregueu la compra al maleter? Cistella normal.

• La garantia i les incidències. Avui dia, les marques es juguen el prestigi a respondre davant d’una 
incidència, encara que la diferència entre el defecte de fàbrica o disseny (d’obligat compliment en la 
responsabilitat) i el mal ús pot generar problemes. La majoria d’incidències que no veiem el primer 
mes sol anar associada al mal ús i falta de manteniment d’un element mecànic sotmès a més o menys 
forces, com quan el carreguem en excés amb la bossa del manillar o la cistella de la compra, o quan va 
per terrenys irregulars.

• El funcionament dinàmic. Els processos habituals en l’ús del cotxet són: la força d’empenta, l’agilitat/
maniobrabilitat, la capacitat per absorbir obstacles, l’estabilitat, l’alçada del cabàs o cadira per treure 
el nadó i el punt de palanca per pujar i baixar voreres.

• El gust personal! Tenint en compte tot l’anterior, pot ser que el cotxet que més convingui sigui un, 
però el que més us agradi sigui un altre; no passa res! Però no perdeu de vista les limitacions que us 
pot causar en un futur.
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 És important conèixer quines parts formen un carret: el xassís, el 
cabàs, la cadireta o hamaca, les rodes, etc. Això us ajudarà a l'hora 
d'analitzar la vostra compra amb coneixement. Voleu conèixer a fons 
la descripció de totes aquestes parts? Doncs visita el nostre blog a 
www.experienciabebe.com i trobaràs tot la informació detallada en 
breu. 



8- EL PORTEIG

Fa alguns anys que els beneficis del porteig s’estan donant a conèixer 
i molts pares i mares decideixen des de l’inici portar els seus nadons 
en fulards o motxilles per tenir-los sempre a prop. Els fisioterapeutes 
recomanen anar alternant el cotxet amb el portabebès per transportar 
el nen perquè ajuda a un millor desenvolupament del seu cos i cap. 
Però hi ha més beneficis que hauríeu de conèixer:
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 El que més li agrada al bebè en els seus primers 
mesos de vida és estar molt a prop dels seus pares. 



• Respecta la fisiologia del nen gràcies al fet que portarà els membres inferiors en abducció i 
flexió i la columna vertebral amb la corba recomanada.
• Prevé la plagiocefàlia perquè el cap no troba cap punt de pressió i s’arrodoneix de forma 
natural.
• Regula la temperatura i les constants vitals, ideal per a prematurs.
• Fa que plorin menys en estar en contacte amb el pare o mare.
• Beneficia la lactància materna
• Enforteix el vincle amb els pares.

Hi ha diversos models de portabebès. Escollir el més adequat depèn de l’edat del nadó, de 
quant de temps hi passarà en transport, de l’època de l’any (fred, calor), del pes, de la 
morfologia del portador o de la facilitat d’ús. Perquè coneguis una mica més el món del porteig 
us farem una petita descripció de cada tipus de portanadons:

• FULARD: hi ha els fulards elàstics, semielástics i rígids. Depèn del pes, l’edat del nadó i l’ús 
que li donareu per triar-ne un o altre. És una peça de tela que permet transportar el nadó 
ajustant 
mitjançant nusos al cos del portador. Semblants al fulard de tela hi ha el POUCH o SLING (tela 
cosida en forma de tub que s’ajusta des de l’espatlla) i la BANDOLERA (s’uneixen els extrems 
mitjançant una anella i també es reparteix el pes en una sola espatlla)
• MEI-TAI: a mig camí entre la motxilla i el fulard. L’espai on ha d’anar el nadó és semblant a 
una motxilla, però les subjeccions es realitzen mitjançant nusos, com el cas del fulard. Es pot 
usar en les tres posicions: davant, darrere i al costat.
• MOTXILLA: permet transportar el nadó des del naixement (utilitzant reductor) fins als 15 o 18 
kg. Es poden usar tant per passejar, per fer excursions més llargues o per fer les feines de casa 
mentre el nadó dorm. Aquestes motxilles no només aporten beneficis al nadó (màxim confort 
i seguretat), sinó que també protegeixen el portador, repartint el pes del nadó entre espatlles 
i maluc i alleujant d’aquesta manera els possibles dolors d’esquena. Es pot usar en les tres 
posicions: davant, darrere i al costat; algunes marques estan dissenyant la manera de portar el 
nadó de front.
• BANDOLERA: Pieza de tela que se une en el hombro con la ayuda de unas anillas.
• TONGA: Pequeño, fácil de poner y muy manejable. Se coloca a la cadera.
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 Quin portabebès és el més recomanat? 



