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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta:  03/2018     Hora d’inici: 20.15 h    Data:     14/05/2018  

 

Assistents: 

COORDINADOR x Susana Piña  
 

MEMBRES ☐ Armand Galvez x Juan Miguel Romero ☐ Eva Roca 

x Eva Fernàndez ☐ Laura Higueras ☐ Marta Macías 

x Ferran Quinto      ☐       

CONVIDATS  

 

ACTA REALITZADA PER Susana 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Replantejament del dia de la setmana i lloc 

3. Objectius generals  

4. Exposició treball àrea musculoesquelètica  

5. Proposta valoració autonomia 

 

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

      

 

2. Replantejament del dia de la setmana i lloc.  

      

Tasques a realitzar 
Buscar un dia de la setmana que es pugui ajustar millor a les necessitats dels membres del Grup.  
Revalorar el lloc, atès que potser no cal anar a Barcelona per fer la reunió, ja que molts són de fora.  
Es planteja l’opció del Llobregat.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

       Susana / 
Grup 

      

 

3. Objectius generals  

El Ferran planteja una proposta d’objectius generals, englobant els exposats fins ara:  
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...). 
S’accepten i es planteja replantejament de l’excel treballat fins ara, de manera que aquests siguin 
els principals i els altres els secundaris.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Canviar la distribució del quadre excel fet durant aquests 
dies per posar en ordre el plantejament de tots els 
objectius exposats pels membres del Grup. 

   Susana      19/05/2018 
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4. Exposició treball àrea musculoesquelètica 

Es posa en comú les àrees de treball, les eines utilitzades i possibles mancances professionals.  

Tasques a realitzar 
 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Crear quadrant exposant les aportacions de la reunió en 
relació a l’àrea de treball: MUSCULOESQUELÈTICA.   

Susana      19/05/2018 

 

5. Proposta valoració autonomia 

El Ferran proposa un esquema on poder valorar l’autonomia mitjançant les diferents àrees de la 
persona, de manera que es poguessin valorar les diferents àrees segons la freqüència i/o intensitat 
amb la que es manifesta, alhora que es valori com afecta allò a l’autonomia de la persona. De tal 
manera que, si una persona té afectada molt una àrea dels ítems que s’avaluarien per obtenir el 
resultat final de l’autonomia d’aquella persona, quedaria més allunyat de tenir una més elevada 
autonomia (veure esquema penjat al Drive del Grup). 
 
Es valora positivament la proposta per tal de poder tenir una manera de valorar els usuaris, inclús 
de forma comparativa amb altres centres. D’aquesta manera es podria extreure també conclusions 
de la prevalença de determinades àrees d’afectació en els adults amb DID... 
 
Queda pendent de desenvolupar més i compartir amb la resta del Grup.  

Tasques a realitzar 
 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reproduir gràfic comentat a reunió i penjar al Drive.  Susana  20/05/18 

 

Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

Dependrà del canvi de dia que es pugui pactar amb el Grup, però prevista per a l’11 de juny a les 
20.00 h. 

 
 
 
Susana Piña  
Coordinadora 
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