QT04D04
ACTA DE REUNIÓ

05-06-12

Versió 01

Pàgina 1 de 2

SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 05/2015

Hora d’inici: 20.00 h

Data: 19/05/2015

Assistents:
Coordinador

Diana Martorell

Sotscoordinador

Judith Almazán

Núria Cortada

Eva Sorribes

Idoya Pinilla

Noemí Bravo
Carol Naudí

Convidats
Ordre del dia
1. Cursa esportiva Foradada.
2. Projecte escoles.
3. Cursa esportiva "Transiscar".

1. Cursa esportiva Foradada
S'ha enviat el formulari de la cursa. Es decideix que van a la cursa la Núria Cortada i la
Judith Almazan: per motius de logística s'han canviat els responsables.
Ens posarem en contacte amb en Francesc Rubí per tal d'aconseguir la participació
d'estudiants de Fisioteràpia a la cursa.

2. Projecte escoles
Llegim i revisem l'avaluació de les escoles que han participat en el "projecte escoles".
S'està pendent de fer una reunió amb la Isabel Prats de la Paeria per fer una revisió de les
avaluacions i fer un intercanvi d'opinions posant en comú les valoracions i les millores
possibles a realitzar. Ens posarem en contacte amb la Sra. Prats i, depenent de la seva
disponibilitat, es decidirà quin membre de la Secció de Lleida assistirà a la reunió.
Llegim la Memòria que se'ns ha facilitat a través de la Roser i afegim l'apartat de
conclusions. Durant la reunió se li envia un correu a la Roser amb les conclusions de la
Memòria.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Contactar amb la Sra. Prats per concertar reunió
Diana
Al
més
aviat
per fer una posada en comú de les valoracions i
Martorell
possible
treure les conclusions pertinents.
3. Cursa esportiva "Transiscar"
La Diana fa el primer contacte amb l'organitzador de la cursa. Ofereixen totes les
condicions demanades pel Col·legi i estan totalment d'acord amb la col·laboració que se'ls
hi ofereix.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Gestió dels formularis de la cursa
Diana
Durant
el
3r
Martorell
trimestre de l'any
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Aprovació de l’acta
Aprovació de l'acta anterior.

Data propera reunió
Juny del 2015 a les 20.30 h. Dia pendent de confirmar.

Coordinador
Diana Martorell

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo
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