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Grup de Treball FISIOTERÀPIA I CASTELLS 

Núm. d’acta: 5/2018 Hora d’inici: 10.00 h Data: 16/6/2018 
 

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 fitxes TRONC i ES.  
3. Unificació de criteris.  
4. Altres capítols del llibre.  
5. Fotografies. 
6. Feina per a la propera reunió. 
7. Precs i preguntes. 
8. 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 fitxes TRONC i ES  
En aquesta reunió revisem les fitxes que ha anat fent cadascú d’extremitat superior. 

- Revisem return to play, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar 
(abdominals profunds), síndrome del congost toràcic, epicondilitis colze, lesió del 
plexe braquial. 

- La Irene comenta els exercicis globals que ha trobat del return to play. Ens explica 
la dificultat per trobar exercicis específics. Quedem que farà una “explicació inicial”. 

- Dins del return to play inicial o base, quedem que cal parlar d’aquests ítems: 
- Control motor cervical 
- Cervical i escàpula (incloent toràcic i cervical) 
- Control motor: aportar-li a la Irene tota la informació que tinguem 

- Dins de les últims fases de recuperació, cal tenir en compte el: pilar, pilar caminant, 
pilar pujant escales, pilar baixant escales... 

 
3. Unificació de criteris 

- De cares a unificar criteris, tenim un dubte per al Cesc: si hi ha cap nom més 
fisioterapèutic per a la Pilota de Bobath. Ràpidament ens respon per whatsapp que 
“pilota de reeducació”. A tots ens agrada molt el nom. 
- TRX: cal canviar el nom per “treball en suspensió” 
- Indiba: cal canviar el nom per “treball de termoteràpia” 
- Foam: cal buscar-li un nom més adequat 
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4. Altres capítols del llibre 
- També caldria fer un capítol de vocabulari casteller: dosos, soca... 
- Caldria un capítol de testos: ? 
- Capítol de treball mental: potser dins del return to play 

 
5. Fotografies 

Per agilitzar el tema de fer les fotografies per part del fotògraf, caldria que cadascú anés 
fent un llistat de quines fotos vol, què vol que s’hi vegi, com vol que s’hi vegi, material 
que cal per a cada fotografia, persones que calen a cada fotografia i, si pot ser, qui tingui 
una foto que també la posi. Així el fotògraf quan faci la foto tindrà clar quina informació 
es vol transmetre. 

 
6. Feina per a la propera reunió 
Acabem aquesta reunió presencial a les 13.00 h i quedem que, per a la propera, revisarem 
les fitxes d’EI. 

 
7. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

8. Propera reunió. 
Tindrà lloc el 21/07/2018 a les 10.00 h. 
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