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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Núm. d’acta: 02/2017 Hora d’inici: 20.15 h Data: 18/04/2017 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Marta Escurriola 
Membres  Patricia Rebull  Jesús Miralles  Zaida Velásquez  Alejandro Jiménez 

 Alba Aleixendri  Ma Isabel Monreal   Ma Jesús Arrufat  Ma Dolors Gràcia 

 Andrea Rodríguez  Jordi Castellano  Tània Perales  

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior. 
2. Comentaris de la formació realitzada al 2017 pel GI de les Terres de l'Ebre. 
3. Posada en comú de la problemàtica de la sala on fem les formacions. 

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

 
2. Comentaris de la formació realitzada al 2017 pel GI de les Terres de l'Ebre 
Posem en comú les impressions de les dues formacions que hem realitzat a Tortosa; el curs de CORE i el 
ST de reprogramació abdominal. Ens sentim molt satisfets amb les dues formacions. 
CORE: ens va agradar molt tant la manera d'explicar del professor com la temàtica del curs, l'hem trobat 
molt útil i aplicable laboralment en molts d'àmbits. 
REPROGRAMACIO ABDOMINAL: els membres del GI assistents al seminari coincideixen en què la durada 
d'aquest seminari és massa curta (3h) al ser un tema molt ampli; i tot i que et dona una visió global per 
saber si vols aprofundir més en el tema per fer un curs més complert. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Posada en comú de la problemàtica de la sala 
Després de les darreres formacions realitzades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa hem arribat a la 
conclusió que és necessari buscar una nova ubicació per realitzar els cursos que organitzem. La sala que 
utilitzem actualment no s'adequa a les necessitats ja que ens toca canviar de sala cada cop que canviem de 
teoria a pràctica (la sala on tenim el projector no té lliteres, i la sala de les lliteres no és possible posar-hi un 
projector). 
Entre tots pensem possibles ubicacions i proposem aquestes dues opcions: 
1 Instal·lacions EUSES: Alba Aixendri parlarà amb l'escola per valorar la viabilitat de la proposta. 
1 Instal·lacions CAP Baix Ebre: Dolors Garcia parlarà amb la direcció de CAP per valorar-ne la viabilitat. 
A la pròxima reunió ens informaran de les novetats i es comunicaran amb el CFC perquè valorin com hem 
de procedir. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Valorar viabilitat altres sales de formació. Alba i Dolors Fins pròxima reunió 

 
Precs i preguntes 
No n'hi ha 

 
Data propera reunió 
19/09/2017 
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