9- CADIRA PER AL COTXE

Els sistemes de retenció infantil van començar a ser obligatoris quan es van valorar els danys que 
s’ocasionaven quan un nen viatjava amb el cinturó de seguretat com a únic sistema de seguretat. 
És al cotxe on els nens es tornen més vulnerables, per tant és important tenir en compte la seva 
seguretat. Un nen no té la mateixa resistència física, la mateixa ossificació, ni la mateixa mida que 
un adult; per això un accident on un adult pot sortir il•lès, un nen sense la protecció adequada 
podria no superar-lo.

No totes les cadires són iguals. Tenint la mateixa funció, no totes són segures. Potser l’enginyeria 
sigui més elaborada, que tinguin més o menys possibilitats d’adaptació, que tinguin uns mate-
rials determinats o que el disseny sigui més vistós o tingui menys protagonisme... Tot això no és 
important; l’important de veritat és que sigui segura per el nadó/nen. Un bon sistema de retenció 
infantil és aquell que, a més de retenir-lo, el protegeix.
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 El concepte que s'ha de tenir en compte 
abans d'escollir una cadira per al cotxe és 
la diferència entre RETENIR i PROTEGIR  



9- CADIRA PER AL COTXE

És possible que el nen necessiti diverses cadires al llarg del creixement. No és el mateix una 
cadira per a un nadó, per a un bebè de 6 mesos, que per a un nen de 2 o de 5 anys. Per saber 
quins punts són els més importants a l’hora de triar una cadira d’automòbil llegiu amb atenció:

• PES/EDAT DE L’INFANT: Depenent del pes del nadó/nen, triarem un grup o un altre.

• A CONTRAMARXA: S’està demostrant que les cadires que viatgen en contra de la marxa són 
molt segures. És important que visiteu la web www.acontramarcha.com per entendre que la
elecció del sistema de retenció és molt important, ja que en cas d’accident les lesions que pot 
patir el bebè poden variar segons el sistema utilitzat.

• SUBJECCIONS: Per assegurar que el nadó/nen està segur, cal valorar quin tipus de subjecció 
hem de fer servir. Les dividim en dos grups:

- Subjecció del cotxe.  L’important d’aquesta subjecció és que, en cas d’impacte, la cadira no 
surti despedida, no es balancegi o no es mogui d’un costat a l’altre del seient del cotxe. Per 
això és important que el sistema de fixació que triem sigui fàcil d’instal•lar, i que no pugui 
existir cap error. 
També és important que el sistema d’ancoratge no es manipuli constantment, ja que és 
probable que en determinats moments, per cansament, descuit o qualsevol altre motiu, 
no quedi ben ancorat i se’n derivi un problema. En podem trobar dues variants:
           -Isofix: la més segura perquè no sol donar error a l’hora d’ancorar.
           -Cinturó de seguretat: Solen ser instal•lacions més complexes i això pot causar errors a 
l’hora d’instal•lar-les. És important parar compte.   

- Subjecció del nadó/nen: la millor subjecció per al nadó és aquella que, davant d’un impacte, 
el nen romandrà a la cadira i sense lesions (o lesions el menys greus possibles). 
N’hi ha de tres tipus:
        - Arnés de tres i cinc punts: la direcció en què instal•lem la cadira determina si és segura 
o no. Aquest tipus de subjecció en una cadira a favor de la marxa pot provocar greus lesions 
en cas d’impacte frontal, ja que el nen surt disparat cap endavant de forma brusca: es 
desengantxa de la cadira i provoca possibles lesions cervicals.      
       - Guia pel cinturó (en el cas dels grup II / III). És important que les guies amb què es 
subjecta el cinturó que reté l’infant siguin prou pronunciades com perquè no llisqui el cinturó, 
possibilitant que el nen surti disparat o pateixi una lesió greu al coll o l’abdomen/maluc. 
Les guies superiors han de tenir un tancament que assegurin que el cinturó no pot sortir. 
En les inferiors, els recolza-braços han d’estar a prop de la base de la cadira perquè no pugui 
desplaçar-se el cinturó.    
      - Escut frontal: aquest sistema de retenció dissenyat per evitar els problemas per fueta-
da cervical en els nens que viatgen a favor de la marcha genera controvèrsia per les dades 
de les càrregues que s’exerceixen sobre el coll i la zona abdominal. També generen dubte 
perquè deixen el cap massa exposat, podent ser golpejat contra l’escut frontal rígido en cas 
d’accident.  Per això la nostra recomanació és que els nens viatfgin a contramarxa el màxim 
de temps possible.
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• QUIN ÚS SE LI DONARÀ. Encara que sigui una cadira per viatjar poc, a llocs propers, és 
important que la cadira compleixi tots els requisits que aporten seguretat. Fins i tot en cops
a poca velocitat un petit impacte pot resultar mortal.

