
 

Tema proposat per treballar Cas Descripció  Temes a tractar 

Bancs de llet humana Classe 1 " Funcionament dels Bancs de llet 
materna" 

x 

 

Inici de la lactància, situacions especials, 
dificultats de la mare o el nadó 

Cas 1 Bebè prematur de 30 setmanes. Que ha 
de prendre llet de Banc 

prematuritat, sentiments de la 
mare, funcionament del banc 

de llet, optimització de la 
producció materna 

Cas 2 Mare amb bebè de 3 dies, el bebè no 
presenta deposicions. LME 

Comunicació eficaç, 
hipoplàsia mamaria, senyals 

d'alerta en un nadó, 
suplementació 

Cas 3 Nadó de 4 dies de vida ha deixat 
d'agafar-se al pit, dona cops de cap i no 
sap què ha de fer. La mare té dolor y 
clivelles. 

Estats dels pits, dolor al 
alletar, lactància diferida, 
suplementació, dolor al 

alletar 

Cas 4 Bebè de dues hores de vida, que no 
s'agafa al pit 

Primeres hores, primera 
agafada, pell amb pell. 

Cas 5 Bebè de 10 dies nascut a terme que 
presenta un patró de succió immadur 

Patrons de succió, 
suplementació amb llet 
materna, evolució dels 

nadons alletats 

Atenció a mares a les que cal una atenció 
especial: pèrdua gestacional, hiperproducció, 

hipoproducció 

Classe 2 Gestió de la lactància en situacions 
no comuns 

 



 

 

Lacto gènesis: gestió de la producció de llet 

Cas 7 Valoració del reflex hiperactiu d'ejecció 
de la llet. Mare d'un bebè de 4 mesos 

Reflex hiperactiu, rebuig del 
pit, postures i posicions, 

presa. 

Cas 8 Mare primípara, aparició de llet per 
mugró/amb petita glàndula a sota 
supernumerari 

Anatomia de la glàndula, 
mugrons/teixit 

supernumerari, gestió de la 
producció. 

Cas 9 Mare de bebè de 5 mesos, descriu una 
baixada de producció de llet important, 
el nen perd pes. 

Gestió de la producció de llet, 
causes d'hipogalàctia, 

evolució dels nens alletats, 
suplementació. 

Cas 10 Mare de bebè de 4 mesos que ha de 
tornar a la feina i vol fer un pla 
personalitzat 

Tornada a la feina, pla 
personalitzat, conservació de 

la llet, lactància diferida 

Cas 11 Bebè de 7 setmanes que plora molta, 
està inquiet i la mare no el veu feliç 

Crisis de creixement, APLV, 
comunicació eficaç, 

Quan la lactància no és un plaer: idees, 
solucions 

Classe 3 Com assessores ens cal donar 
opcions quan la mare té dolor 

 

 

Dolor al alletar 

Cas 12 Madre de bebè de 6 mesos presenta 
dolor al alletar, sense ferides evidents 

Mastitis subaguda 

Cas 13 Bebè de 4 dies. La seva mare presenta 
dolor. Es revisa al bebè y presenta un 
tel tipus 2 

Clivelles, opcions per guarir-
les 

Cas 14 Mare amb bebè d'un any. Té un bony al 
pit. 

Bonys al pit, diferenciació i 
solucions 

Cas 15 Mare de bebè d´un any que te des de fa 
una setmanes te arèoles i mugrons amb 

èczema i dermatitis del 
mugró, malaltia de Paget 



 
la pell esquerdada i resseca i amb 
petites fissures que couen i piquen 
coincidint amb que ha tornat a treballar 

Cas 16 Mare de bebè de un mes que te ferides 
importants, tant que li falta un tros de 
mugró a cada pit, te molt de dolor i 
s´està posant purelan sense resultats. 

Clivelles, opcions per guarir-
les, us de lanolina 

Cas 17 Mare de bebè de tres mesos recent 
operada d´un abscés, la ferida la té just 
al llindar de la arèola i li raja llet 
abundant. Li han receptat Orbenín i 
només porta 3 dies prenent-lo 

Gestió en cas d'abscés 
mamari 

Com gestionar la lactància materna en parts 
múltiples 

Classe 4 Característiques de la lactància 
materna en cas de part múltiple 

x 

 

Nadons i situacions que requereixen una 
atenció especial 

Cas 18 Bebè prematur, nascut amb una 
cardiopatia la seva mare demana 
poder accedir a la llet del banc 

Cardiopaties i lactància, banc 
de llet, suplementació 

Cas 19 Bebè nascut en un part induït per un 
CIR, avaluació del patró de succió 

CIR i lactància 

Cas 20 Mare embarassada de 32 setmanes. El 
seu fill té Síndrome de Down. Vol saber 
quines dificultats pots tenir en 
l'establiment de la lactància 

S. de Down i alletament, 
preparació de la lactància 

Cas 21 Bebè nascut a terme separat de la seva 
mare perquè ha hagut de ser 
traslladada a la UCI 

Separació de la mare, 
alimentació del nadó 

Cas 22 Mare de bessons, vol que els dos 
mamin a la vegada. Proposta de 

Alletar a bessons 



 
postures per que ho pugui aconseguir i 
propostes per descansar a les preses 
nocturnes 

Quan cal fer lactància mixta Classe 5 gestionar una lactància mixta  

 

Evolució de la lactància: quan els nens creixen  

Cas 23 Bebè de 4 mesos que ha començat a 
despertar-se a les nits per mamar, la 
mare diu que té gana 

Evolució del son del nadó 

Cas 24 Bebè de 6 setmanes que plora molta, 
està inquiet. 

