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Comissió d’Hipoteràpia 
Núm. d’acta:  Hora d’inici: 19:00 h Data: 11/04/18 

 
Assistents: 
Coordinador:  Laura Pérez 
Membres:  Teresa Xipell  Eloïsa Martínez  Sara Andrés 

 Núria Pastallé  Carla Cendrós  
Convidat/s:  Carlota Soler    

 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Posada en comú de la reunió de coordinadors del passat 05/04/18. 
3. Tríptic informatiu. 
4. Carta Departament d’Ensenyament. 
5. Posada en comú i valoració  de la presentació realitzada per a la Jornada de la Societat 

Catalano-Balear de Fisioteràpia.  
 

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

 
2. Posada en comú de la reunió de coordinadors del passat 05/04/18. 
 
Valoració Jornada Intercomissions:  
 

• Possibles causes per les quals no va poder dur-se a terme:   
 

- Divulgació: quin grup de població estava inclòs en la divulgació? Es va enviar a estudiants? 
Es va enviar correu a totes i tots els col·legiats/des?   

- Altres professionals: es podria considerar la inclusió d’altres professionals sanitaris 
relacionats en les matèries.  

 
• Alternatives a la feina realitzada:  

 
- S’ha usat part del material per a una presentació realitzada a la “Jornada de teràpia 

assistida amb i per a animals” organitzada per la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia 
el passat 14/04/18. 

- Es planteja usar-la en col·laboració amb el Meet up de Neurologia que s’organitzarà el 
proper 2019.  

 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 
 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
3. Tríptic informatiu 
 
Tractem els següents aspectes:  
 

• En l'última reunió de coordinadors de Comissió vam posar en qüestió l’estat pressupostari 
per a la realització del tríptic. En sabem res més? Què incloïa aquest pressupost? Ens 
limita en quelcom?  

 
• Des de la Comissió plantegem l’inici de recopilació d’imatges per posar al tríptic.  

 
 

4. Carta Departament d’Ensenyament 
 
Es va concretar que s’enviaria al CFC el document amb la bibliografia.  
 

 
5. Posada en comú i valoració  de la presentació realitzada per a la Jornada de la 
Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia 
 
Vaig exposar la presentació preparada per a la “Jornada de teràpia assistida amb i per als 
animals” de la SCBF que es va realitzar el passat 14/04/18.  
La vàrem modificar segons el criteri comú de les membres de la Comissió.  
 

 
Data propera reunió 
 
Al finalitzar la reunió, a les 21.00 h, la data de la propera reunió de la Comissió d’Hipoteràpia va 
quedar pendent de detallar. 
 

 
 
 
Coordinador: Laura Pérez 
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