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Departament que es reuneix: Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 6/10 Hora d’inici: 20.00 h Data: 22/11/2010 
 

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. Xerrada Col·legi (acceptar història clínica, a més de l’esquema i redactat de la 

xerrada). 
3. Revisió final dels objectius generals de la Comissió (els podrem incloure a la 

xerrada). 
4. Revisió final del document per a universitats i alumnes. 
5. Web de la Comissió. 
6. Estat dels criteris d’acceptació de formacions. 
7. Propostes per a minicursos. 
8. Elaboració de memòries. 
9. Precs i preguntes. 
10. Propera reunió. 

 
1. Acceptació de l’acta anterior 
 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior 
 

 
2. Xerrada Col·legi 
Elaborada la història clínica, passarà el document en net en Marc. L’elaboració dels 
documents per a la xerrada els polirà en Tomàs i l’Andreu. 

 
3. Revisió final dels objectius generals de la Comissió 
Acceptats els objectius generals. Seran redactats per en Tomàs. 

 
4. Revisió final del document per a universitats i alumnes 
Acceptem el document informatiu, enviem el document en la propera setmana. 

 
5. Web de la Comissió 
Des del Col·legi comenten que nosaltres hem d’informar dels canvis que volem fer al web, 
decidint quins continguts volem penjar-hi o treure. 
Decidim valorar els continguts del web i plantejar els canvis que considerem oportuns. 

 
6. Estat dels criteris d’acceptació de formacions 
Charles proposa els continguts i punts a tenir en compte.  
Considerem diferents aspectes a tenir en compte, queda pendent aportar més elements de 
judici. 
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7. Propostes per a minicursos 
No en sorgeixen, per plena ocupació de la Comissió en la preparació d’altres activitats. 

 
8. Elaboració de memòries 
Redactem la memòria d’activitats de la Comissió del 2010. 

 
9. Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes 

 
10. Propera reunió 
31 de gener de 2011 a les 20.00 h. 

 


