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Comissió de Pediatria 
Núm. d’acta: 02/2018 Hora d’inici: 19.00 h Data: 26/04/2018 

 
Assistents: 
Coordinador X Jorge Juan Cazorla González 
X Montserrat González X Elisabeth Pillado ☐      
☐Tamara Real ☐      ☐      
X Mª Luisa Zabala ☐      ☐      
X Alejandra Vila  ☐      ☐      
Convidats x Carol García         ☐       

 
Ordre del dia 
1. Acceptació del acta anterior. 
 
2. Presentació de nous membres de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica. 

2.1 Presentació d’Alejandra Vila als companys núm. 13265. 
2.2 Presentació de la sol·licitud d’Elisabeth Pillado núm. 10665. 

 
3. Problema amb la pàgina web. 
 
3. Establiment dels objectius i hipòtesis pàgina web. 
 
4. Creació de vídeo del desenvolupament motor del nen i la seva importància.   
 
5. Reunió amb Carol García.  
 

 
1. Acceptació del acta anterior 
Amb la presència dels membres de la Comissió de Pediatria, a excepció de Tamara Real que no 
va poder assistir-hi, s'aprova l'acta anterior amb el suport de tots els membres. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
2. Nova Integració a la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica 

Es realitza votació sobre la integració de l’Alejandra Villa i l’Elisabeth Pillado com a nous membres 
de la Comissió de Pediatria. S'aprova la moció per majoria absoluta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Problema amb la pàgina web 
S'informa a la resta de membres de la Comissió dels problemes esdevinguts anteriorment amb les 
actes de les anteriors reunions de la Comissió i la publicació a la pàgina web. Es realitza un petit 
debat per solucionar-ho. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
4. Formulació d'hipòtesis i objectius a la pàgina web 

 
Entre tots els membres es formulen una sèrie d'objectius a dur a terme durant la resta de l'any per 
tal de millorar el coneixement en el camp de la Fisioteràpia pediàtrica. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
5. Vídeo del desenvolupament motor del nen i la seva importància 
 
Es realitza proposta sobre la creació i difusió d'un vídeo explicatiu on es reivindiqui el paper del 
fisioterapeuta pediàtric en el desenvolupament motor del nen des del naixement fins als 24 mesos 
d'edat, sent l'etapa amb major adquisició d’habilitats motores. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
6.      Reunió Carol García 
 
Es proposa la creació d'un grup de treball amb la Carol García, pertanyent a una altra comissió del 
Col·legi, on s’expliqui i reivindiqui la importància del portament durant el primer any de vida i de 
com realitzar-lo correctament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
7.       
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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8.       
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
9.       
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
10.       
 
 
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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