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Comissió Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta:  Hora d’inici:  Data: 8 març 2017 

 
Assistents: 
  Xavier Sala (col. 4215)  Santiago Jorge Crucci (col. 10918) 
  Marc Lari (col. 3115)  Marta Tejedo Carranza (col. 8910) 
  M. Ángel Martínez (col. 4445)  Mónica Rodríguez Bagó (col. 611) 
  Anna Márquez (col. 3505)   Isabel Salvat (col. 0959) 
  Fernando Calvo Herrero (col. 2828)  Sergio Romero Marco (col. 9637) 
  Xavier Labraca (col. 0700)   
Convidats  Gonzalo Lorza  Carles Munné 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Reunió FUB. 
3. Canvi de coordinador. 
4. Reunió de coordinadors 31 de maig del 2017. 
5. TMB. 
6. Formació online. 
7. Any temàtic espatlla.  
8. Seminari dermatologia. 
9. Xerrada URV. 
10. Precs i preguntes. 

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

 
2. Reunió FUB 
Ens reunim amb en Gonzalo Lorza i el Carles Munné.  
Volen fer, des de la Universitat Central de Catalunya, un Màster universitari en el Sistema 
Musculoesquelètic.  
Volen crear línies de recerca i que sigui un enllaç amb el doctorat. En el procés administratiu per a 
la creació d’aquest Màster, necessiten el suport d’entitats externes. En aquest sentit, busquen 
l’opinió de consultors/referents externs i han pensat en la Comissió NME. Ens demanen com 
creiem que hauríem d’encarar aquests estudis. Es comenta: 

• La necessitat de fer pràctiques obligatòries o no depenent del perfil dels estudiants, i de la 
possibilitat de convalidar, en aquest sentit, segons formació i experiència. 

• Importància de la semipresencialitat. 
• Raonament clínic com a eix vertebrador. 
• Fer pràctiques amb pacients reals dins de l’aula.  
• Necessitat de pensament crític.  
• Incloure exercici terapèutic. Prevenció per a la salut. Readaptació a l’esport. 
• Dolor i control motor. 
• Nutrició: hi ha disparitat de criteris. Saber quan fer una derivació a altres professionals 

(farmacèutic, nutrició...). 
• Coherència entre els continguts acadèmics i el que es posa en pràctica als centres de 

pràctiques. Professors del propi Màster acullin alumnes a les pràctiques. 
• Es comenta la importància relativa de l’ecografia. Diagnòstic funcional i morfològic com a 

competències. 
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3. Canvi de coordinador 
S’acorda que l’Ana Márquez sigui la nova coordinadora de la Comissió NME. 

 
4. Reunió de coordinadors 31 de maig del 2017 
No ha donat temps de comentar aquest punt, s’abordarà a la reunió de setembre. 

 
5. TMB 
Reunió de la Marta i la Mònica amb el cap de projectes i publicitat. Ok Cursa nocturna i conveni 
endavant. Tenim un PPT amb un índex de les activitats del conveni. 

 
6. Formació online 
No ha donat temps de comentar aquest punt, s’abordarà a la reunió de setembre. 

 
7. Any temàtic espatlla 
No ha donat temps de comentar aquest punt, s’abordarà a la reunió de setembre. 
 
8. Seminari dermatologia 
 No ha donat temps de comentar aquest punt, s’abordarà a la reunió de setembre. 

 
9. Xerrada URV 
Realitzada pel Xavi Labraca. 
 
10. Precs i preguntes 
 

 
Data propera reunió 

13 de setembre de 2017 i  20 de desembre. 

 
Coordinador: Marc Lari 
Secretari: Marc Lari 


