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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 1/14 Hora d’inici: 19.30 h Data: 14/01/2014 

 
Assistents: 
  Beni Martínez (5566)   
  Joan Millaruelo (6648)  Barrios Franquesa, Ana Maria (4057) 

Convidats     
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior. 
2. Qüestionari de la Comissió. 
3. Presentació de resultats del qüestionari de la Comissió. 
4. Data de la propera reunió. 

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

 
2. Qüestionari de la Comissió 
Es fa un cop d’ull als qüestionaris i la Beni proposa demanar al Departament Professional que faci 
el recompte de les dades. La Comissió hi està d’acord. En Joan proposa que si es troben 
respostes obertes, es posin aquestes enquestes a part per poder revisar aquestes respostes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recompte de dades. Posar a part preguntes obertes 
per revisar per part de la Comissió.  

 Departament 
Professional 

A determinar pel 
Departament 
Professional 

 
3.  Presentació de resultats del qüestionari de la Comissió 
Un cop tinguem l’anàlisi de les dades, es proposa fer una presentació als col·legiats dels resultats. 
Els resultats es donaran després d’una conferència per tal que arribi aquesta informació al nombre 
més gran de persones possible.  
Els possibles temes de conferència són:  
- Atenció centrada en la persona. 
- La reeducació de la marxa en la persona gran i les ajudes tècniques que es poden fer servir. 
S’escull aquest tema i es proposa posar en comú el material i la informació que volem que surti. El 
ponent està pendent de determinar, però un possible candidat seria Quvitec.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cada membre fa la seva llista i l’envia per correu 
electrònic a la resta de companys. 

Tots els 
membres 

Abans del 17/03/2014 

 
Data propera reunió 
17/02/2013 a les 19.30 h al CFC. 

 
Coordinador 


