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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 
Núm. d’acta: 01/2014 Hora d’inici: 21.00 h Data: 04/02/2014 

 

Assistents 
Interlocutor/a  Núria Coral 

 Mònica Garcia  Núria Vidal  Laura Màrquez Membres 
 Susana Valera  Laura Ventosa  Maria Gualda  

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Balanç del 2013. 
3. Terap(i)tast. 
4. Programació de cursos i seminaris. 
5. Esdeveniments esportius. 
6. Precs i preguntes. 
7. Data de la propera reunió. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 

2. Balanç del 2013 
Es realitza un balanç de les activitats dutes a terme durant el 2013 (terap(i)tast, esdeveniments esportius, 
cursos, Sopar de fisioterapeutes del Penedès...). Es valora si han estat profitoses de cara a repetir-les el 
proper any, els seus pros/contres/defectes a millorar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

3.Terap(i)tast 
Es realitza una primera pluja d'idees sobre el cicle de xerrades d'enguany amb les següents propostes: 
 Introducció a la Fisioteràpia 2.0. 
 Com realitzar un CV per aconseguir feina. 
 Xerrada sobre running. 
 Arteràpia. 
 Treball conjunt amb tècnic protèsic. 
 
Es divideixen les tasques per iniciar contactes amb els ponents.  
Es proposa demanar opinió via xarxes socials sobre quins temes interessarien per a properes xerrades.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

4. Programació de cursos i seminaris 
S'acorda sol•licitar de nou els cursos que es van escollir els anys anteriors.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

5.Esdeveniments esportius 
Es recorda que al maig es realitza la Cursa dels 7 cims. S'acorda el mateix nombre de fisioterapeutes que 
l'any anterior. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

Precs i preguntes 
    No hi ha precs ni preguntes. 

 

Data propera reunió 
Tindrà lloc el 10/04/2014 com a data provisional. 

 


