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Comissió Respiratori 

Núm. d’acta: 03/12 Hora d’inici: 19.15 h Data: 13/12/2012 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Castillo Sánchez, Immaculada 

(1198) 
  

Membres:  Bladé Callau, Teresa (0178) Gimeno Santos, Elena (5026) 
  Mena Masa, Mª Susana (0494) Martí Romeu, Joan Daniel (6789) 
  Sabaté López, Marta (3122)  

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Formació CIF i tasques a realitzar. 
3. Parlar d'iniciar una cerca per fer un llistat de fisioterapeutes respiratoris acreditats a 

Catalunya. 
4. Propostes de formació: cursos. 
5. Precs i preguntes. 
6. Data per ala propera reunió: n’hem de fer mínim de 4 a l'any. 

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

 
2. Formació CIF i tasques a realitzar 
Hem realitzat la tasca 1. 
Tasques a realitzar       
Tasca 2, deadline: 15 febrer 2012.   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
3. Llistat fisioterapeutes respiratoris  
Creiem que existeix la necessitat de crear una base de dades de fisioterapeutes especialitzats en 
respiratori. Cal exposar-ho al CFC perquè es pugui avalar la qualitat d’aquests professionals. Des 
de la Comissió establirem uns criteris per tal de definir els requeriments d’aquests professionals 
per poder-los definir com “especialistes”. 
Tasques a realitzar 
Proposar la idea al Col·legi.   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 I. Castillo / M. 

Sabaté 
 

 
4. Propostes de formació de cursos 
Avaluarem la possibilitat de propostes de formació en Fisioteràpia respiratòria. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
5. Precs i preguntes 
Es proposa la incorporació de més membres a la Comissió: Helena Canela. Per a la pròxima 
reunió es pensarà en més candidats. 
Tasques a realitzar 
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Data propera reunió 
31 de gener 2013. 

 
Coordinador 


	Comissió Respiratori
	Núm. d’acta: 03/12
	Hora d’inici: 19.15 h
	Data: 13/12/2012
	Assistents:
	Coordinadores:
	Castillo Sánchez, Immaculada (1198)
	Membres:
	Bladé Callau, Teresa (0178)
	Gimeno Santos, Elena (5026)
	Mena Masa, Mª Susana (0494)
	Martí Romeu, Joan Daniel (6789)
	Sabaté López, Marta (3122)
	Ordre del dia
	1. Lectura de l’acta anterior.
	2. Formació CIF i tasques a realitzar.
	3. Parlar d'iniciar una cerca per fer un llistat de fisioterapeutes respiratoris acreditats a Catalunya.
	4. Propostes de formació: cursos.
	5. Precs i preguntes.
	6. Data per ala propera reunió: n’hem de fer mínim de 4 a l'any.
	1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
	S’aprova l’acta anterior.
	2. Formació CIF i tasques a realitzar
	Hem realitzat la tasca 1.
	Tasques a realitzar      
	Tasca 2, deadline: 15 febrer 2012.
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Tots
	3. Llistat fisioterapeutes respiratoris 
	Creiem que existeix la necessitat de crear una base de dades de fisioterapeutes especialitzats en respiratori. Cal exposar-ho al CFC perquè es pugui avalar la qualitat d’aquests professionals. Des de la Comissió establirem uns criteris per tal de definir els requeriments d’aquests professionals per poder-los definir com “especialistes”.
	Tasques a realitzar
	Proposar la idea al Col·legi.
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	I. Castillo / M. Sabaté
	4. Propostes de formació de cursos
	Avaluarem la possibilitat de propostes de formació en Fisioteràpia respiratòria.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Tots
	5. Precs i preguntes
	Es proposa la incorporació de més membres a la Comissió: Helena Canela. Per a la pròxima reunió es pensarà en més candidats.
	Tasques a realitzar
	Data propera reunió
	31 de gener 2013.
	Coordinador
	Marcadores de Word
	Casilla2
	Casilla7
	Casilla3
	Casilla4
	Casilla11


