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Comissió de Geriatria 

 

Núm. d’acta: 07/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 4/09/2019 

 

Assistents 

☒ Ana M. Díaz (col. 7896) ☒    

☒ Mireia Solà (col 10909) ☒  

☒ Joaquim Hernández  (col. 1879) ☒  

☒ Cristina Rivera (col. 8928) ☒  

 

 

Ordre del dia 

 

1. Activitats proposades per a la participació de la comissió al DIFT.  
2. Baixa de dos membres de la Comissió. 

5. Exposició de l’organització del DIFT i participació per part de la Comissió 

Activitats escollides per part de Junta de Govern per a la participació de la comissió al DIFT: 
1. Realitat virtual 
2. Uniforme de simulació de cos de persona adulta gran + estacions de Posa’t a la seva pell 
 

1. Realitat virtual: 
Contactem amb diverses empreses que treballen en realitat virtual per proposar la idea 
de la Comissió envers l’activitat: Obtenir vídeos que simulin problemes d'equilibri o 
vivències en el cos d'una persona gran com anar en cadira de rodes, problemes de visió, 
trastorns d'equilibri... 
Empreses contactades: Vrmaxcenters, tworeality, virtua, borrell@vivevirtual.es, 
grupotiempoactivo, xperienciavirtual.es 

 
2. Uniforme de simulació de cos de persona adulta gran: contacte a càrrec del 

Col·legi. 
Estacions de Posa’t a la seva pell: 

1. Graons alts que es puguin apilar 
2. Terreny inestable: màrfegues amb objectes a sota 
3. Bosses de comprar amb més pes del compte 
4. Cadires més baixes del normal 
Armilla de 7 kg aprox. per dificultar la tasca 
4 faristols per descriure les estacions 

 

Descripció de la tasca: organització de les 
activitats 
 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
4/9/2019 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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6. Baixa de dos membres de la Comissió  
Col. 4378 Cristina Puig Puig  

Col. 4458 Marta Barberan Hombrados 
Descripció de la tasca: 
Baixa de dos membres de la 
comissió 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
4/9/2019 

http://www.fisioterapeutes.cat/

