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Comissió de Pediatria 

Núm. d’acta: 01/20 Hora d’inici: 10.00 h Data: 22/02/2020 

 
Assistents: 

Coordinador X Jorge Juan Cazorla González 

X  Maria Folch X Núria Segarra X Joel Marti 

X Mireia Massó X Raquel Surroca X Marta Viñas 

X Mirari Ochandorena X Mari Rico X Mª Luisa Zabala 

Convidats          

 
Ordre del dia 
1. Acceptació de l'acta anterior. 
2. Presentació de l’integrant Joel Martin. 
3. Distribució de les activitats proposades. 
4. Proposta de dies internacionals. 
5. Proposta per una reunió amb el CFC. 

6. Propostes de difusió de la informació de la Comissió. 

 
1. Acceptació de l’acta anterior 

Amb la presència dels membres de la Comissió de Pediatria s’aprova l’acta anterior amb el suport 
de tots els membres presents. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Presentació de l’integrant Joel Martin 

S'ha presentat la incorporació del Joel Martin com a nou integrant de la Comissió. Durant la reunió 
se li ha informat de les activitats que s'estan realitzant des de la Comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Distribució de les activitats proposades 

S'ha distribuït entre totes/s els integrants de la Comissió les diferents activitats que s'estan treballant 
des de la Comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Proposta dies internacionals 

S'ha triat els dies internacionals a treballar durant aquest 2020 per donar difusió del treball del 
fisioterapeuta pediàtric. Es pretén realitzar una activitat per al 21 de març amb motiu del Dia Mundial 
de la síndrome de Down on es dona a conèixer el treball fonamental del fisioterapeuta pediàtric dins 
de la multidisciplina. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
5. Proposta per una reunió amb el CFC 

Es proposa una reunió de la Comissió de Pediatria amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
de cara al setembre o l’octubre. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
6. Propostes de difusió de la informació de la Comissió 

Possibilitat de l'obertura de xarxes socials de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica (Instagram i 
Twitter) per a una major difusió de contingut 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  

http://www.fisioterapeutes.cat/

