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Comissió de Pediatria 

Núm. d’acta: 03/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 19/09/2019 

 
Assistents: 

Coordinador X Jorge Juan Cazorla González 

X  Maria Folch X Núria Segarra ☐      

X Mireia Massó ☐ Raquel Surroca    ☐      

X Mirari Ochandorena X Marta Viñas   ☐      

☐ Mari Rico    X M. Luisa Zabala    ☐      

Convidats          

 
Ordre del dia 
 
1. Acceptació de l'acta anterior. 
2. Presentació de les noves integrants de la Comissió de Pediatria del CFC. 
3. Baixes de les integrants Montse i Elisabeth. 
4. Funció de la Comissió de Pediatria. 
5. Estat del vídeo divulgatiu del fisioterapeuta pediàtric durant el desenvolupament 

motor. 
6. Estat de la proposta per a l'educació del desenvolupament del nen en diferents 

centres escolars. 
7. DIFT  2019. 
8. Participació Expo Nadó. 
9. Noves idees a dur a terme des de la Comissió. 

 

 
1. Acceptació de l’acta anterior 

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

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

2. Presentació de les noves integrants de la Comissió de Pediatria del CFC 

Presentació de les noves integrants de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica del CFC Maria Folch, 
Mirari Ochandorena, Núria Segarra, Mireia Massó, Marta Viñas, Mari Rico i Raquel Surroca. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
3. Baixes de les integrants Montse i Elisabeth 

Es comunica la recent baixa de les integrants de la Comissió, la Sra. Montserrat González i Sra. 
Elisabeth Pillado. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 
Pàgina2 de 3 

 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

                  

 
4. Funció de la Comissió de Pediatria 

S'expliquen, a les noves incorporacions, els objectius que es duen a terme dins de la Comissió de 
Pediatria que apareixen a la pàgina del CFC. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Estat del vídeo divulgatiu del fisioterapeuta pediàtric durant el desenvolupament motor 

Es dona a conèixer el projecte que s'està duent a terme a la Comissió de Pediatria de realitzar un 
vídeo divulgatiu de la figura del fisioterapeuta pediàtric durant el desenvolupament del nen de 0 a 24 
mesos. Es pretén donar a conèixer la importància que té la Fisioteràpia pediàtrica en el 
desenvolupament motor del nen. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Estat de la proposta per a l'educació del desenvolupament del nen en diferents centres 

escolars 

S'explica el projecte que es pretén dur a terme amb la Sra. Sílvia i la Sra. Núria. S'ha creat un 
document compartit entre els integrants, amb això, es pretén crear un redactat detallant la proposta 
en forma de projecte, amb intenció de presentar al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7.  DIFT  2019 

Es comenta la impossibilitat de poder participar activament com a comissió al DiFT 19. S'han donat 
idees a dur a terme en futurs DIFT. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.  Participació Expo Nadó 

Es comunica la possibilitat de participar en la difusió d'informació en forma de taller o comunicacions 
a l’ Expo Nadó. S'accepta la participació per part de la Comissió, per la qual cosa queda pendent per 
a la pròxima reunió (9 de novembre de 2019) l'elecció de tema/es de difusió, elaboració del contingut 
i integrants a participar-hi. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
9.   Noves idees a dur a terme des de la Comissió   

Proposta de noves col·laboracions/participació com a Comissió de Pediatria al CFC. Queda pendent 
de desenvolupar en pròximes trobades. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Precs i preguntes 

Sense observacions. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

Data propera reunió 
9 de novembre 2019. 

 
 
 
Coordinador       

Jorge J. Cazorla González       

http://www.fisioterapeutes.cat/

