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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta: 01/18 Hora d’inici: 20.15 h Data: 15.01.18 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Susana Piña  
 

MEMBRES  Armand Galvez  Juan Miguel Romero  Eva Roca 

 Eva Fernàndez  Laura Higueras  Marta Macías 

 Ferran Quinto   

CONVIDATS               

 

Ordre del dia 

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

2. Presentació nous membres (o que no van poder assistir a l'anterior reunió) 
3. Creació grup de wathsapp 
4. Drive per treball conjunt: àrees de treball, objectius, rols i funcions 
5. Periodicitat reunions   

 

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

Lectura de l'acta anterior. 
 

2. Presentació nous membres (o que no van poder assistir a l'anterior reunió)  

Ferran Quinto (fisioterapeuta Grup Catalonia). 
Armand Gàlvez (fisioterapeuta Can Serra). 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Creació grup de whatsapp 

Per agilitzar la comunicació, es crea un grup de whatsapp com a alternativa al correu 
electrònic.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

      Susana 18/01/18 

 

4. Drive per treball conjunt: àrees de treball, objectius, rols i funcions 

En la línia de l'anterior reunió, es farà una carpeta al Drive on poder anar desenvolupant 
conjuntament les àrees de treball (a nivell de "fortaleses/mancances" que tenim en la 
pràctica diària, podent descriure les eines que tenim), els objectius dels fisioterapeutes 
que treballen amb PDID adultes. 
Es comparteixen els correus que siguin Gmail corresponents de cada membre per poder 
accedir a la carpeta conjunta. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Crear carpeta al Drive on tots els membres puguin 
editar amb diferents documents oberts on poder 

Susana 19/01/18 
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anar numerant els aspectes de les diferents àrees. 
 

5. Periodicitat reunions  

Es decideix que les reunions es faran mensualment. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

Propostes: 12, 13, 20 o 26 de febrer. 

 
Susana Piña  
Coordinadora 
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