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Grup de Treball FISIOTERÀPIA I CASTELLS 

Núm. d’acta: 5/2019 Hora d’inici: 21.15 h Data: 15/11/2019 
 

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. Revisió de la fitxa de sòl pelvià.  
4. Feina per a la propera reunió. 
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 el llistat de fotografies que donem per bones per enviar-li a la 
fotògrafa. 

 
3. Revisió de la fitxa de sòl pelvià 

La Irene i l’Anna han elaborat la fitxa de sòl pelvià. Ens demanen que hi donem un cop 
d’ull. La revisem. Debatem certs punts per acabar de polir-la.  

 
4. Feina per a la propera reunió 

Cal acabar de fer el llistat de fotografies per enviar-li a la fotògrafa. Cal revisar que no 
falti cap foto. 
Cal posar el nom de cada foto a lloc, dins el text que li correspon. Cadascú s’encarrega 
del seu text. Qui tindrà més feina és la Irene ja que el seu text és el que té més 
fotografies. 
Quan la Raquel ens enviï les fotos del llistat que li enviarem, caldrà tornar-les a revisar 
per veure si tot està bé. 

 
5. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

6. Propera reunió 
S’acaba la reunió per Skype a les 22.15 h.. 
La propera reunió serà per Skype, data orientativa, el desembre. 
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