
Avantatges d'utilitzar un portanadons

   S'estableix un contacte més estret entre mare i
nadó. Millora sensiblement la comunicació entre
tots dos, de manera que el portador es pot
anticipar a les necessitats del nadó.

   Els nadons es senten més segurs, més volguts,
més estimats. Aquesta tranquil·litat fa que es
trobin menys nerviosos i que augmentin els
episodis de son. Així mateix, els episodis de plor,
còlics i vòmits són menors.

    Com al ventre matern, el moviment continu
ajuda a la maduració neuronal, proporcionant al
nadó una agradable sensació de proximitat i
calidesa.

   El nen veu el món des de la nostra alçada,
aprenent a socialitzar-se amb altres persones,
intervenint en la vida quotidiana, interactuant des
de molt aviat amb el seu entorn. La seva vida serà
així molt més variada en experiències.

   Els nens agafats en braços o en portanadons
són més segurs i independents, ja que les seves
necessitats han estat cobertes de seguida.

   Utilitzant un portanadons és possible donar pit
de manera senzilla i discreta.

   Els pares i mares poden oblidar-se de les barreres
arquitectòniques i dedicar-se a les seves tasques
quotidianes amb les mans lliures.

Nadons en braços,
nadons feliços

Portanadons: informació general

Si desitges saber més sobre el tema, aprendre a
utilitzar un portanadons, consultar sobre posicions,
models, etc.

Contacta amb nosaltres!!!

http://www.redcanguro.org

Contacte:

   No estem a favor d'un portanadons en concret o de l'ús d'una marca o una altra. Creiem
que cada família ha de trobar la seva opció segons les seves necessitats i gustos. La
nostra única finalitat és ajudar als pares en aquesta decisió.

   Aquest text està protegit amb una llicència de creative commons. Pots difondre'l sempre
i quan en citis la font i sigui per un ús no comercial.

http://es.creativecommons.org

   Tota la informació proporcionada s'ofereix únicament amb finalitat informativa i de
discussió general. No pretén ser professional, mèdica, tècnica o experta i no podem
garantir l'exactitud de la informació proporcionada. La informació que conté aquest
fulletó pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud
i actualització. És la vostra responsabilitat verificar independentment de qualsevol
informació o opinió continguda en aquests llocs i consultar amb el  vostre metge, pediatra
o professional competent l´exactitud i l´aplicabilitat de qualsevol informació d'aquest
document.
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�Red Canguro: Asociación Española por el Fomento
del Uso de Portabebés� som una agrupació de mares
i pares d'arreu d'Espanya que portem als seus
nadons amb diferents portanadons i volem compartir
el plaer de dur a sobre als nostres petits.

info@redcanguro.org



assegurant-se que les seves necessitats estaran
cobertes de seguida. Per això mateix, els petits
que son transportats i amb els que s'estableix
un contacte satisfactori solen estar més
tranquils. Són més feliços sentint la calor i la
seguretat que els proporciona la seva mare.

Utilitzant un portanadons afavorim aquesta fase
de desenvolupament dels nostres fills. Quan
comencen a caminar, els portanadons poden
seguir essent de gran ajuda per poder desplaçar-
nos amb ells de manera més ràpida.

A la nostra cultura existeix la idea de que portar
als nostres nadons és "mal acostumar-los": Res
més lluny de la realitat. El nostre propi instint
ens fa desitjar sentir-los a prop, interactuar amb
ells, atendre'ls... I l'experiència de que siguin
ells els que demanin baixar a terra, enlloc de
plorar perquè els agafem en braços és altament

gratificant.

Cap nen voldrà ser portat en braços per sempre, ni
tant sols durant tots els moments de la seva infància.
Amb el temps anirà enviant-nos senyals de que
desitja passar més estona al terra, gatejant,
caminant.

Si observem que a un nadó el fa més feliç, tranquil
i confiat el fet d'anar als braços de la seva mare...
per què li hem de negar? Precisament la satisfacció
d'aquesta necessitat és la que posteriorment farà
que el nen estigui més segur de si mateix, sigui més
sociable, més independent, i amb major confiança
amb la resta de persones que l'envolten.

Portar als nostres nadons és natural i saludable!

Quina és la posició correcta?

Quan agafem a un recent nascut, podem
observar que quan es aixecat, adopta la posició
correcta immediatament:  les cames
doblegades i obertes, les mans i els peus
conserven encara el reflex de prensió per ajudar
a subjectar-se.

La posició correcta, ja sigui en braços o en un
por tanadons,  garanteix  e l  correcte
desenvolupament de la seva estructura
corporal, tant a nivell vertebral com articular:

Els malucs es troben
en la posició òptima
quan les cames estan
f l e x i o n a d e s ,  e l s
genolls estan a un
nivell lleugerament
superior que les cuixes
i oberts en un angle
d'aproximadament
90º. El cap del fèmur
e s  c o l · l o c a
perfectament dins de

una forma de "C", que posteriorment anirà
madurant des del cap fins als malucs, adquirint
les corbes en forma de doble "S" de l'edat
adulta. La correcta col·locació del nadó
garantirà que la columna mantingui aquesta
posició.

l'espai acetabular i el pes del nadó recau sobre
el seu culet, sense que l'hagi d'aguantar la
seva esquena encara està en formació.

La columna vertebral del nadó té per naturalesa

Evolutivament parlant,
l'ésser humà neix de
manera "prematura":
quan arriba al món no és
capaç de desplaçar-se per
sí mateix, i les seves
necessitats bàsiques han
de ser cobertes. Així doncs,
els nadons busquen i
anhelen contínuament la
presència de la seva mare,

Per què portar al nostre nadó?

Els éssers humans som primats portats, és a
dir: estem dissenyats per ésser portats en
braços. Des dels orígens de l'home s'ha
transportat als nadons bé portats en
portanadons o als braços de les seves mares.


