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GRUP D’INTERÈS Fisioterapeutes del Maresme 
Núm. d’acta: 03/21 Hora d’inici: 19.30 h Data: 19/10/2021 

 
 

Assistents: 
INTERLOCUTORA   Carme Sánchez Mato       
MEMBRES   Francisco Garriga Albarracín   Sira del Castillo Sáez   Jordi Berrocal Arcusa 

   Laia Alsina Fernández       
CONVIDATS          

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles” 

A l’espera de rebre, per part del CFC, la formació i els tríptics sobre l’Educació sanitària a les 
escoles. 
Un cop ho rebem, ens posarem en contacte amb els ajuntaments del nostre territori i contactarem 
amb les diferents escoles per oferir el projecte. 

3. Proposta formació “marxa nòrdica” 

Tres membres del Grup d’Interès participaran en el tastet sobre marxa nòrdica que es realitzarà el 
proper cap de setmana. Exposaran, a la propera reunió, les seves experiències. 

2. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes” 

La Sira aporta dues propostes de dos formadors diferents (David Domínguez i Mònica Lapeyra). 
Per unanimitat escollim la proposta de la Mònica Lapeyra. 
Adjuntem les dues propostes, amb l’acta, per presentar al CFC. 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior sense discussions. 
Es confirma que les reunions es realitzaran amb una freqüència mensual en modalitat mixta 
(presencial i/o telemàtica). Per a aquesta reunió, la Laia hi assisteix de manera telemàtica. 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes”. 
3. Proposta formació “Marxa nòrdica”. 
4. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles”. 
5. Revisió d’introducció i objectius per a la pàgina web. 
6. Dubtes consultats amb el CFC. 
7. Consensuar propera data de reunió. 

http://www.fisioterapeutes.cat/


www.fisioterapeutes.cat  

 
 

 

 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
19-10-21 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 
 
 

 
 

6. Dubtes consultats amb el CFC 

- Possibilitat de rebre formació per portar a terme la “Campanya de Salut Escolar”. 
- Possibilitat de rebre formació sobre marxa nòrdica. 
- Seminari de “Coaching per a fisioterapeutes”. 

Respostes Responsable 
- En espera que el CFC publiqui la formació de “Salut escolar” 

oferta a tots els fisioterapeutes, amb alguna plaça reservada 
per als membres dels grups d’interès, de les comissions i 
dels grups de treball. 

- No existeix la formació de marxa nòrdica per als membres dels 
grups, però podem proposar realitzar una formació en el nostre 
territori. 

- En Junta de Govern es decidirà quina és l’opció més factible 
sobre les dues propostes presentades per al seminari. 

Carme Sánchez 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Carme Sánchez Mato 
Interlocutora 

Data propera reunió 
16/11/2021 

Pendent per la propera reunió 
- Resposta del CFC sobre la formació en coaching proposada. 
- Resposta del CFC sobre la formació i inici de l’educació sanitària a les escoles. 
- Decidir quina serà la introducció i els objectius per a la pàgina web. 
- Comentar l’experiència del tastet de marxa nòrdica realitzada per 3 membres del Grup. 

Precs i preguntes 

7. Consensuar propera data de reunió 
Es proposa que la freqüència de les reunions del Grup d’Interès del Maresme fins finals d’any 
sigui quinzenal, però acordem mantenir les reunions mensuals i anar comentant l’evolució de les 
diferents tasques per WhatsApp. 

5. Revisió d’introducció i objectius per a la pàgina web 

Llegim les diferents propostes i decidim consensuar a la propera reunió quina serà la introducció i 
els objectius. 

http://www.fisioterapeutes.cat/

