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2ª Reunió: 
Dimecres, 21 de Novembre de 2007 

  Benvolguts companys,  

El passat 16 de novembre del 2007 es va realitzar la segona  reunió de fisioterapeutes del curs 

2007-08.  

 

Pla de la reunió : 

1. Presentació del protocol de Bipedestació 

2. Aportació dels assistents al Congrès de Pediatria de Barcelona els dies 8, 9 i 10 de 

novembre. 

3. Modificació dels punts programets per aquesta reunió. 

  

1. Prestentació del Protocol de Bipedestació 

 

Es presenta un full de bipedestació on es plasmen totes les propostes i aportacions sobre la 

bipedestació de l’anterior reunió. El protocol es penja a la pàgina web, on estarà obert a 

modificació segons  noves propostes o necessitats de cada centre. 

L’adreça de contacte per les noves aportacioms és fisio@appctarragona.org 

 

2. Aportacions Congrès de Pediatria 

 

Del grup de fisioterapeutes de Tarragona, van assistir al Congrès 4 persones de diferents 

centres, que expliquen breument el contingut d’aquest event. 

Es va donar molta importància  ales escales de valoració que estan actualment validades i que 

estableixen un llenguatge comú d’utilització en la pràctica diària i elaboració d’informes i estudis 

en el nostre àmbit. 

Del centre Alba de Reus, ves van aportar dues escales validades : PEDI i PEABODY  

Del Congrès es van aportar les escales de GMFM, MACS 

Del Centre La Muntanyeta es va aportar l’escala MFM (valoració de malalties neuro-musculars) 

Les escales que es pugui, quedaran penjades a la web i es facilitarà un programa excel per la 

recollida de dades i elaboració de gràfiques de la GMFM. 

 

Després de compartir l’opinió dels assistents a la reunió, es va decidir per la pròxima reunió del 

dia 14 de desembre, fer un recull de les escales i fulls de valoració utilitzats a cada centre, per 

tenir en compte la seva utilitat. 

 

3. Altres 
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Es proposa per part de la Sònia Higueras, la presentació del material THERATOGS per un 
ortopeda especialtitzat el dia 1 de febrer (resta pendent confirmació). 
 
Desde La Muntanyeta es comenta el curs de Le Metayer que s’està realitzant aquests dies. Al 
finalitzar el curs s’informarà al grup de fisios. 


