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Comissió de Pediatria 

Núm. d’acta: 02/20 Hora d’inici: 18.30 h Data: 16/06/2020 

 
Assistents: 

Coordinador X Jorge Juan Cazorla González 

X  Maria Folch ☐ Núria Segarra X Joel Marti  

X Mireia Massó X Raquel Surroca X Mari Rico 

☐ Mirari Ochandorena ☐ Marta Viñas   X Mª Luisa Zabala 

 
Ordre del dia 
1. Acceptació de l'acta anterior. 
2. Dia mundial. 
3. Xarxes socials. 
4. Formació higiene nasal. 
5. Guia de desenvolupament per a les famílies. 
6. Objectius específics de la Comissió. 
7. Carta a la SERI. 

 
1. Acceptació de l’acta anterior 

Amb la presència dels membres de la Comissió de Pediatria, a excepció de la Mirari Ochandorena, 
la Núria Segarra i la Marta Viñas, s’aprova l’acta anterior amb el suport de tots el membres presents. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
2. Dia mundial 

Es parla sobre les diferents possibilitats a realitzar per al dia nacional del nen amb càncer (21 de 
desembre). Possibilitat de comptar amb la col·laboració de fisioterapeutes experts en el tema per 
desenvolupar les possibles activitats. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
3. Xarxes socials 

Es torna a parlar sobre la possibilitat i la petició, al CFC, de l'obertura de xarxes socials de la Comissió 
de Fisioteràpia Pediàtrica (Instagram i Twitter) per a una major difusió de contingut pediàtric. 
Possible necessitat d'assessorament sobre la gestió de xarxes socials en el cas que es permeti 
l'obertura. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Formació higiene nasal 

Es parla sobre la possibilitat d'adaptar la formació d'higiene nasal per als futurs mesos. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
5. Guia del desenvolupament per a les famílies 

Es proposa la formació i participació en un projecte de la creació d'una guia per a pediatres/famílies 
on s'expliqui el desenvolupament motor durant la infància i les consultes més freqüents que se solen 
realitzar. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
6. Objectius específics de la Comissió 

Es replantegen i adapten els objectius a treballar de la comissió de Fisioteràpia Pediàtrica. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
7.  Carta a la SERI 

Es parla sobre la situació de la fisioteràpia pediàtrica en la guia elaborada per la SERI i la carta 
escrita al CFC amb la nostra postura en total desacord amb la descripció sobre la intervenció del 
fisioterapeuta pediàtric. 

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 
 

 
 
 
Coordinador 

Jorge J. Cazorla González  
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