
www.fisioterapeutes.cat 

 

 

  
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 2 

  
Comissió de Respiratori 

Núm. d’acta: 01/20 Hora d’inici: 18.30 h Data: 15-01-2020 

 

Assistents: 

Coordinador:   Marta Sabaté   

Membres:  Eva Pascual  Laura Constantí  

Teresa Bladé  Laura Rodríguez  

Susana Mena   

Cristina Ruiz   

Convidat/s    

 
 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 

2. Guia MPOC 
S’estan revisant de nou els continguts de la guia per tal d’enviar el definitiu. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Laura Rodríguez  

 
3. Jornada-Taller febrer 2020: Innovació en l’adherència al tractament 
Data de realització, el 22-02-2020. A l’espera de publicació per part del CFC. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Eva Pascual 22.02.2020 

 

4. PPT Higiene Nasal 
 

Tasques a realitzar: Revisar el document anterior per tal de poder posar en marxa la formació a escoles i 
escoles bressol. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

La Laura ha fet una primera revisió amb les diferents 
versions del tema a tractar. Es comenta a la reunió i els 
membres de la Comissió fan diferents aportacions. 

Laura Constantí  

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Guia MPOC. 
3. Jornada-Taller febrer 2020: Innovació en la millora de l’adherència al 

tractament. 
4. PPT Higiene nasal. 
5. Formació en cardiorespiratori. 
6. Precs i preguntes. 

7. Propera reunió. 

Ordre del dia 
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5. Formació en cardiorespiratori 
Després de revisar els temaris i les valoracions dels assistents a la formació realitzada recentment per la 
Comissió s’acorda millorar l’oferta i realitzar certs canvis. 

Tasques a realitzar: diversificar l’oferta formativa i intentar arribar a més zones geogràfiques, sempre que 
s’assoleixin els mínims d’assistència. 
La formació la impartiran els diferents membres de la Comissió (amb la possible col·laboració d’altres 
professionals experts en moments puntuals). 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Revisar la formació actual i les valoracions dels Marta Sabaté  

alumnes.  

 Proposar nous cursos (alguns ja en tràmit: Curs  

de càrdio, Curs de Fisioteràpia respiratòria en Tots els membres 
pediatria...).  

 Reformular cursos actuals. Tots els membres 

 

6. Precs i preguntes 
La nova coordinadora comenta la importància de la formació continuada i de l’activa participació de tots els 
membres de la Comissió. 

 

 

7. Data propera reunió 

Dilluns 23 de març del 2020, a les 18.30 h. 

 
 

Coordinadora: Marta Sabaté López 

http://www.fisioterapeutes.cat/

