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Comissió de Pediatria 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 19.00 h Data:25/03/2019 

 
Assistents: 

Coordinador X Jorge Juan Cazorla González 

☐ Montserrat González ☐ Elisabeth Pillado ☐ Alejandra Vila  

☐ Tamara Real X M. Luisa Zabala ☐      

Convidats ☐          ☐       

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l'acta anterior. 

2. Baixa d’integrants de la Comissió. 

3. Estat de la comunicació de la Comissió. 

4. Estat del vídeo del desenvolupament motor del nen. 

5. Creació i aprovació dels objectius de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica. 

6. Crida a la captació de nous integrants per a la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica.  

 
1. Acceptació de l’acta anterior 

 
Amb la presència dels membres de la Comissió de Pediatria, a excepció de Montserrat González, 
Tamara Real, Alejandra Vidal i Elisabeth Pillado 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. Baixa d’integrants de la Comissió 

 
Les integrants de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica Tamara Real i Alejandra Vila comuniquen 
que no continuaran formant part de la Comissió. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Estat de la comunicació de la Comissió 

 
Es comenten una sèrie de correu rebuts, en els quals és necessari el consens de tots els components 
del grup i respondre de la forma més òptima. Es pren la decisió de comentar els casos dubtosos que 
rep la Comissió per plataformes de comunicació instantània i que afavoreixi el debat interprofessional 
amb brevetat. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
4. Estat del vídeo del desenvolupament motor del nen 

 
Posada en comú del contingut recollit per a la realització del vídeo. Una vegada es traspassi tota la 
informació recopilada fins al moment, es presentarà com a proposta per a difusió de la informació a 
través d’un vídeo. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
5. Creació i aprovació dels objectius de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica 

 
Es redacten i s’aproven els objectius fonamentals de la Comissió, que poden ser consultats en 
l’apartat web de la Comissió. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
6. Crida a la captació de nous integrants per a la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica 

 
Davant la baixa de diversos integrants de la Comissió, es considera necessari realitzar una crida per 
a la captació de nous integrants i, així, arribar a complir satisfactòriament els objectius marcats. 
 

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 
A definir. 

 
Coordinador: 

Jorge J. Cazorla González 

http://www.fisioterapeutes.cat/

