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Comissió de Pediatria 

Núm. d’acta: 02/19 Hora d’inici: 18.00 h Data: 25/06/2019 

 
Assistents: 

Coordinador X Jorge Juan Cazorla González 

☐ Montserrat González X M. Luisa Zabala ☐ Elisabeth Pillado  

Convidats X Silvia       X Nuria        

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l'acta anterior. 
2. Informació de la reunió de comissions. 
3. Reunió amb la Sílvia i la Núria sobre el projecte de desenvolupament del nen. 
4. Elecció dels candidats per a les ponències del Congrés 2020. 
5. Acceptació de nous membres. 
6. Assistència de membres de la Comissió a les reunions. 

 
1. Acceptació de l’acta anterior 

Amb la presència del membres de la Comissió de Pediatria, a excepció de la Montserrat González i 
l’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. Informació de la reunió de comissions 

El passat 28/05 es va celebrar la reunió de coordinadors de les comissions del Col·legi. S'ha informat 
sobre els aspectes que han ressaltat a la reunió i al seu torn s'han acordat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
3. Reunió amb la Sílvia i la Núria sobre el projecte de desenvolupament del nen 

Després de diversos intercanvis de correus amb la Sra. Sílvia i la Sra. Núria, se li ha proposat de 
coincidir a la reunió de la Comissió per a parlar de la idea del projecte que volen dur a terme. Una 
vegada exposada la idea, la Comissió de Pediatria hi està d'acord i, al seu torn, participarà de forma 
activa en el desenvolupament la proposta, la qual es presentarà prèviament al consell del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya per a la seva aprovació.  
 
El projecte consta d'una formació prèvia a les mares que estiguin en grups de prepart en la qual se’ls 
explicarà com serà el desenvolupament psicomotor en els primers anys i com ha de ser el seu paper 
durant aquest període. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Elecció dels candidats per a les ponències del Congrés 2020 

Selecció per a la participació de l'àmbit de la pediatria de possibles candidats per a les ponències. 
També, possibles cursos a realitzar prèviament al Congrés per als fisioterapeutes col·legiats 
aprofitant l'estada. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
5. Acceptació de nous membres 

Durant la captació de nous integrants per a la Comissió emesa pel CFC, s'han acceptat set 
sol·licituds com a noves incorporacions a la Comissió. Les peticions acceptades són les següents: 
Núria Segarra, Raquel Surroca, Mirari Ochandorena, Marta Viñas, Maria J. Rico, Mireia Masso i 
Maria Folch. Per la qual cosa, a la pròxima reunió de la Comissió, se’ls hi donarà la benvinguda com 
a nous membres de la Comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
6. Assistència de membres de la Comissió a les reunions 

S'ha parlat de la baixa participació per a l'elecció de dates de la reunió i, al seu torn, la no-presència 
a les reunions de la Comissió de forma repetida. Després de l'acceptació de nous integrants, ens 
cenyirem a la normativa de les comissions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

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 
Setmana del 9 de setembre. 

 
Coordinador: 

Jorge J. Cazorla González 

http://www.fisioterapeutes.cat/

