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GRUP DE TREBALL de Fisioteràpia en l'Atenció 
Precoç 

Núm. d’acta: 04/22 Hora d’inici: 16.00 h Data:      15/12/2022 

 
Assistents:  
COORDINADORA ☐ Col. 12223 Anna Santamaria ☐ Col. 10676 Clara García 
 

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. 13630 Júlia Closa   ☐ Col. 4583 Núria Mestres  
☐ Col. 2640 Carme Serra  ☐ Col. 4658 Margarita Boero  
☐ Col. 12820 Georgina 
Chillarón  ☐ Col.  

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Elaboració del calendari.   
3. Presentació i discussió sobre l’escala ADBB. 
4. Presentació i discussió sobre l’escala IP3. 
5. Presentació i discussió sobre l’escala AIMS. 
6. Presentació i discussió sobre l’escala Bailey III.      

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

 
2.    Elaboració del calendari   
Elaborem el calendari per a les pròximes 3 sessions. Recordem que la de gener ja estava 
programada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
17 FEBRER - Fisioteràpia respiratòria al CDIAP 
16 MARÇ - Presentació treball sobre escales per valorar 
l’extremitat superior (Ma José Cañero) 
20 ABRIL - Presentació de casos clínics 

   Grup motor      15/12/2022 
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3.      Presentació i discussió sobre l’escala ADBB 
Es presenten els objectius i funcions de l’escala ADBB.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
És una escala d'avaluació per a la detecció de situacions 
de risc d'evolució cap al retraïment relacional i emocional 
de caràcter inespecífic i precoç en el desenvolupament del 
nadó. 
Mesura 8 ítems: l'expressió facial, el contacte visual, 
l'activitat corporal, els gestos d'autoestimulació, la 
vocalització, la vivacitat de les respostes a l'estimulació, la 
relació, amb l’avaluador i un tercer aliè al cuidador de 
referència, i l'atractiu, és a dir, l'interès que genera en els 
altres per seguir-hi en contacte. 

           15/12/2022 

 
4.    Presentació i discussió sobre l’escala DP3 
     Es presenten els objectius i funcions de l’escala i qüestionari DP3. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Permet avaluar de forma ràpida les cinc principals àrees del 
desenvolupament infantil (cognició, motricitat, 
socioemocional, comunicació i conducta adaptativa) i 
ofereix un índex global de desenvolupament del nen. 
Disposa de dues maneres d'aplicació alternatives: 
mitjançant entrevista als pares o mitjançant un qüestionari 
que responen aquests de manera independent. 

           15/12/2022 

 
5.  Presentació i discussió sobre l’escala AIMS     
     Es presenten els objectius i funcions de l’escala AIMS. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
L'Alberta Infant Motor Scale (AIMS) és una eina d'examen 
observacional estandarditzada que s'utilitza per avaluar la 
maduració de les habilitats motrius gruixudes dels nadons 
durant els primers 18 mesos. 
Es pot utilitzar com a eina per detectar i fer un seguiment 
dels primers retards del desenvolupament motor. L'eina 
compara el nivell de desenvolupament motor amb el 
desenvolupament típic esperat per a la seva edat en quatre 
categories: pro, supí, assegut i dret. 

           15/12/2022 

 
6.   Presentació i discussió sobre l’escala Bailey    
   Es presenten els objectius i funcions de l’escala Bailey III.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Bailey-III és una eina que ajuda a detectar possibles 
retards en el desenvolupament i a elaborar un pla 
d'intervenció primerenca que permeti minimitzar-ne els 

           15/12/2022 
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efectes a llarg termini, oferint a cada nen l'oportunitat de 
tenir èxit i progressar. 
Valora globalment les àrees evolutives més importants, 
permetent determinar de forma simple i precisa el nivell 
de desenvolupament infantil, així com identificar aviat 
retards en el desenvolupament i obtenir informació vàlida 
per planificar la intervenció. 
Identifica les competències i els punts forts del nen, així 
com les seves àrees de millora. Per tant, és útil per a 
l'avaluació en equips de treball interdisciplinaris on 
diversos professionals poden avaluar diferents àrees del 
desenvolupament.      

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
     19/01/2023 

 
  
Coordinadora Anna Santamaria Nivela col. 12223 
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