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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta:      2/2018 Hora d’inici:     20.30 h  Data:      16/04/18 

 

Assistents: 

COORDINADOR Susana Piña  
 

MEMBRES x Armand Galvez x Juan Miguel Romero ☐ Eva Roca 

☐ Eva Fernàndez x Laura Higueras ☐ Marta Macías 

☐ Ferran Quinto  

CONVIDATS ☐       ☐       

 

ACTA REALITZADA PER Armand 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Elecció imatge del Grup 

3. Posada en comú dels documents compartits sobre fortaleses- mancances del sector PDID i 
properes accions a realitzar 

4. Coordinació grup 

5. Actes reunió 

 

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

      

 

2.   Elecció imatge del Grup    

S’analitzen les diferents imatges que s’han proposat per al Grup i s’escull la imatge que el 
representarà. S’informarà al Col·legi de la decisió presa i s’acorda que si en un futur es troba una 
imatge més adient, es treballarà per incorporar-la al Grup. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Informar al CFC sobre la imatge.  Susana  Maig 2018 

 

3.   Posada en comú dels documents compartits sobre fortaleses- mancances del sector 
PDID  i properes accions a realitzar 
    

S’exposen les diferents aportacions que s’han anat afegint als documents compartits, amb la finalitat 
d’analitzar quines són les fortaleses i atribucions habituals del fisioterapeuta PDID, així com els 
camps en què s’experimenta més mancança de coneixements, experiències, formació, etc. 
Al fil de comentar aquestes qüestions, es posa en comú la necessitat de donar valor a la feina del 
fisioterapeuta d’adults amb discapacitat. 
Paral·lelament, sorgeix l’acord de fer conèixer al propi Col·legi en què consisteix la nostra feina, 
atès el desconeixement general de la mateixa. 
Seguint amb aquests plantejaments, es proposa que el format d’aquestes reunions podria tenir un 
caràcter similar als dels Meet up que algun cop ha organitzat el Col·legi, amb la finalitat d’apropar 
als professionals que treballem dins d’una mateixa àrea i compartir recursos, experiències i 
estratègies d’actuació. 
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S’acorda que el format de treball del Grup pugui ser doncs, el treball en sessions monogràfiques, 
per tractar els temes dels quals puguem compartir l’experiència personal, amb altres experiències 
de la resta dels companys. Inicialment, aquesta proposta es basa en els membres del Grup de 
Treball de PDID i, més endavant, buscar una fórmula que pugui estendre’s a la resta de 
fisioterapeutes en actiu interessats en aquest camp. 
 
Els temes que es proposen per a aquests monogràfics són els següents: 

● Fisioteràpia musculoesquelètica /traumatologia 
● Envelliment, canvis físics en discapacitat intel·lectual (deteriorament cognitiu en Síndrome 

de Down). 
● Estratègies de comunicació, psicoafectivitat. 
● Com es treballa la psicomotricitat des del camp de la Fisioteràpia. 
● Estimulació multisensorial, Snoezelen. 

Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Coordinació 

La Susana serà la coordinadora del Grup.  

 

5. Actes reunió 

S’acorda anar rotant la redacció de l’acta de la reunió entre els assistents.  

 

Precs i preguntes 

S’acorda iniciar el cicle de properes reunions tot presentant aquests temes com a monogràfics, en 
l’ordre en què s’han exposat. Així, per a la propera reunió, parlarem de quins reptes, experiències, 
etc. ens trobem en Fisioteràpia musculoesquelètica a la nostra pràctica diària en l’àrea PDID.      

 

Data propera reunió 

 14 maig, 20.30 h. 

 
Susana Piña  
Coordinadora 
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