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NORMATIVA DE COLABORACIÓN DAS UNIDADES DE FISIOTERAPIA 

 

A Facultade de Fisioterapia de Pontevedra ten dentro dos seus obxectivos colaborar con 
entidades públicas e  privadas en eventos nos que sexa necesaria a prestación de servizos de 
fisioterapia, a través da Oficina de Voluntariado da Universidade de Vigo, tanto para promocionar 
a asistencia de fisioterapia como a propia Facultade e o seu alumnado. 

Co propósito de manter a calidade dos servizos prestados e garantir unha asistencia acorde a 
cada evento nas unidades de voluntariado, elaboramos unha normativa que regula estas 
colaboracións e facilita, ás institucións que solicitan os nosos servizos, coñecer cales son as 
necesidades da prestación. Para iso establécense as seguintes condicións a cumprir polas entidades 
organizadoras: 

PUBLICIDADE E MEDIOS DE COMUNICACIÓN ‐ A Facultade de Fisioterapia de 
Pontevedra figurará entre as empresas e institucións colaboradoras do evento en todo tipo de 
publicidade do mesmo, sexa do tipo que sexa. En todo evento no que participe unha  unidade, 
cando se publiquen notas de prensa, farase mención expresa da colaboración da unidade. 

MATERIAL ‐ Debe ser entregado ao responsable da unidade, no sitio onde estea localizada a 
mesma. Nin o responsable da unidade nin os alumnos/as colaboradores se encargarán do 
transporte do mesmo dende ningún sitio. 

EQUIPAMENTO ‐  Tódolos participantes da unidade recibirán indumentaria por parte da 
organización  para levar a cabo a súa labor. Na mesma, debe quedar reflectido o carácter de 
voluntarios da unidade de fisioterapia para evitar confusión de funcións respecto aos outros tipos 
de voluntarios do evento. 

MANUTENCIÓN ‐ En toda colaboración, a organización farase cargo da manutención dos 
membros da unidade de colaboración. Tendo en conta os horarios, encargaranse de fornecer o 
almorzo, comida, merenda, cea e aloxamento se fora necesario. 

CARTEIS INDICATIVOS ‐ A unidade debe estar sinalizada de forma clara e visible. No cartel, 
no elemento de sinalización debe constar a condición de voluntarios/as de fisioterapia, así como a 
súa pertenza á Facultade de Fisioterapia de Pontevedra da Universidade de Vigo. 

LOCALIZACIÓN DA UNIDADE ‐ A localización da unidade non será determinada pola 
organización de forma unilateral, senón de común acordo co responsable da unidade. En caso de 
non haber acordo, prevalecerá a opinión do responsable da unidade. 

En tódolos casos a unidade debe estar iluminada, ben ventilada e nun recinto pechado que 
permita preservar a intimidade das persoas atendidas. 

Non se cobrará aos usuarios pola asistencia prestada en ningún caso. 

En caso de incumprimento de calquera das condicións anteriores, a Facultade de Fisioterapia 
de Pontevedra, comunicará por medio do responsable da unidade a súa retirada da colaboración 
no evento, non facéndose responsable de ningún tipo de gasto ni posibles prexuízos á 
organización, non estando obrigada a ningún tipo de compensación. 


