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Comissió Respiratori 

Núm. d’acta: 02/13 Hora d’inici: 18.00 h Data: 26/06/2013 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Castillo Sánchez, Immaculada 

(1198) 
  

Membres:  Bladé Callau, Teresa (0178) Canela Luque, Helena (7826) 
  Mena Masa, M. Susana (0494) Gimeno Santos, Elena (50256) 
  Sabaté López, Marta (3122) Marti Romeu, Joan Daniel (6789) 
Convidats    

 
Ordre del dia 
 

1. Lectura acta anterior. 
2. DiFT. 
3. Formació en línia 2014. 
4. Formació continuada. 

 
 

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

 
2. DiFT 
Es realitzarà el dia 5 d’octubre. Horari: de 10.00 h a 14.00 h. 
Tasques a realitzar : Taller de Fisioteràpia respiratòria / Pòster amb imatges de les tècniques.  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Helena/ Imma  

 
3. Formació en línia 
Formació en línia semipresencial 2014. Buscar col·laboradors. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S’ha comentat a la reunió de coordinadors, estem a 
l’espera de confirmació. 

Helena Canela 
+ col·laborador 

 

 
4. Formació continuada 
Curs: Bases de la Fisioteràpia en UCI i ventilació mecànica 
Tasques a realitzar  s’envia sol·licitud a Formació. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Dani /Marta  

 
Data propera reunió 

3 d’octubre a les 19.00 h. 

 
Coordinadora:  Imma Castillo 
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