
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 04/14 Hora d’inici: 16.00 h Data: 17/06/14 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Revisió de la documentació del Dropbox de la Comissió d'Atenció Primària. 
3. Document: Estils d’Aprenentatge de Kolb. 
4. Revisió i posada en comú de protocols. 
5. Absentisme de determinats membres de la Comissió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’anterior acta 

Lectura de l’acta anterior, posada en comú i aprovada. 
 

2. Revisió de la documentació del Dropbox de la Comissió d'Atenció Primària 
Revisada i aprovada la seva modificació. 
Descripció de la tasca:    Responsable 

 
 

Revisar els documents duplicats i/o desfasats i la 
seva eliminació. Reordenació de la documentació 
necessària que ha de romandre al Dropbox. 

Adrià Garcia  

 
3. Document:  Estils d’Aprenentatge de Kolb 

Revisió del document i realització de l’enquesta. 
Descripció de la tasca:   Responsable 

 
 

Realització de l’enquesta i la seva tramitació al 
responsable. 

Tots els membres  

Recollida i tramitació : Adrià Garcia  

 
4. Revisió i posada en comú de protocols  

Revisió dels protocols d’actuació ja realitzats: lectura, consens i actualització.    
• Revisió i aprovació del Protocol de Gonartrosi. Aprovat sense modificacions.  
• Revisió dels protocols de Cervicàlgia i Lumbàlgia  Aprovat sense modificacions. 

Descripció de la tasca:   Responsable  

 
5. Absentisme de determinats membres de la Comissió 

Evitar l’absentisme i confirmar la configuració definitiva de la Comissió. 

Descripció de la tasca:  Responsable 
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Avisar als membres de la Comissió d’Atenció 
Primària que no han assistit a cap de les reunions 
anteriors. Confirmar la intenció de continuar en la 
Comissió. 

Alexandre Bel  

 
6. Planificació i preparació de tríptics 

Realització de tríptics de cervicàlgia i lumbàlgia. Recull d’idees i la seva expressió escrita per a la 
realització del tríptic de cervicàlgia i el tríptic de lumbàlgia. Es generarà una carpeta per als tríptics 
on es recullin aquestes propostes, tant escrites com dissenys d’exercicis amb imatges. Pendent 
per a la propera reunió l’aportació d’exercicis globals i analítics per a la realització dels tríptics. 

Descripció de la tasca: Responsable 
 

 

Creació i inserció de carpetes al Dropbox. Adrià Garcia  

Aportació d’exercicis globals i analítics per a la 
realització dels tríptics. 

tots els membres  

 
 
 

Data propera reunió 
28/10/2014                            16.30 h 

 
Comissió d’Atenció Primària 
Secretari: Adrià Garcia Domènech 


