
 

 

  

 

PLA DE NAIXEMENT 

Nom i cognoms gestant       …………………………………………………………………………………………….. 

CIP (targeta sanitària) …………………………………………………………………………………………………... 

Nom i cognoms parella/acompanyant       …………………………………………………………………………….. 

CIP (targeta sanitària) …………………………………………………………………………………………………... 

 

PREFERÈNCIES SOBRE L’ACOMPANYAMENT I L’ESPAI FÍSIC DURANT EL PART 

 Acompanyant. Podeu estar acompanyada per una persona, la que desitgeu. 

□ Parella 

□ Una altra persona (nom i cognoms):...................................................................... 

□ No portaré acompanyant. 

 Sala de dilatació i part. 

□ M’agradaria estar en la mateixa habitació tot el procés (dilatació i naixement) 

□ M’agradaria tenir la possibilitat d’escoltar música 

□ M’agradaria tenir la possibilitat de llum tènue indirecta 

□ M’agradaria tenir la possibilitat de dutxar-me a la meva habitació durant el procés 

 Altres preferències. 

□ M’agradaria disposar de material de suport (pilota, mirall, butaca, coixins, màrfega) 

□ M’agradaria portar material de suport (especifiqueu): ............................................................. 

 

PREFERÈNCIES SOBRE ELS PROCEDIMENTS 

 Sempre es canalitzarà una via venosa, que permet la perfusió de líquids i/o medicació en cas necessari. Si no cal la 
via es mantindrà sense connectar. 

□ Desitjo ser informada i consultada en cas de ser necessari administrar fàrmacs (sèrums/medicació) 

□ M’agradaria poder beure líquids durant el treball de part 

□ M’agradaria tenir llibertat de moviments durant tot el procés 

 Monitoratge fetal. 

□ M’agradaria que el monitoratge fos intermitent 

□ M’agradaria que el monitoratge fos continuat 

□ Preferiria un monitoratge telemètric (sense cables) 

 

PREFERÈNCIES SOBRE L’ALLEUJAMENT DEL DOLOR 

□ M’agradaria un part natural (sense epidural) 

 Mètodes farmacològics (alguns d’aquests mètodes poden no estar sempre disponibles) 

□ M’agradaria un part amb epidural 

□ Preferiria un part amb epidural a baixa dosi (walking peridural) 

□ Altres: ...................................................................... 

 Mètodes no farmacològics (alguns d’aquests mètodes poden no estar sempre disponibles) 

□ Relaxació 

□ Tècniques de respiració 

□ Estimulació transcutània (TENS) 

□ Massatge 

□ Calor local 

□ Altres: ...................................................................... 



 

 

  

 

PREFERÈNCIES SOBRE EL MOMENT DEL NAIXEMENT 

□ M’agradaria escollir la posició del moment del naixement 
□ M’agradaria que m’indiquin quan he de començar a empènyer 
□ M’agradaria començar a empènyer quan senti la necessitat de fer-ho 
□ M’agradaria veure el naixement amb un mirall 
□ M’agradaria un ambient tranquil, sense llum forta ni sorolls 
□ M’agradaria el contacte immediat pell amb pell  
□ M’agradaria el contacte desprès que la criatura estigui neta i/o vestida 

 Cordo umbilical. 

□ M’agradaria que el cordó es tallés quan deixi de bategar 

□ M’agradaria que la meva parella/acompanyant talli el cordó 

 Si es vol fer donació de sang de cordó, però, és molt recomanable pinçar i tallar ràpidament, donat que d’altra manera 
les probabilitats de que s’obtingui la quantitat necessària de sang es redueixen molt. 

□ M’ agradaria fer donació de sang de cordó  

ALLETAMENT 

□ Desitjo donar el pit 

□ Vull donar el pit al meu fill/a la primera hora de vida 

□ Desitjo ser informada en cas que el meu fill/a necessiti algun altre aliment 

□ Desitjo lactància artificial 

 

PREFERÈNCIES PER DESPRES DEL PART 

□ Desitjo ser informada i participar de les decisions sobre les cures, exploracions i tractaments que se li facin 
al meu fill/a. 

□ M’agradaria estar a soles, desprès del part, amb el meu fill/a i la meva parella/acompanyant 

□ Voldria el contacte pell amb pell sense separacions durant el puerperi immediat. 

□ Desitjo que la valoració del meu fill/a es faci davant meu i que no m’hi separin si no és estrictament necessari. 

 Mediació: en cas de dificultat lingüística en alguns moments podrem oferir-te la possibilitat d’un/a mediador/a. Fes-
nos saber si estàs interessada en: 

□ Mediació magribina 

□ Mediació xinesa 

 

Altres preferències o necessitats: …………………………………………................................................................................... 

 

…………………………………………......................................................................................................................................... 

 

…………………………………………......................................................................................................................................... 

 

                                           Signatura de la gestant ………………………………………… 

 

 

Informació i entrega del pla de naixement  

Professió, nom i cognoms    ……………………………………………………………………………… 

Data………………………………………… 

 

Recollida del pla de naixement  

Professió, nom i cognoms    ……………………………………………………………………………… 

Data………………………………………… 

 