Crisis de creixement 

Cas 25 Mare de bebè de 5 mesos. La nena 
pren AC des de els 4 però ara, de cop 
es nega a menjar 

Gestió de l'AC i la lactància 

Cas 26 Mare de bebè de 3 mesos que refereix 
una baixada de producció de llet. El 
bebè sembla nerviós al pit. 

Crisis de creixement 

Cas 27 Bebè de 18 mesos, la seva mare diu 
que mama molt. Li han comentat que 
els bebès d'aquesta edat haurien 
d'espaiar les preses i deixar de mamar 
a les nits 

Evolució dels nens 

Com aconseguir una atenció telefònica eficaç  Classe 6 Quan només podem escoltar x 

 

Rebuig, vagues de lactància i deslletament 

Cas 28 Bebè d'un mes que no ha mamat mai, 
presenta "rebuig" a l'hora de mamar. La 
mare ha intentat totes les postures 
tradicionals sense aconseguir que 
s'agafi 

Rebuig, presa, postures,  



 

Cas 29 Mare de bebè de dos mesos, presenta 
clivelles en ambdós pits. Ve al grup de 
suport per deixar la lactància 

Dolor al alletar, rebuig, 
postures, presa, deslletament 

Cas 30 Bebè de 10 mesos que ha començat a 
"mossegar" el pit per mamar 

Mossegades, dolor al alletar, 
deslletament 

Cas 31 Bebè de 8 mesos que de cop es nega a 
mamar 

Rebuig, tècniques per 
aconseguir que mami, 

malaltia del bebè 

Cas 32 Mare d'una nena de 6 anys que vol 
deslletar 

Deslletament, situació social i 
cultural de la lactància 

Lactància en situacions d’emergència Classe 7 Gestió de la llet materna i la llet artificial x 

 

Situacions de la mare, salut materna, proves 
diagnòstiques i medicació 

Cas 33 Mare que s'ha de fer una gammagrafia 
osea, el seu bebè de 1 any 

proves, gestió de la lactància 
quan no es pot alletar, 

deslletament 

Cas 34 Mare gestant de 10 setmanes, segueix 
alletant i té pèrdues. No sap si deixar la 
lactància 

Lactància i gestació, tàndem, 

Cas 35 Parella de mares que volen induir la 
lactància. 

inducció de la lactància 

Cas 36 Mare que ha pres un medicament, el 
seu metge lo ha dit que ha de deslletar 
durant 3 dies. Ha mirat a e-lactància i el 
medicament té risc 2 

Medicació i lactància 
materna, deslletament, 

Cas 37 Mare amb apendicitis té un bebè de 5 
mesos que pren LME 

Gestió de la lactància en cas 
de separació 

Codi de la OMS i llei Espanyola i la seva 
implementació 

Classe 8 "Codi de la OMS" x 



 

 

Estat del bebè: situacions d'alerta 

Cas 38 Bebè d'un mes que encara no ha 
recuperat el pes del naixement el 
pediatra li ha regalat llet "Nutremal" 
tipus 1 i un val de descompte 

Codi, vulneració de la llei, 
augment de pes, 

Cas 39 Bebè de 15 dies que arriba al grup amb 
clares senyals de deshidratació. 

Senyals d'alerta, gestió del 
nadó al grup 

Cas 40 Nen d'un mes amb reflux, el pediatra 
recomanada deslletar i començar amb 
llet antireflux. 

Malaltia del nen, tipus de llet 
artificial 

Cas 41 Bebè de dos mesos que pesa 200 
grams que el pes del néixer. La mare no 
vol donar llet artificial 

Senyals d'alerta, gestió del 
nadó al grup, comunicació 

eficaç 

Cas 42 Bebè d'un mes que mama molt, la mare 
diu que no es deixa anar, que sempre 
vol estar al pit i que l'ha de treure ella. 
Té dolor 

Dolor al alletar, postura, 
presa, anquiloglosia, 

Comunicació dins dels grups de suport Classe 9  x 

 

Funcionament y gestió del grups de suport 

Cas 43 Cal fer una campanya per donar difusió 
al grup 

comunicació del grup 

Cas 44 El grup es convidat per un CAP que vol 
ser IHAN 

Centres de salut ihan 

Cas 45 Volen fer una donació de productes per 
la lactància 

codi d'ètica, WABA, IFBAN 

Cas 46 Demanen una entrevista per la televisió comunicació del grup 

Cas 47 Revisió de la formació que es demanda 
a les assessores del teu grup 

Formació de les assessores 



 
 


