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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta:      04/2018 Hora d’inici:       Data:      11/06/18 

 

Assistents: 

COORDINADORA Susana Piña  
 

MEMBRES ☐ Armand Galvez x Juan Miguel Romero ☐ Eva Roca 

x Eva Fernàndez x Laura Higueras ☐ Marta Macías 

☐ Ferran Quinto  

CONVIDATS ☐       ☐       

 

ACTA REALITZADA PER   Susana Piña    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Alternatives comunicatives per a les reunions 

3. Desenvolupament valoració autonomia 

4. Altres 

 

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

      

 

2. Alternatives comunicatives per les reunions 
Tenint en compte la distància d’alguns membres del Grup, es proposa utilitzar el HANGOUTS 
(aplicació del Google) per poder connectar-se a distància i així que els membres puguin assistir a 
la reunió per via telemàtica.  

Tasques a realitzar  ------ CAP 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Desenvolupament valoració autonomia 

Recuperant el quadrant que es va realitzar en relació a l’autonomia proposada en l’anterior reunió: 
1. Potenciar i millorar les capacitats físiques per afavorir l’autonomia i autodeterminació. 
2. Facilitar l’intercanvi d’informació i accions de les persones ateses amb el medi exterior. 
3. Donar seguretat a les accions de les persones ateses, professionals i familiars (ergonomia, 

mitjans tècnics, ajudes ortopèdiques, formació...). 
 
Es van afegir altres comentaris: 

- En relació al punt 3, s’afegeix “adaptar l’entorn”, “conscienciació de l’entorn” i “valoració de 
la salut”. 

- S’afegeix un punt 4: “generar un vincle amb la persona usuària mitjançant la globalitat i el 
coneixement d’aquesta en totes les seves àrees”. 

 
Es planteja la idea de poder fer un text/taula on poder donar uns ítems per tal de poder donar un 
valor d’”autonomia/confort” de la persona. Es proposen els següents ítems: 

- Desplaçament 
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- Control postural 
- AVD 
- Àrea respiratòria 
- Posicionament 

Queda pendent de realitzar una revaloració d’aquests ítems per tal de poder fer al Drive com un 
arbre on poder anar desglossant la valoració en forma de “SÍ/NO” per tal de poder encaminar el 
professional que abordarà la PDI i poder tenir una base sobre la qual començar (atès que es va 
comentar que podria ser una bona eina d’ajuda als professionals que mai han treballat amb aquest 
col·lectiu i, per als que sí, donar una base comuna orientativa de treball).  
L’arbre que es planteja seria tipus aquests exemples amb les diferents àrees que s’acabin 
determinant: 
 

     
Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Precs i preguntes 

Es comenta que el Grup de Treball no surt a la web del CFC. Es comentarà amb els responsables 
del CFC. 

 

Data propera reunió 

12 desembre 2018 a les 20.00 h al CFC. 

 
Susana Piña  
Coordinadora 
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