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Comissió Respiratori 

Núm. d’acta: 03/14 Hora d’inici: 19.00 h Data: 25/09/2014 

 
Assistents: 
Coordinador:  Castillo Sánchez, Immaculada 

(1198) 
  

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior. 
2. DiFT 2014. 
3. Formació en línia. 
4. Objectius 2015. 
5. Precs i preguntes. 
6. Propera data. 

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

 

 
3. Formació en línia 
Es comenta si el tema de realitzar la formació en línia continua endavant. L’Helena explica que 
ella està molt interessada a fer-ho. Es comenta que ella faci el guió i la part teòrica. Aleshores 
faltaria només la part més pràctica que es proposaria a la Marta Sabaté, que també estava 
interessada. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Escollir el tema i fer la part teòrica i proposar a la Marta 
Sabaté les classes pràctiques. 

Helena Canela  

 
4.  Objectius 2015 
Els nous objectius que ens hem plantejat per al 2015 són:  

1. Fer unes jornades de Fisioteràpia respiratòria anuals o cada 2 anys, com a responsable  
l’Eva Pascual amb ajuda del Col·legi per buscar la sala i els temes administratius.  

2. Formació per a les escoles sobre la higiene nasal, com a responsable la Inma Castillo.  
3. Continuar amb més formació continuada. 

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

2.  DiFT 2014 
L’Eva Pascual explica l’activitat a realitzar al DiFT. De 10.30 h a 11.30 h es realitzarà l’activitat 
“Reentrenament a l’esforç en bicicleta per al pacient amb patologia respiratòria”. Es donarà una 
explicació verbal del tipus d’entrenament, després 20 minuts de bicicleta i al final 6 minuts 
d’estiraments. Grup de 10 persones. Estaria bé que algú més de la Comissió hi pogués anar.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
Data propera reunió 
Dijous 4 de desembre de 2014 a les 19.00 h. 

 
Coordinador: Inmaculada Castillo Sánchez 


