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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta:      1 /2019 Hora d’inici:    20.15 h   Data: 23/01/2019      

 

Assistents: 

COORDINADORA Susana Piña  
 

MEMBRES ☐ Armand Galvez x Juan Miguel Romero ☐ Eva Roca 

x Eva Fernàndez x Laura Higueras ☐ Marta Macías 

☐ Ferran Quinto x Gisela Parareda 

CONVIDATS ☐       ☐       

 

ACTA REALITZADA PER  Susana Piña 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Petició servei d’informàtica - sistema videotrucada 
3. Continuació quadrant valoració AVALUACIÓ/AUTONOMIA 

 

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

Recordatori i reinici de la reunió amb el quadrant de l’anterior reunió d’avaluació/autonomia. 

 

a. Petició Servei d’informàtica - sistema videotrucada 

Tenint en compte que és la segona reunió que fem videotrucada amb la Gisela, d’Osona i els 
problemes amb el programa que utilitzem (Hangouts) persisteixen, demanarem a la Roser Alfonso 
(CFC) d’algun sistema alternatiu més eficaç que faciliti la comunicació entre diferents territoris.  

Tasques a realitzar 
Demanar sistema de videotrucada des del CFC eficaç i fiable. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

        Susana       25/01/19 

 

3. Continuació quadrant valoració AVALUACIÓ/AUTONOMIA 

Es continua amb el desenvolupament del quadrant de valoració AVALUACIÓ/AUTONOMIA i es 
determinen els següents aspectes: 

a. Dintre de l’apartat del quadrant: “moviments de cada part del cos” – SÍ – VOLUNTARI – 
FUNCIONAL, es desglossen els moviments del cos:  
- ES: 

o Dits mà: oposició / flex / ext 
o Canell: Flex / ext / desviació radial / desviació cubital 
o Colze: flex / ext / supinació / pronació 
o Espatlla: flex / ext / rotació interna / rotació externa / abd / add 

▪ Abd i add partint de la posició anatòmica (no en l’horitzontal cap a la línia 
mitja) 

- EI: 
o Maluc: flex / ext / abd / add / rot int / rot ext 
o Genoll: flex / ext 
o Turmell: flex / ext / supinació / pronació / eversió / inversió 
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o Dits peu: flex / ext 
- Tronc: flex / ext / rotació D / rotació E / inclinació D / inclinació E 
- Pelvis: anteversió / retroversió / bàscula anterior / bàscula posterior 
- Cap: flex / ext / rota D / rot E / inclinació D / inclinació E 
- Cara: apertura boca / tancament boca / moviment llengua / “moviment galtes” (retenir 

aire interior boca) / moviment ocular 
 

A tenir en compte que: 
- De cada moviment es desglossarà si el moviment és COMPLET / LIMITAT / CAP (si 

aquell moviment no és possible/inexistent) 
- En el “moviment ocular” es desglossarà com a moviment voluntari o involuntari.  

 
b. S’afegeixen titular en la part inicial horitzontal: “Alteracions de l’aparell locomotor” (que falta 

per desenvolupar). 
c. Dintre de l’apartat “comunicació” es desglossa com a SÍ / NO. 

- Si surt “SÍ” es desglossa en VERBAL / NO VERBAL. Si surt “no verbal” s’afegirà la 
paraula “QUIN?” per descriure seguidament com és aquesta comunicació verbal 
(gestual, visual...). 

d. Es debat la diferència entre CONTROL POSTURAL i POSTURA, la qual la primera implica 
una acció psicomotora en concret.  
Com el que es va definint en la conversa són aspectes passius de base de la persona, es 
comenta de posar de moment POSTURA, en comptes de CONTROL MOTOR. I es 
desglossa en: 
- DEFORMITATS: que es definiria SÍ / NO en el quadrant. I, si surt “SÍ” es posaria 

“quines?” al costat. 
o La Gisela aportarà un llistat d’una formació que va fer.  

- TO MUSCULAR: es desglossaria com NORMAL / HIPOTÒNIC / HIPERTÒNIC. 
o D’”hipertònic” es desglossaria en “RIGIDESA / ESPÀSTIC” 

▪ “espàstic” es desglossaria en “FLEXOR / EXTENSOR” per definir quin 
patró presenta aquesta espasticitat.  

- S’afegirà un quadre on poder dibuixar la postura en SD i en BP de forma esquemàtica 
per fer una idea general de la postura del pacient. La Laura aportarà informació sobre 
un curs d’estudi de la postura que ens podria donar les pautes sobre com fer-ho (es 
dibuixa una cadira, les boles grans indiquen anterioritat i les petites al contrari). 

Tasques a realitzar  
Quadre avaluació/autonomia. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Realitzar el mapa conceptual del quadre d’AVALUACIÓ 
/ AUTONOMIA descrit. 

 Juan Miguel       

 

Precs i preguntes 

 

 

Data propera reunió 

20 febrer 2019 (a confirmar). 

 
Susana Piña  
Coordinadora 
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