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Com funciona el consultori gratuït
de Criar.cat?
Et preocupa la salut del teu fill/a? Tens algun dubte relacionat amb la seva
alimentació? Vols contactar amb persones expertes amb psicologia i criança?
[inicicentrareport]Quant pes ha de guanyar? És normal que dormi tant? Per què a la nit només
plora? De quin color ha de fer la caca? Quina motxilla és la recomanada per portejar a partir dels
sis mesos? Com puc recuperar la meva relació de parella? Sento que no arribo a tot. El meu fill/a
encara no parla, es fa pipí a sobre, em desafia, té problemes de conducta, té problemes de
parla. No confia amb mi. Consumeixen massa mòbil? Com puc saber si és un refredat o la Covid?
Podran continuar l'escola?
[nointext]
Aquestes i moltes altres preguntes són les que podràs trobar al consultori de Criar.cat, un espai de
servei per resoldre dubtes a pares, mares i/o persones a càrrec d'un menor d'edat, amb l'objectiu
d'informar de manera veraç i objectiva i combatre així les fake news d'un tema tan important com
és la criança.
[GotaVerdaPle]Qui hi ha darrere?
Darrere del consultori de Criar.cat hi ha una xarxa de persones expertes i professionals en l'àmbit
de la salut, alimentació, psicologia, entre altres camps relacionats amb el món de la criança.
[GotaNegraBuit]LactApp Clinic, un equip d'expertes en psicologia, lactància i maternitats
[GotaNegraBuit]Pellapellbcn, psicòlogues perinatals
[GotaNegraBuit]Laia Casadevall, llevadora
[GotaNegraBuit]Dra. Anna Estapé, pediatra
[GotaNegraBuit]Dr. Carlos Rodrigo, pediatra especialista en malalties infeccioses
[GotaNegraBuit]Esther Sánchez, nutricionista
[GotaNegraBuit]Entre Homes, teràpia especialitzada en homes
[GotaNegraBuit]Laura Pastor, fisioterapeuta especialitzada en rehabilitació del sòl pelvià
[GotaNegraBuit]Margot Ripoll, psicòloga especialista en trastorns de conducta, de la parla i el
llenguatge
[GotaNegraBuit]Laia Sala, psicòloga especialitzada en adolescents
[GotaNegraBuit]Cris Moe, especialista en porteig
[GotaNegraBuit]Gerard de Josep, cocreador papapa, sobre cocriança
[GotaVerdaPle] Com puc fer arribar la meva consulta?
[GotaVerdaBuit] Envia una nota de veu per WhatsApp al telèfon 648 03 07 95 o bé
[GotaVerdaBuit] Omple el formulari que trobaràs a la nostra web [pròximament]
En cas que no vulguis que la teva nota d'àudio es faci pública o vols constar com anònim/a cal que
ho especifiquis.
[ficentrareport]
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