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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 02/14 Hora d’inici: 16.00 h Data: 29/04/14 

 
Assistents: 
  Alexandre Bel (col. 8734)  Núria Clavera (col. 4793) 
  Adrià Garcia (col. 2286)  Carles Jariod (col. 1476) 
  Montserrat Inglés (col. 892) s’excusa   
     
Convidats     

 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’anterior acta. 
2. Revisió i posada en comú de protocols. 
3. Intercomunicació CAP i centres de rehabilitació.	  
4. Circuits Esportius i Activitat Física – DiFT 2014.	  
5. Inclusió de més documentació i el seu enviament als membres de la Comissió.	  
	  

 
1. Lectura i aprovació de l’anterior acta 

Llegida i modificada la seva redacció. 
Descripció de la tasca: Redactar de nou l’acta 
anterior per defectes de forma. 

Responsable 
Adrià Garcia  

 

 
2. Revisió i posada en comú de protocols  

Revisió dels protocols d’actuació ja realitzats: lectura, consens i actualització.    

Revisió i aprovació del Protocol de Malaltia Vascular Cerebral. Aprovat  sense modificacions. 

Revisió i aprovació del Protocol d’actuació en la Sd. d’Immobilitat. Aprovat sense modificacions. 

Revisió i aprovació del Protocol de l’Espatlla Dolorosa. Aprovat  sense modificacions. 

Recordatori de la preparació de la Revisió dels Protocols de Cervicàlgia i Lumbàlgia per a la 
propera reunió. 

 
Descripció de la tasca: Recordatori de la preparació 
de la Revisió dels Protocols de Gonartrosi per a la 
propera reunió.	  

Responsable  

 
3. Intercomunicació CAP i centres de rehabilitació 

Promoure les entrevistes entre diferents CAP i centres de rehabilitació per mostrar com es treballa 
en aquests centres. 

Descripció de la tasca: Organitzar reunions per 
donar a conèixer la figura del fisioterapeuta i posar 
en comú els punts de vista dels diversos 
professionals. 

Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció 
Primària 
 

A mig 
termini, 
sense dates 
previstes 
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4. Circuits Esportius i Activitat Física – DiFT 2014  
S’acorda per votació, la no-presentació de cap programa per part d’aquesta Comissió al DiFT (Dia 
de la FisioTeràpia) 2014. 

 
5. Inclusió de més documentació i enviament als membres de la Comissió 

Inclusió de més documentació per revisar i el seu enviament als membres de la Comissió via 
internet. 

Descripció de la tasca: Escaneig de  Els estils 
d’aprenentatge. Una eina per perfeccionar 
l’aprenentatge” i el seu posterior enviament en línia 
dins la documentació compartida pels membres de la 
Comissió d’Atenció Primària. 

Responsable 
Adrià Garcia 

 

 
 
 

Data propera reunió 
17/06/2014 a les 16.00 h. 
 Discutir els protocols proposats a la darrera reunió i proposar els nous.  
Descripció de la tasca: Posada en comú de les 
possibles millores en els protocols. 

Responsable 
Tots els membres 

 

 
Comissió d’Atenció Primària 
Secretari: Adrià Garcia Domènech 


