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Teràpies Manuals

Núm. d’acta: 07/09
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20:15h

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Joaquim Peñalver

Data: 20/07/09

Vicente Mora
Amparo Baena
Pere Pallejà
Conchita Gutierrez

Convidat/s
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Seguir revisant els textos de les TM del catàleg.
3. Idees per al DMF perquè la gent pugui identificar els fisioterapeutes
amb la TM.
4. Precs i preguntes.
5. Comentaris per al coordinador de les comissions.
6. Ordre del dia de la propera reunió.
7. 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, s’aprova i es firma sense cap
problema.
2. Seguir revisant els textos de les TM del catàleg
S’acaben de revisar i rectificar les 13 primeres teràpies i s’enviaran a la
coordinadora per a la revisió final i posterior impressió.
3. Idees per al DMF perquè la gent pugui identificar els fisioterapeutes amb
la TM
Tot i que hi ha una proposta interessant no es pot debatre per falta de temps.
4. Precs i preguntes
- Representant pels casos clínics entre comissions.
Cap membre de la Comissió de TM pot participar en aquests casos clínics.
- Recordar a la Junta l’aparició de la paraula “Teràpies manuals” a la pàgina
web.
- Es recordarà a la Junta la importància de que aparegui més vegades
l’expressió ‘teràpies manuals’ a la pàgina web.
- La Comissió aprova que sigui subvencionat del pressupost establert per a
la Comissió de TM, el III Congrés de Podoposturologia de la UB a què va
assistir en Pere Pallejà els dies 07, 08 i 09-05-2009.
5. Comentaris per al coordinador de les comissions
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- Cap membre de la Comissió de TM pot participar en aquests casos clínics.
- Recordar a la Junta l’aparició de la paraula “Teràpies manuals” a la pàgina
web.
- Es recordarà a la Junta la importància de que aparegui més vegades
l’expressió ‘teràpies manuals’ a la pàgina web.
- La Comissió aprova que sigui subvencionat del pressupost establert per a
la Comissió de TM, el III Congrés de Podoposturologia de la UB a què va
assistir en Pere Pallejà els dies 07, 08 i 09-05-2009.
6. Ordre del dia de la propera reunió
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Seguir revisant els textos de les TM del catàleg.
3. Precs i preguntes.
4. Comentaris per al coordinador de les comissions.
5. Ordre del dia de la propera reunió.
6. Següent reunió de la Comissió.
7. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 22:00h. Es convoca la següent per al 28 de setembre del
2009 a les 20:00h. a la seu col·legial, a Barcelona.
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