Acta Comissió de Fisioteràpia en
TERAPIES MANUALS

Núm. 16

DATA: 17/11/2008

Pàgina 1 de 3

Convocada a les 20:00h a la seu col·legial del c/ Segle XX, 78 de Barcelona.

Assistents:
Coordinador:
Membres:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

Juan López
Ramón Aiguadé
August Catalan
Xavier Labraca
Alexandre Aros

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

Convidat/s:
Col.
La reunió s’inicia a les 20:15 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Seguir amb el catàleg.
Comentar la reunió dels coordinadors.
Precs i preguntes.
Comentaris per al coordinador de les comissions.
Ordre del dia de la propera reunió.
Següent reunió de la Comissió.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Es fa la lectura de l’acta de l’última reunió i s’aprova sense cap problema.
2. Seguir amb el catàleg
Es reparteixen alguns dels mètodes per començar a redactar els textos per als
usuaris. Es comenta de redactar el text de la definició amb unes 80 paraules i les
indicacions amb unes 80 paraules més. Es mirarà de fer un díptic per poder
inserir fotos. El format definitiu s’ha de revisar amb l’informàtic.
3. Comentar la reunió dels coordinadors
El Juan explica com va anar la reunió i els temes que es van tractar.
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4. Precs i preguntes
- Es confirma que l’Eva Martínez es dóna de baixa de la Comissió per temes
personals.
- Es torna a revisar el curs bàsic d’Exploració i tractament de l’aparell locomotor
i es torna a denegar perquè el professorat no són instructors oficials dels
mètodes que figuren en el programa (Kalternbon, Maitland, Cyriax,
McKenzie....). No és suficient haver fet la formació per donar-la ja que aquests
mètodes tenen instructors propis i no seria adequat que el CFC organitzi
formació sense instructors oficials reconeguts per les entitats oficials
d’aquestes metodologies.
- Es comenta fer l’ampliació de la Comissió de TM per poder seguir treballant
en els diferents temes de la Comissió.
- Es confirma la xerrada sobre el congrés d’IFOMT que la donarà el Juan López
el 19 de gener 2009 a les 20 h. a la seu del Col·legi.
- La proposta de noves activitats per al 2009 i els actes del DMF queden a
l’espera d’augmentar el nombre de membres de la Comissió per poder
assegurar una participació més activa.
5. Comentaris per al coordinador de les comissions
- Per tercera vegada es torna a demanar a la Junta del Col·legi que tiri endavant
la crida a la participació en aquesta Comissió i l’enquesta proposada fa 2
mesos i que encara està pendent per la part administrativa.
- Si fos possible, les fitxes del catàleg hauria de ser un díptic per a cada una. Es
demana a la Junta que ens diguin si és viable per fer-nos una idea de l’espai
que tenim.
- Es recorda que ja vàrem demanar que assistís a la reunió en Jordi Rodríguez
per poder fer-nos una idea del disseny del catàleg i així poder treballar sobre
una plantilla preestablerta. Preguem que se li comuniqui perquè assisteixi a la
següent reunió.
- Es torna a revisar el curs basic d’Exploració i tractament de l’aparell locomotor
i es torna a denegar ja que el professorat no són instructors oficials dels
mètodes que figuren en el programa (Kalternbon, Maitland, Cyriax,
McKenzie....). No és suficient haver fet la formació per donar-la ja que aquests
mètodes tenen instructors propis i no seria adequat que el CFC organitzi
formació sense instructors oficials reconeguts per les entitats oficials
d’aquestes metodologies. S´hauria de comunicar a Roser de Formació.
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6. Ordre del Dia de la propera reunió
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Revisar els textos dels diferents mètodes.
Comprovar que s’hagin realitzat les propostes a la coordinadora.
Treballar amb l’informàtic.
Ordre del dia de la propera reunió.
Comentaris pel coordinador de les comissions.
Següent reunió de la Comissió.

7. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 21:40 h..Es convoca la següent per al 15 de desembre del
2008 a les 20:00 h.. a la seu Col·legial, a Barcelona.

V. P. Coordinador

