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GRUP DE TREBALL Fisioteràpia en l'Atenció Precoç 
Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 16.00 h Data:     15/09/22  

 
Assistents: 
COORDINADOR ☐  
 

MEMBRES ☐ Col. 2341 Natalia 
Buzunariz ☐ Col. 3066 Laura Amador ☐ Col. 4567 Laura Trullols 

☐ Col. 5831 Enric Gras ☐ Col. 7563 Marta Ferrerons ☐ Col. 7573 Iker Pérez 

☐ Col. 9609 Laura Rosa ☐ Col. 10676 Clara García ☐ Col. 12018 Erica 
Bernardelo 

☐ Col. 12223 Anna 
Santamaria ☐ Col. ☐ Col. 

☐ Col. ☐ Col. ☐ Col. 

CONVIDATS 
☐ Col. ☐ Col. 
☐ Col. ☐ Col. 
☐ Col. ☐ Col. 

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Redactar el text on han d’aparèixer els membres, presentació i objectius del grup de treball 
per a la pàgina web del Col·legi.  
3. Triar la imatge que representi al grup i enviar l’enllaç a l’Ivan Marín.  
4. Triar la persona que realitzarà la coordinació del grup i que serà la responsable de les 
comunicacions amb el Col·legi.  
5. Preparar la carta de motivació del grup de treball.  
      

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

 
2. Triar la imatge que representa al grup  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
     https://stock.adobe.com/es/images/little-baby-is-
holding-his-legs-with-his-hands-close-up/301003617  

           15/09/22 

 
3. Definició del grup de treball 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
El Grup de Treball de fisioterapeutes d’Atenció Precoç 
neix de la necessitat de crear un xarxa de connexió entre 
els diferents fisioterapeutes que treballen als CDIAPs 
(Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç). 
L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions adreçades 
a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, 
que tenen com a objectiu donar resposta el més aviat 
possible a les necessitats transitòries que presenten els 
infants amb trastorns en el seu desenvolupament o 
corren el risc de patir-ne.  

      15/09/22 
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4.  Establir els objectius del grup de treball 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Els objectius principals del grup de treball són: 
- Crear xarxa entre els fisioterapeutes de l’atenció 
precoç. 
- Crear un espai d’intercanvi de coneixement i 
experiències. 
- Compartir recursos que enriqueixen la intervenció en 
l’atenció precoç. 
- Realitzar tasques de divulgació i de prevenció. 
- Organitzar formacions específiques internes i externes. 
- Afavorir l’actualització clínica. 
- Treballar untament amb el Col·legi de Fisioterapeutes 
per donar a conèixer la fisioteràpia dins de l’atenció 
precoç. 

      15/09/22 

 
5.  Tria del coordinador/a 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinadora: Anna Santamaria annasntm@gmail.com  
Sotscoordinadora: Clara García 
clara.fisiopedia@gmail.com  

      15/09/22 

 
6.  Definir el grup motor 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
GRUP MOTOR 
Anna Santamaria - 12223 
Clara García - 10676 
Erica Bernardelo - 12018 
Enric Gras - 5831 
Mª José Cañero - 5513 
Natalia Buzunariz - 2341 
Laura Amador - 3066 
Laura Trullols - 4567 
Marta Ferrerons - 7563 
Laura Rosa - 9609 
Iker Pérez - 7573 
Margarita Boero - 4658 

      15/09/22 

 
Precs i preguntes 
      

 
 

Data propera reunió 
    La propera reunió serà el 20/10/2022 de 16.00 h a 18.00 h, en format híbrid.  

 
  
Anna Santamaria 
Coordinadora 
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