• MIDA DEL COTXE. En determinats cotxes un sistema de retenció d’esquena a la marxa no hi 
cap per falta d’espai o perquè hi ha altres nens que viatgen amb sistemes de retenció infantil.  
En aquest cas, l’opció d’una cadira giratòria pot ser un pas més proper a la seguretat.

• DISSENY. Alguns pares valoren el disseny com una cosa molt important. No cal valorar mai 
aquest detall si això implica que el sistema de retenció infantil no és tot l’eficaç que hauria de 
ser.

• QUE S’AJUSTI PERFECTAMENT AL NADÓ.  És molt important que el nen quedi ben ajustat 
a la cadira; que no sigui una cadira petita, ni massa gran que deixi el nadó tan folgat que en 
cas d’impacte lateral pugui impactar amb el cap en els costats de la cadira.

• PROTECCIONS LATERALS. Sobretot en el cas de les cadira de retenció infantil del GRUP II / 
III és molt important que se segueixi mantenint el respatller. D’aquesta manera ens 
assegurem que el nen disposa d’un plus més de seguretat que és el capçal amb orelleres: en 
cas d’impacte lateral el cap no surt del sistema de retenció i s’eviten els cops contra finestres 
o portes.

9- CADIRA PER AL COTXE
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 Què significa grup 0, grup I, grup II o grup III? Segons el pes i talla del nen 
utilitzarem un o altre. Si voleu saber quin és el correcte perquè el vostre fill viatge 
segur consulteu el nostre blog: www.experienciabebe.com i trobaràs la descripció 
detallada de tots els grups en breu. 



10- ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

L’alimentació del nadó va variant a mesura que creix. Com apuntàvem 
al capítol sobre lactància, el nadó acabat de néixer s’ha d’alimentar 
exclusivament amb lactància i en els últims mesos el vostre pediatra 
us anirà donant pautes perquè introduïu aliments i així entrar en la 
fase anomenada “alimentació complementària”. Aquest capítol l’hem 
deixat per al final perquè no està relacionat amb el nadó.
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 Perquè un nadó comença a acostumar-se als nous 
gustos i textures és important començar a poc a 
poc i conèixer els seus ritmes i necessitats. 



Quan arribi aquest moment, heu de tenir preparats diferents articles per facilitar la tasca d’alimentar 
el vostre fill d’una manera còmoda i fàcil per a ell.

• TRONA: Hi ha molts detalls a l’hora de triar una trona:
 - És un element que s’usa moltes vegades al dia, per tant ha de ser còmode, principalment per als 
nens. 
- Quin ús (viatge, casa...) li donareu? 
- Quants anys la voleu fer servir?
- Com és l’alimentació del petit? Farinetes o baby-led weaning. En aquest cas cal valorar si la trona 
(i els seus elements) es renten fàcilment, ja que el nadó acaba embrutant força l’espai.
- Lloc on es col•locarà i guardarà.

