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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 07 Hora d’inici: 21.30 h Data: 07/11/2013 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 

 Laura Gràcia  Miriam Bellido  Neus Carmona Membres 
 Sandra Serra      

Convidats  Pere Frases               
 

Ordre del dia 
1. Activitat per a La Marató (sessió de psicomotricitat infantil) 

 

 
1. Activitat per a La Marató (sessió de psicomotricitat infantil) 
Aquesta reunió es planteja únicament per tal d’estructurar com serà l’activitat per a La Marató que volem dur 
a terme aquest any. 
 
En aquesta reunió tenim com a convidat en Pere Frases, INEFC, que exerceix de professor a l’Escola 
Andorrana d’Ordino (Andorra). El Pere està especialment format en psicomotricitat i, de fet, és l’encarregat 
de desenvolupar el taller de psicomotricitat infantil que organitza l’Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
En posar-nos en contacte amb l’Ajuntament, per demanar la cessió de l’espai on teníem previst realitzar 
l’activitat per a La Marató, no se’ns va informar que el propietari del material que s’utilitza en el taller de 
psicomotricitat municipal, no és l’Ajuntament sinó el monitor (Pere). En Pere es va posar en contacte amb 
nosaltres posteriorment, per comentar-nos que el material era seu, però que no tenia cap inconvenient en 
cedir-nos-el per a aquesta activitat. Com que pensem que ell té molt bagatge en l’organització de tallers de 
psicomotricitat per a nens sans, hem pensat que estaria bé que pogués col·laborar amb nosaltres i, de fet, 
quan li hem proposat, ha mostrat molt interès en donar-nos un cop de mà. 
 
Comencem parlant de la data i l’horari que hauríem de triar: el diumenge dia 15 de desembre, coincidint 
amb la data de La Marató, en una franja horària de 10.30 h a 13.00 h, aproximadament. 
 
Per tal de poder organitzar millor l’activitat, pensem que estaria bé fer dos torns en funció de les edats dels 
nens: un primer torn de 10.30 h a 11.45 h, on acolliríem al voltant d’un màxim de 25 nens. En aquest torn 
faríem dos espais: un per a nens de 4-5 anys i un per a nens de 6-7 anys. En el segon torn, de 12.00 h-13.0 
h (variable a 13.15 h), donaríem espai a nens més petits, fent també dos grups: un de 1’5 a 2 anys i l’altre 
de nens de 2-3 anys, permetent un màxim de 15 nens, aproximadament. 
 
Pel que fa al material de què disposem, fem aquesta llista: 
- Material de psicomotricitat del Pere (diferents estructures d’espuma folrades), que és bàsicament per a 
nens de 2-3 anys, aproximadament. També disposa d’elements per dur a terme joc simbòlic. 

- Bosus que té l’Ajuntament a la sala del Palau d’Esports Municipal (ens ho comenta el Pere, diu que n’hi ha 
diversos) 

- Pilotes de Bobath que cedirien la Montse Sansa i la Laura Gracia. 

- Material que utilitza la Neus Carmona al CDIAP (és de l’estil del que té el Pere a l’Ajuntament: material 
d’espuma folrat, consistent en escales, rampes, blocs rectangulars, túnels, saltador, etc). La Neus omplirà la 
sol·licitud per a la cessió de material del CDIAP. 

- Altre material de psicomotricitat que té la Montse Sansa (eriçons, coixins de diverses consistències, plats 
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inestables...). 

- Piscina de boles (la Sandra Serra comenta que creu que en podria aconseguir una (al llarg d’aquesta 
setmana parlarà amb la noia que li podria deixar per tal de confirmar-ho). 

- Farmaciola (pendent de parlar amb l’Ajuntament sobre la farmaciola que tenen al Palau d’Esports, revisar-
ne el material de què disposa, i sobre si en podríem fer ús en cas que fos necessari). La Montse Sansa ho 
escriurà per correu electrònic al Sergi Teba del Departament d’Esports. 

- Aparell de música (cal confirmar si n’hi ha dos i si tots dos funcionen correctament. També ho comentarem 
al Sergi Teba de l’Ajuntament, en el correu electrònic de la Montse Sansa). 

- CD de música. La Neus ens comenta que podria portar el CD del Mic, que als nens petits els agrada molt. 
Queda pendent de parlar quines altres músiques podríem portar. 

- Cal també acabar de buscar material dur per als nens més grans (cons, anelles, piques, etc.). En la 
propera reunió acabarem de perfilar aquesta part de l’activitat, i també si cal demanar-ho a la Llar de Sant 
Josep (residència geriàtrica), que en disposa de bastant, i amb qui la Sandra Serra podria fer de nexe per 
aconseguir-ho. 

 
- Com a qüestions que ens queden pendents d’aclarir, tenim també les següents: 
 
- Ens cal saber en quina urna o exactament on posarem els diners que recaptarem (finalment, seguint el 
consell de la Roser Alfonso, demanarem una aportació voluntària per tal de poder assistir a l’activitat). La 
Sandra Serra s’ocuparà d’aquest tema. 

 
- Parlem també de com farem publicitat de l’activitat. Comentem de posar-nos en contacte amb La Marató, a 
través d’un correu electrònic, per tal d’explicar-los la nostra idea i si ens poden ajudar a confeccionar els 
cartells on s’anunciï l’activitat. Això ho farà la Montse Sansa al llarg d’aquesta setmana. Pensem que 
s’haurien de posar cartells a les escoles de La Seu i dels pobles veïns, escoles bressol, al Poliesportiu 
Municipal, a l’Escola de Música...). Creiem també que estaria bé posar-nos en contacte amb les AMPES, 
per tal de fer-los arribar el cartell en format electrònic. 

 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
 

Data propera reunió 
      

 


