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3ª Reunió: 
Dimecres, 14 de Desembre de 2007 

Benvolguts companys,  

El passat 14 de desembre del 2007 es va realitzar la tercera  reunió de fisioterapeutes del curs 

2007-08.  

 

Pla de la reunió : 

1. Comentaris de les experiències amb el protocol de Bipedestació 

2. Presentació de noves escales d’exploració i valoració dels centres 

3. Decisió dels temes a tractar en pròximes reunions 

  

1. Experiències amb el protocol de bipedestació 

 

Donada l’experiència d’alguns centres, es creu convenient modificar alguns ítems del protocol, 

com suprimir l’escala d’Asworth d’EEII, ampliar els oblectius (marxa) i valorar l’angle d’apertura 

de les cames en càrrega. 

El protocol es tornarà a penjar a la web. 

 

      2.   Presentació de noves escales d’exploració i valoració dels centres 
 

Del centre Alba, van portar i comentar diferents escales de valoració: 

 -Valoració músculo-esqulètica d’EEII 

 -Valoració mio-funcional, molt relacionat amb l’alimentació i logopèdia 

 -Valoració de la motricitat infantil (0-16m) 

 -PACF, Protocol Avaluació Característiques Físiques 

De la Muntanyeta, es van aportar valoracions repiratòries utilitzades al centre: 

 -Exploració respiratòria inicial 

 Valoració de via aèria difícil 

S’intentaran penjar les escales de valoració anteriors. En cas que no es pugui, es podran 

obtenir en paper en pròximes reunions. 

 

Es va seguir parlant del GMFM, que encara que estigui validat només per PCI de 3 a 15 anys, 

s’utilitza igualment en síndromes que cursin amb clínica semblant. 

A nivell de fisioteràpia s’hauria d’utilitzar sempre com a mínim la valoració global del GMFM 

(I-V) per tal de seguir un llenguatge comú. 

El Joan i la Montse van proposar demanar el GMFM 66 a la URV i la seva traducció. 
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 3. Desició dels temes a tractar en properes reunions 

 

La Montse Bigorra va informar que el curs de Dafos està programat pel Gener 2009. 

Respecte a Theraptogs, probablement s’organitzi el curs pel Col.legi de Fisioterapeutes. 

Per la pròxima reunió, es queda en aportar informació i tractar el tema de les luxacions de 

maluc i la seva intervenció. 


