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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 04/2015 Hora d’inici: 20.30 h Data: 9-4-2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Antonio Maya 

 Cristina Bofarull  Francisco Cobos  Jordi Jové 

 Rubèn Darío Molina  Joan Ramon Margalef   

Convidats              
 

Ordre del dia 
 
1. Formació. 
2. Precol·legiació estudiants URV. 
3. Google Docs. 
4. Propostes de formació 

 
1. Formació 
1. El docent buscat per realitzar el curs de formació gratuïta de Fisioteràpia de l’abdomen no 

és factible. L’Eva Hernando proposa buscar un altre docent per poder mantenir la proposta 
del curs però aportem altres possibilitats perquè si no es comencen els tràmits ràpid 
tindrem problemes de temps. Unes altres propostes que valorem:  

 
-Valorar formació sobre Fisioteràpia cardíaca. 
 

2. El proper cap de setmana comença el curs d’espatlla. Assisteix com a responsable de la 
Secció la Cristina Bofarull. El Jordi Jové l’informa del protocol a seguir.  
 

3. Per al curs d’ATM interessats: Eva Hernando, Toni Maya, Rubèn Dario. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
2. Precol·legiació estudiants URV 
La Tània López, delegada de 4rt de Fisioteràpia i membre del Consell d’Estudiants de la URV es 
posa en contacte amb nosaltres per plantejar al CFC una revisió del que s’ofereix als alumnes com 
a precol·legiats. Demana la inclusió d’assistir a cursos del CFC i la revisió del preu de la quota.   
 
L’Eva Hernando parla amb ella per telèfon i l’informa que els estudiants precol·legiats poden 
assistir a la majoria de cursos del CFC (hi ha excepcions en alguns en els quals només hi poden 
assistir fisioterapeutes diplomats). Aquesta informació està a la pàgina web del CFC i per tal que 
pugui facilitar-la als seus companys, l’Eva li envia l’enllaç amb la normativa.  
 
Respecte de la revisió de la quota, l’Eva Hernando ho plantejarà a la propera reunió de Junta de 
Govern. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
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Comentar revisió quota JG.   Eva 
Hernando 

    13 abril 2015  

   
 

3. Google Docs 
Continuem amb la introducció de Google Docs com a eina de treball. Es buscarà una guia 
d'utilització d'aquesta eina i continuarem a les proves. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Buscar i compartir guia de Google Docs. Ramon 

Margalef 
01/04/15 

   
 

4. Propostes de formació 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
     
Contacte OBUGI Seminari Reprogramació abdominal. Eva Març 2015 
Contacte Francesc Rubí Curs Fisioteràpia abdominal. Eva Març 2015 

 
Data propera reunió 

  21 de abril en línia. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 


