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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 11/14 Hora d’inici: 19.30 h Data: 22/10/14 

 
Assistents: Format Hangout 
  Joan Millaruelo (col. 6648)   Ana Maria Barrios (col. 4057) 
  Lluis Duran (col.1237)   
  Joaquim Hernández  (col. 1879)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Objectius de la Comissió. 
2. Elecció de possibles xerrades. 
3. Proposta de formació en línia. 
4. Confirmar data propera reunió. 

 
1. Objectius de la Comissió 
Atesa la nova situació a la Comissió provocada per la reestructuració i canvi de la coordinació, cal 
fer un replantejament dels objectius prioritaris. 
S’acorda:  

- Organització de nou cicle de xerrades. 
- Valorar la possibilitat de poder realitzar una formació en línia. 
- Maneig de les situacions i tasques que vagin sorgint en el dia a dia de la Comissió 

(propostes de col·laboració...). 
 

2. Elecció de possibles xerrades 
Es fa un llistat de possibles xerrades per realitzar un cicle el proper any: 

- Estimulació basal (contacte Ana Barrios). 
- Peu en geriatria (Martin Rueda, contacte Joan). 
- Marxa (contacte per part d’en Joan). 
- Contencions (Anna Barrios). 

Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: 
Contacte amb possibles persones i 
associacions per a realitzar-les. 

Responsable 
Tots els membres 

 

 
3. Proposta de formació en línia 
Es proposa la possibilitat de realitzar una formació en línia. Es parla de la dificultat i complexitat 
d’infraestructura. Ens cal informació dels cursos en línia del CFC. 
Propostes: 

- UXD 
- Contencions 

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
Continuar buscant un tema prou senzill i atractiu. 

Responsable 
Tots els membres 
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4. Data de la propera reunió 

Demanem sala per al dimecres 19 de novembre a les 19.30 h al CFC. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
Recordar convocatòria a tots els membres.   

Responsable 
Joaquim Hernández 

Data realització 
1 setmana abans i dos 
dies abans 
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