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Departament que es reuneix: Comissió d’acupuntura 

Núm. d’acta: 5/10 Hora d’inici: 19.30 h Data: 21/10/2010 

 
Assistents: 
Coordinador:  Andreu Esteve  Josep M Charles   
Membres:  Albert López  Marc Clarós Tomás Tegiacchi 
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l’acta anterior.  
2. Valoració del DMF 2010.  
3. Idees per al DMF del 2011.  
4. Xerrada presentació de la Comissió.  
5. Prototip de la documentació per passar a les universitats i estudiants d’acupuntura.  
6. Elaboració dels objectius de la Comissió per al 2011.  
7. Propostes per a minicursos.  
8. Criteris de publicitat per a les formacions. 
9. Actualització del web. 
10. Precs i preguntes.  

 
1. Acceptació de l’acta anterior 

Acceptada l’acta anterior 
 

2. Valoració del DMF 2010 
Charles: es va sentir còmode a l’envelat i amb la xerrada. 

 
3. Idees per al DMF del 2011 

No en sorgeixen. 
 

4. Xerrada presentació de la Comissió 
Concretem l’elaboració del material per passar-li al Diego durant aquest mes d’octubre. 

 
5. Prototip de la documentació per passar a les universitats i estudiants 
d’acupuntura 

S’ha iniciat el prototip de document per a informar les universitats i els alumnes de 
l’existència la Comissió, la gratuïtat pel fet d’estar registrat i els avantatges que això 
suposa. 

 
6. Elaboració dels objectius de la Comissió per al 2011 

Dates de reunions 2011: 
Hora inici 20.00 h: Últim dilluns de mes. 
Gener 31 
Març 28 
Maig 30 
Juliol 18 
Setembre 26 
Novembre 28 
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Xerrada al Col·legi: Acupuntura aplicada al tractament del dolor (Pendent de decidir 
ponent). Adreçat a tots els fisioterapeutes. 
 
Article per a El Dit: Tomàs Tegiacci. Tractament del Sudeck amb acupuntura. 
 
DMF: Ditopuntura (Marc i Andreu). 
 
Elaboració d’un document informatiu sobre el registre de fisioterapeutes acupuntors, 
per passar-lo a les universitats i els alumnes. 
 
Elaboració d’uns criteris objectius per acceptar els cursos que ens reclamen fer 
publicitat al Col·legi. 

 
7. Propostes per a minicursos 

Decidim seguir desenvolupant l’opció de realitzar minicursos. 
 

8. Criteris de publicitat per a les formacions 
Decidim realitzar un document per normalitzar els requisits de manera objectiva per 
publicitar els cursos al Col·legi. 
Els punts que s’han considerat d’interès principal: 
• Requisits: Ens han d’enviar el pla d’estudis. 
• 300 hores. 
• Pla d’estudis coherent. (Assignatures i percentatge d’hores pràctiques i teòriques). 
• Discriminatori per als fisioterapeutes. 
Inicia el redactat Charles. 

 
9. Actualització del web 
Pensem que seria interessant actualitzar l’apartat de cursos dins de la pàgina web de la 
Comissió d’Acupuntura. Actualment hi ha més centres que imparteixen la formació i no 
estan reflectits en aquest apartat. 
Revisar l’apartat d’activitats. 

 
10. Precs i preguntes 

 
No hi ha precs ni preguntes 

 
 


