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8ª Reunió: 
Divendres, 26 de setembre de 2008 

Benvolguts companys,  

El passat 26 de setembre de 2008 es va realitzar la vuitena reunió de fisioterapeutes, la 

primera del curs 2008-09.  

 

Ordre del dia : 

1. Cursos de formació proposats 

2. Calendari de reunions curs 2008-09  

3. Temàtica de les reunions 

 

  

1.  Cursos de formació proposats 

- A la reunió del Col.legi de fisioterapeutes de Catalunya del mes de Juny no es va 

poder presentar la sol.licitut del curs de fisioteràpia respiratòria, com s’havia parlat 

a la reunió de fisios del mateix mes,  degut a la falta d’assistència. Vam estar 

parlant a la reunió de la necessitat de fer aquest curs, i la Sónia Higueras es va 

prestar a parlar amb la Sandra Salazar, membre del Col.legi, per fer la demanda 

del curs. 

- El curs de Theratogs està confirmat, però encara resten pendents de confirmació 

les dates i inscripcions. 

- També es parla de la necessitat d’anar a les reunions del Col.legi de 

Fisioterapeutes, que es poden facilitar el tema de formació. Vinculat al Col.legi, 

també es parla del SEFIP, que mostra novetats en material pediàtric, un foro, 

revisions d’articles, ... 

 

2. Calendari de reunions curs 2008-09 

- 7 novembre 2008 

- 12 desembre 2008 

- 30 gener 2009 

- 13 març 2009 

- 24 abril 2009 

- 5 juny 2009 
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3. Temàtica de les reunions 

Es va parlar que seria interessant parlar de diferents tècniques de tractament, ja siguin 

de fisioteràpia o altres mèdiques o ortopèdiques. 

Entre altres es va parlar d’aquestes tècniques: 

- Ortopèdia: DMO, theratogs, NFwalker...Es contempla la possibilitat que pugui venir 

un ortopeda a mostrar el material més novedós. 

- Cirugia:  

- Mètode PETO 

- Mètode TOMATIS 

- Concepte BOBATH 

- Orientacions i recomanacions alimentàries 

- Medicina alternativa: REFLEXOTERÀPIA, OSTEOPATIA, KINESIOLOGIA, 

HOMEOPATIA, AURICULOTERÀPIA, ACUPUNTURA/DIGITOPUNTURA ... 

- Hidroteràpia 

- Hipoteràpia 

En la propera reunió s’aniran concretant els temes per dates i s’aniran assignant 

als fisioterapeutes assistents. 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres dia 7 de novembre de 2008   

 


