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GRUP DE TREBALL DE  
FISIOTERÀPIA VESTIBULAR 

Núm. d’acta: 01/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 22/01/2020 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Sergio Lucas 
 

MEMBRES  Javier Fernández  Joan Sisquella  Luis del Pino 

 Maria Rodriguez  Albert Torrents  Santiago Crucci 

CONVIDATS 

 Joaquim Hernández (col. 1879) 

    Marta Alcañiz (col. 4686) 

    Esther Masjoan  (col. 5657) 

       

 

Ordre del dia 

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

2. Proposta de col·laboració amb la Comissió de Geriatria  del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya (reunió conjunta).  

 

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

      

 

2. Proposta de col·laboració amb la Comissió de Geriatria  del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya (reunió conjunta)  

- Explicació de què fa cada grup. 
 
- Proposta de sistema vestibular i caigudes en gent gran (posada en comú d'idees). La 
importància de fer una bona valoració del risc de caigudes en gent gran tenint en compte el 

sistema vestibular, que és molt desconegut pel fisioterapeuta.  

 

- Es decideix fer formació, possible conferència i després curs de 40 hores. Es planteja fer-ho 

després de l'FTP20. La conferència cap al novembre i la formació el primer trimestre de l’any 2021. 

 

- Es parla del funcionament intern de les comissions i grups de treball dins del Col·legi. 

 

- Parlem del Congrés de Fisioteràpia, FTP20.      

 

- El Grup de Treball de Vestibular presentarà una proposta de programa formatiu a la Comissió 

per veure si s’ajusta a les necessitats del fisioterapeuta i aleshores es plantejarà reunió conjunta.  
 

- Anunciar-ho al Congrés de l’octubre.     

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Organitzar una conferència i un curs conjuntament 
sobre el sistema vestibular i les caigudes en gent gran. 

Comissió 
Geriatria i GT 
de Fisioteràpia 
Vestibular 

Finals d'any 

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

5/02/2020 

 
Sergio Lucas 
Coordinador 
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