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Departament que es reuneix (Secretaria, Dpt.. Professional, Comissió X, etc.) 

Núm. d’acta: 1/10 Hora d’inici: 9,45h Data: 23.01.2010 
 

Assistents: 
Coordinador: Marta Puig     
Membres:  Elia González   Jose Landete Marta Sánchez 
  Aina Homar  Carolina 

Comellas  
Eva Oliva 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Fira de la Gent Gran. 
3. Contacte telefònic amb la Mariella Graziano. 
4. Precs i preguntes. 
5. Data per a la propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
S’observa que ha quedat una mica parat el treball sobre l’esquema de valoració i la 
recerca d’escales validades. S’acorda que es reprendrà el treball quan haguem resolt la 
preparació del curs amb la Sra. Graziano.  

 
2. Fira de la Gent Gran 
Estem d’acord a participar amb alguna activitat per a la Fira de la Gent Gran. 
S’acorda preparar algun taller pràctic amb activitats per a la millora de la marxa. Queda 
pendent d’acordar qui farà l’activitat. 

 
3. Contacte amb la Mariella Graziano 
Després d’alguns problemes (el número de contacte estava equivocat), aconseguim 
contactar amb la Sra. Graziano. 
Primer ens explica de manera molt resumida el seu currículum i el funcionament de 
l’EPPDA (Associació a la qual pertany). 
Després concretem alguns temes: 
 

- Idioma del curs: El curs es podrà impartir en castellà. No obstant ens comenta que 
el material està en anglès i que hauríem de ser nosaltres qui el traduís. 

- Dates: El curs s’haurà de fer el primer semestre del 2011. Constarà de 16 h 
repartides en dos dies, divendres i dissabte. 

- Objectius i contingut del curs: Li demanem que ens faci un resum per poder-lo 
presentar al Col·legi. 

 
Finalment quedem que se li enviaran els documents que el Col·legi necessita perquè els 
pugui omplir i que es parlarà amb el Col·legi per saber de quin pressupost disposem. 
 
Els propers contactes es realitzaran via correu electrònic. 
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4. Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
5. Data propera reunió 
No es fixa data per a la propera reunió. 

 
 

VP Membres 
 


