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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta:     03/2019 Hora d’inici:  20.15 h     Data:  6/03/19     

 

Assistents: 

COORDINADORA x Susana Piña  
 

MEMBRES ☐ Armand Galvez x Juan Miguel Romero ☐ Eva Roca 

☐ Eva Fernàndez ☐ Laura Higueras ☐ Marta Macías 

x Ferran Quinto ☐ Gisela Parareda 

CONVIDATS ☐       ☐       

 

ACTA REALITZADA PER    Susana   

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Seguiment quadre avaluació / autonomia 

3. Característiques rellevants persones amb DI en el nostre treball 

 

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

 

 

2. Seguiment quadre avaluació / autonomia 

Es fa repàs del que hem fet fins ara.  
 
S’afegeix l’aspecte d’EQUILIBRI: 

- estàtic (sedestació, marxa i bipedestació): valorat amb Tinetti 
- dinàmic: queda pendent de saber com valorar? També Tinetti? altres? 

- es proposa valorar la sedestació en dinàmic: es proposen diversos ítems a valorar 
segons la capacitat per: 

- 1. Mantenir l’equilibri sobre els isquis  
- 2. Mantenir l’equilibri sobre els isquis i poder moure: 

- les ES (permetent agafar objectes, relacions…) 
- les EI 
- el cap 

- 3. Realitzar desplaçaments laterals i tornar a la posició inicial 
- 4. Realitzar desplaçaments laterals i tornar a la posició inicial i poder moure: 

- les ES (permetent agafar objectes, relacions…) 
- les EI 
- el cap 

- 5. Realitzar desplaçament anteroposterior i tornar a la posició inicial 
- 6. Realitzar desplaçament anteroposterior i poder moure: 

- les ES (permetent agafar objectes, relacions…) 
- les EI 
- el cap 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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3. Característiques rellevants persones amb DI en el nostre treball 

Es proposa com donar èmfasi a les característiques pròpies de les persones adultes amb DI per 
continuar amb el nostre treball. 
 
Es posa en valor el que diferencia del col·lectiu amb el qual treballem en relació amb altres que 
determina la nostra manera de treballar. Es destaquen aspectes com: 

- COMUNICACIÓ 
- NIVELL COGNITIU 
- COMPRENSIÓ 

Com a aspectes essencials que determinen com establiràs els objectius amb aquella persona i, a 
la vegada, quin tipus de treball realitzaràs amb ella.  
 

 
 

Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Precs i preguntes 

 

 

Data propera reunió 

3 abril 2019 a les 20.00 h al CFC 

 
Susana Piña  
Coordinadora 
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