Si voleu conèixer els tipus de trones llegiu amb atenció:
• Trones fixes: se solen usar sempre al mateix lloc. Algunes porten safata, altres extraïble i n’hi ha 
sense safata per poder compartir la taula de la família. Solen tenir el seient de plàstic i són fàcils 
de netejar. La vida útil és dels 6-9 mesos als 36 mesos.
• Trones plegables (de tisora o regulables).  Perfectes quan hi ha problemes d’espai. Solen ser 
reclinables, amb el seient encoixinat i es poden moure fàcilment perquè no són molt pesades. La 
vida útil d’aquest tipus de trones és dels 6-9 mesos als 36 mesos.
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• Trones evolutives: Es regulen en diferents posicions perquè la cadira es vagi adaptant al nen en 
les seves diferents etapes del desenvolupament. Quan ja no s’usen com trona, esdevenen cadira. 
La vida útil d’aquest tipus de trones és dels 0 mesos (amb els seus adaptadors específics per a 
cada etapa) fins a l’edat adulta.
• Trona convertible: Un cop el nen ja no la fa servir com trona, es converteix en un cadira amb 
taula de la seva altura per poder jugar, dibuixar, etc.
• Trona de viatge: L’estructura és un seient amb forma d’arnès que s’acobla a una cadira 
convencional permetent al bebè que arribi a la taula. És una solució adequada per als viatges ja 
que són molt lleugeres i ocupen poc espai, però no estan recomanades per a ús diari. La vida útil 
d’aquest tipus de trones és dels 6-9 mesos als 36 mesos.
• Trones per a la taula: tenen una estructura forta que s’acobla a la taula. El nen queda 
totalment integrat en els àpats familiars. El pes màxim sol ser 15 kg i abans de col•locar el bebè 
cal assegurar que la taula suportarà el pes. No s’ha de posar en taules poc estables o amb 
estovalles que poden fer que llisqui l’estructura.

 Quan hem d'iniciar l'alimentació complementària? 

• Quan ho indiqui el metge 

• Quan la maduració del sistema neuromuscular permeti deglutir semisòlids 

• Quan hi hagi una major maduresa renal i gastrointestinal 

• Quan el nadó se sent per si sol, quan sosté la seva esquena, és a dir, quan l'seure 
al terra no cau cap als costats. 

• Quan el nadó comença a necessitar noves aportacions energètiques i nutricionals 

• Quan el nadó mostri interès pels aliments dels adults 
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• ELEVADORS: Si heu optat per comprar una trona convencional abans dels 36 mesos, l’haureu 
deixat d’utilitzar i caldrà un elevador perquè el nen pugui arribar a la taula. Però penseu que la 
seva posició no serà ergonòmica, no donarà suport a la esquena al respatller i els peus estaran 
en l’aire, no els podrà donar suport.
• VAIXELLA: Perquè pugui utilitzar la seva pròpia vaixella i aprengui a menjar solet:
- Apropiats a la seva edat: plat antilliscant, got aprenentatge, coberts tovets que no danyin les 
genives i si es desitja amb colors i dibuixos cridaners.
- Lliure de tòxics.
- Fàcil de rentar.
- Resistent, és a dir que no es trenqui fàcilment i que no s’oxidi.
- Amb els extrems arrodonits, perquè sigui segura.
- Si feu servir microones o rentavaixelles, el material ha d’estar preparat per a aquest ús.

• ROBOTS DE CUINA: La millor manera d’alimentar el nadó és amb aliments cuinats a casa. 
Per a això hi ha els famosos robots de cuina que us ajudaran a estalviar temps, ja que solen 
ser multifuncions: cuinen al vapor, escalfen, alguns també trituren, altres baten i fins poden 
envasar al buit.

• TERMOS DE SÒLIDS: Per poder alimentar el nadó de forma casolana i que no afecti la 
mobilitat de la família utilitzar els termos són la millor solució.
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 Si voleu més informació sobre quins aliments s'introdueixen primer, què coberts 
s'han d'usar segons l'edat del nadó o com podeu cuinar els aliments perquè no es 
perdin els seus nutrients visita'ns a www.experienciabebe.com, anirem 
compartint aquesta informació amb vosaltres al nostre blog. 



Esperem que aquesta guia us hagi ensenyat una mica més sobre el món 
de la puericultura. La nostra idea és fer-vos fàcil i tranquil el moment de 
triar tots els articles del vostre nadó, sabent què és el que més s’ajusta a 
les vostres necessitats i a les seves.

Si voleu informació més detallada sobre aquests temes i alguns més 
com què heu de fer per a registrar el nen al registre civil o a la seguretat 
social, per què el nadó no dorm tota la nit d’una tirada, què heu de fer 
si surten esquerdes al mugró o com es consolida la lactància materna 
i quins són els seus beneficis, no dubteu en consultar els articles que 
anirem compartint amb vosaltres a:
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Volem ajudar-vos a resoldre algunes de les preguntes normals que 
sorgeixen durant aquest meravellós procés que és 

SER PARES!
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