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Comissió de Pediatria 

Núm. d’acta: 03/2018 Hora d’inici: 19.00 h Data:25/10/2018 

 
Assistents: 

Coordinador  Jorge Juan Cazorla González 

 Montserrat González  Elisabeth Pillado  Tamara Real 

 Mª Lluisa Zabala  Alejandra Vila        

                     

                     

Convidats                        

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l'acta anterior. 
2. Informació del nou model a realitzar en la Jornada Intercomissions. 
3. Consens en les respostes de correu. 
4. Estat del vídeo del desenvolupament motor del nen. 
5. Estat de la creació del Grup de Portament. 
6. Incorporació de la Carol García.  

 
1. Acceptació de l’acta anterior 

Amb la presència del membres de la Comissió de Pediatria, a excepció de la Tamara Real, 
l’Alejandra Vidal 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 del nou model a realitzar en la Jornada Intercomissions 

Es repassa el nou format de difusió de la informació que es generarà en les properes edicions de 
la Jornada Intercomissions i s’explica la temàtica que s’hi durà a terme. Es busquen possibles 
contactes per treballar conjuntament en la recopilació d’informació. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Consens en les respostes de correu 

Es comenten una sèrie de correus rebuts en els quals és necessari el consens de tots els 
components del Grup i respondre de la forma més òptima. Es debaten els objectius dels 
tractaments davant dubtes de col·legiats. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Estat del vídeo del desenvolupament motor del nen 

Repàs de l’estat del vídeo del desenvolupament motor del nen, on es troba informació sobre el 
tema i es fa una nova repartició del contingut a plasmar. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Estat de la creació del Grup de Portament 

Es plasma la importància de difondre informació sobre el portament i la necessitat de generar 
contingut al respecte. Hi ha una desinformació general sobre els avantatges i desavantatges del 
portament i es veu la necessitat de generar nous continguts dirigits a la població en general. Es 
debat la importància d’aquesta informació i és acceptada per diversos membres que participaran 
en la recopilació i difusió d’aquesta informació. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Incorporació de la Carol García 

Es comenta la possibilitat que la Sra. Carol García formi part de la Comissió de Pediatria. 
S’accepta per part de tots els membres, però es resta a l’espera de la sol·licitud oficial. 

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 

A definir. 

 
 
 
Coordinador       

Jorge J. Cazorla González       
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