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Comissió de Pediatria 

Núm. d’acta: 04/19 Hora d’inici: 10.30 h Data: 09/11/2019 

 
Assistents: 

Coordinador X Jorge Juan Cazorla González 

X  Maria Folch ☐ Núria Segarra 

X Mireia Massó X Raquel Surroca 

X Mirari Ochandorena X Marta Viñas 

☐ Mari Rico X Mª Luisa Zabala 

 
Ordre del dia 
1. Acceptació de l'acta anterior. 
2. Participació a l’Expo Nadó. 
3. Formació Baix Llobregat. 
4. Petició de nou integrant a la Comissió. 
5. Projecte de formació a escoles sobre la higiene nasal. 
6. Jornades de Fisioteràpia pediàtrica. 
7. Formació. 

8. Difusió de la importància de la Fisioteràpia pediàtrica. 
 

1. Acceptació de l’acta anterior 

Amb la presència del membres de la Comissió de Pediatria, a excepció de la Mari Rico i la Raquel 
Surroca, s’aprova l’acta anterior amb el suport de tots el membres presents. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
2. Participació a l’Expo Nadó 

S'havia acceptat participar a l’Expo Nadó per part de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica, però, 
finalment, s'ha cancel·lat. Queda pendent de participar-hi en futures edicions. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Formació Baix Llobregat 

La Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica ha rebut una proposta de formació per a l'Equip d'Atenció 
Psicopedagògica del Baix Llobregat. S'ha acceptat i s'ha contactat amb els responsables per poder 
dur a terme l'activitat. S'està a l'espera de nova informació. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Petició de nou integrant a la Comissió 

S'accepta la petició del Sr. Joel Martin com a nou integrant de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
5. Projecte de formació a escoles sobre la higiene nasal 

Es proposa la formació i participació en un projecte de formació a escoles sobre la higiene nasal. Al 
Col·legi ja existeix el projecte, per la qual cosa queda pendent comentar-ho amb el CFC i la Comissió 
de Fisioteràpia Respiratòria. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Jornades de Fisioteràpia Pediàtrica 

S'obre la possibilitat de poder replicar la iniciativa d'altres comissions i poder organitzar unes 
jornades de Fisioteràpia pediàtrica per a l'any 2020. Es crea la necessitat de buscar professionals 
de l'àmbit pediàtric per poder celebrar les jornades. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
7.  Formació 

Es comenta la necessitat de poder organitzar cursos/tallers de formació en l'àmbit pediàtric per part 
de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica. Des de la Comissió s'enviaran diferents propostes de 
formació (Escala Beyly, entre altres). També es tindrà en compte els possibles ponents del futur 
congrés FPT20 aprofitant la seva estada a Barcelona. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.  Difusió de la importància de la Fisioteràpia pediàtrica 

Es comenta la desinformació que té la població en general i sanitària de la importància de la 
Fisioteràpia pediàtrica, per la qual cosa es comenta la possibilitat de participar en espais dedicats a 
altres àmbits sanitaris (congressos, jornades) per donar a conèixer i defensar la figura del 
fisioterapeuta pediàtric com a personal sanitari. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 

Sense observacions. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

Data propera reunió 
Gener/febrer. 

Coordinador: 
Jorge J. Cazorla González 
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