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Grup de Treball FISIOTERÀPIA I CASTELLS 

Núm. d’acta: 2/2019 Hora d’inici: 21.30 h Data: 3/6/2019 

 

Assistents: 

Coordinador:  Núria Coral Ferrer (col.1944)   

Membres:  Anna Hervás García (col.11364)   Cesc Guilayn Llinàs (col. 2716) 

 Èrik Lozano Aubareda (col.11065)   Irene Reynals Hidalgo (col.11066) 

 Joan Torrents Masqué (col.2959)  Laura Figuerola Magre (col.11367) 

   

Convidats:  Dani Castillo Isern   

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Revisió de les fotos 
3. Material necessari per fer les fotos 
4. Feina per la propera reunió: fotos que cal revisar encara 
5. Precs i preguntes 
6. Data de la propera reunió 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 

2. Revisió de les fotos 

En aquesta reunió revisem les fotos de la Laura, l’Èrik, la Irene, el Joan i la Laura. 

 

 

3. Material necessari per fer les fotos 
• Samarretes 
• 2-3 mocadors 
• 2-3 faixes 
• 1 llitera 
• 2 màrfegues  
• coixí inestable de 10 cm? Per a les cervicals 
• 2 pilotes de reeducació  
• 2 plat de bohler 
• 2 bosus 
• Banc d’exercicis 
• 2 peses d’1 kg 
• 2 peses de 2 kg 
• 2 discos de càrrega de 5 kg 
• Barra per posar els discos de 5 kg 
• Unes espatlleres o lloc on poder-se agafar 
• Foam-roller 
• 2 gomes elàstiques de 2 colors diferents 
• 2 TRX (entrenament de suspensoteràpia) 
• Lloc on ancorar el TRX 
• Coixí 
• Kettlebell 
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• Pilota medicinal 
• Pilota no medicinal 
• Pilota de bàsquet 
• Plastilina 
• Goma elàstica de mans 
• Powerball (bola giroscopi)  
• Aparells tensors de la mà 
• Barres de goma per les mans 
• Coixí-plat tou inestable per a equilibris dels peus  
• Step 
• Banqueta 
• Escala de 2 o 3 graons 
• 2 pesos llastats de cames 1 kg 
• Espatlleres de 3m on poder agafar-se 
• 2 cunyes per a llitera 
• Stabylizer 

 

 

4. Feina per a la propera reunió 

Fotos que cal revisar encara: les del Joan i les de l’Anna.  

 

5. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

6. Propera reunió 

S’acaba la reunió per Skype a les 23.00 h. 
La propera reunió tindrà lloc demà o passat demà per repassar les fotos que falten. 
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