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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 

Núm. d’acta: 02/2016 Hora d’inici: 20.15 h Data: 07/06/2016 

 

Assistents 

Interlocutor/a  Ma Dolors Gràcia 
Membres  Patricia Rebull  Jesús Miralles  Zaida Velásquez  Alejandro Jiménez 

 Alba Aleixendri  Ma Isabel Monreal   Ma Jesús Arrufat  Marta Escurriola 

 Andrea Rodríguez  Joan Riba   

Convidats                      

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Nova seu per a reunions. 
3. Incorporació d'un nou membre al Grup d'Interès. 
4. Propostes del Col·legi de l'oferta formativa de cursos i seminaris tècnics per al 2n semestre de 2016. 
5. Propostes formatives per al Col·legi per a 2017.  
6. Valoració del Curs ATM edició Terres de l'Ebre.  
7. VII Jornada Neuromusculosquelètica. 
8. Proposta de reorganització del Grup d'Interès  

 

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

S'aprova l'acta anterior. 

 

2. Nova seu per a reunions 

Aquesta reunió és la primera que hem realitzat a la nova sala cedida per l'Ajuntament, gràcies al conveni de 
col·laboració creat entre l'Ajuntament de Tortosa i el CFC.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Incorporació d'un nou membre al Grup d'Interès  
 

Hi ha una nova incorporació al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre, Maria Isabel Monreal Rius, Núm Col 
6802  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Propostes del Col·legi de l'oferta formativa de cursos i seminaris tècnics per al 2n semestre de 
2016 

Estem esperant resposta de les propostes de la formació del segon semestre de 2016 decidides entre els 
assistents a la reunió anterior (preferentment per a oct-nov de 2016).  
- Seminari tècnic de raonament clínic  
- Curs de CORE  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Demanar al Col•legi la resposta a l'oferta formativa 
proposada en l'anterior acta per al segon semestre de 2016.  

Mª Dolors 
Gracia  

octubre-novembre 2016  

 

5. Propostes formatives per al Col·legi per a 2017 

Entre els assistents decidim fer un sondeig entre els fisioterapeutes de la zona i durant la pròxima reunió els 
estudiarem i farem la proposta de la formació. Pel que fa a la programació de la formació i tenint en compte 
el calendari de festivitats de la zona proposem març i novembre  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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6.. Valoració del Curs ATM edició Terres de l'Ebre 

Van assistir 3 membres del Grup d'Interès a la formació, tots comenten la bona qualitat del curs pel que fa al 
temari i al professor. Moltes bones sensacions de la resta d'assistents.  
Surt a la llum, de nou, la problemàtica de les instal·lacions atès que la sala on hi ha lliteres està separada de 
la del projector i això provoca dificultats a l'hora d'enllaçar la teoria i la pràctica.  
Hem decidit entre els assistents que, en el futur, tenim dues opcions:  
- Si s'ha de realitzar la formació de divendres a diumenge s'haurà de buscar un lloc alternatiu ja que el 
divendres hi ha gent treballant en aquest espai.  
- Es pot utilitzar el mateix espai sempre i quan la formació es realitzi dissabte i diumenge  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Tenir en compte la problemàtica de les instal·lacions per a 
propers curso  

MªDolors Gracia  formació de 2016/17  

 

7.VII Jornada Neuromusculosquelètica 

Van assistir dos membres de Grup d'Interès, comentem la gran assistència de professionals a la jornada i 
l'alt nivell de les ponències, tan les grupals del matí com les masterclass de la tarda.  
Com a contrapunt es comenta que la traducció va tenir alguns problemes ja que l'encarregada no era 
fisioterapeuta i es perdia en alguns punts, creiem que seria molt millor buscar un fisioterapeuta expert en la 
matèria per a futures ponències per tal d'aprofitar-les al màxim.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

8.Proposta de reorganització del Grup d'Interès  

Entre els membres assistents a la reunió vam proposar que a la pròxima trobada realitzaríem una tasca de 
reorganització dins el Grup d'Interès, per tal de repartir entre tots els membres la responsabilitat de les 
diferents tasques a desenvolupar.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reorganització de tasques. Grup d'Interès  setembre 2016  

 

Precs i preguntes 

Seguim a l'espera de l'entrega dels polos del CFC, recordem la relació de talles:  
NOI: 1M, 1L i 1XL  
NOIA:4M, 2L i 2XL  

 
 

Data propera reunió 

27/09/2016 
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