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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 08/2013 Hora d’inici: 21.30 h Data: 20/11/2013 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 

 Laura Gràcia  Miriam Bellido  Neus Carmona Membres 
 Sandra Serra      

Convidats  Pere Frases               
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Activitat de psicomotricitat infantil per a La Marató 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Rellegim l’acta de la sessió anterior, per tal d’entrar en matèria. 

 
2. Activitat de psicomotricitat infantil per a La Marató 
En aquesta reunió acabem de concretar els temes següents: 
- Distribució dels dos espais físics dels quals disposarem: la sala parquet i la sala blava del 
poliesportiu municipal. Farem l’horari, tal i com vam plantejar en la reunió anterior, de la següent manera: 
 
. En un primer torn, de 10.30 h a 11.45 h acollirem nens de 3’5 a 7 anys. Els més petits d’aquest grup (de 
3’5 a 5’5 anys) ocuparan la sala blava, mentre que la resta de nens (de 5’5 a 7 anys) tindran un espai a la 
sala parquet. 
 
. En un segon torn, de 12.00 h a 13.00 h aproximadament, vindran els nens de 1’5 a 3’5 anys. Els nens més 
petits (de 1’5 a 2 anys) els ubicarem a la sala blava i els nens de 2 a 3’5 anys ocuparan la sala de parquet.  
  
- Acordem que per als nens més petits utilitzarem el material tou i parlem de fer algun tipus d’activitat 
més sensorial (muntatges que proposa la Míriam).  
- Tenim també el material de què disposa el Pere per a les seves sessions habituals i que ens cedeix 
per a l’activitat. 
- Aportarem també material de la Montse Sansa (pilotes, eriçons, coixins, plat de Freeman), la Neus 
Carmona (material del CDIAP i un minitramp) i la Sandra Serra (piscina de boles). 
- La Sandra Serra es posarà en contacte amb la responsable de la Llar de Sant Josep per tal de 
demanar si ens cedirien material dur per als nens més grans (piques, totxos, cons, anelles, pilotes toves...). 
- La Míriam mirarà d’aconseguir alguns boti-boti (a través de la llar d’infants municipal). 
- Cartell publicitari: la Montse Eroles, que és la persona que coordina a nivell  municipal les activitats 
per a La Marató, va informar a la Montse Sansa que l’Ajuntament s’encarrega de fer els cartells (en fa un de 
conjunt on s’anuncien totes les activitats que es fan a La Seu el dia de La Marató). Li passarem la 
informació concreta de la nostra activitat per tal de poder confeccionar el cartell. A part, farem un cartell 
propi, que ella també ens imprimirà, i que nosaltres penjarem als següents llocs: escoles (Albert Vives, Pau 
Claris, La Salle, Minairons, Castellciutat, Alàs, Montferrer, Pla de Sant Tirs), al restaurant Paisatges (lloc de 
reunions habituals de grups de pares amb nens petits), al Poliesportiu (al nou i al vell), al CAP, al consultori 
d’A-Medics, a la llar d’Infants de la Molines, al CDIAP... 
A més a més, el cartell també el passarem en format electrònic a les AMPA de les escoles que hem 
mencionat. 
 
La Míriam s’encarregarà de fer el cartell. 
 
- La Sandra Serra s’encarregarà de fer un compte de gmail on la gent ens pugui confirmar la seva 
assistència a l’activitat, atès que hi haurà un número limitat de places per tal de no generar una activitat 
caòtica amb riscos per a la canalla. Les sessions dels petits seran de màxim 15 nens a cada grup, i les dues 
sessions dels grans seran de màxim 25 nens a cada grup. 
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- La Montse Sansa parlarà amb el Sergi Teba, de l’Ajuntament, per tal de preguntar si disposen 
d’aparell reproductor de música (i si n’hi ha un a cada sala), així com de farmaciola. També li recordarà que 
farem ús de les dues sales. Demanarà també els logotips de l’Ajuntament i del Col•legi de Fisioterapeutes 
per tal d’inserir-los al cartell. El logotip de La Marató el podem descarregar de la pàgina web, accedint-hi 
com a entitat organitzadora. 
 
- L’urna o guardiola on recaptarem els diners, ens l’aconsegueix la Sandra Serra. 
 
- La Dolors Guitart, una companya fisioterapeuta, ha contactat amb nosaltres oferint la seva 
col•laboració voluntària. No pot assistir a la reunió, però el dia de La Marató diu que sí que hi serà per 
ajudar-nos. Li anirem passant les actes perquè estigui al dia de què anem parlant, i si hi ha alguna cosa 
concreta en què ens pugui ajudar prèviament al dia de l’activitat, li comunicarem.  
 
- El Pere Frases, que inicialment havia comentat que vindria el dia de La Marató, ens comenta que 
finalment no hi podrà ser perquè té seminari de formació a Barcelona. 
 
- El proper dilluns a les 17.30 h, la Míriam i la Montse aniran a veure la sessió de psicomotricitat del 
Pere Frases, i així ens ensenyarà on guarda el material i si té alguna altra consideració a fer-nos. 
 
Sense més aspectes concrets, acabem la reunió a les 23.30 h. Durant la setmana propera intentarem tenir 
enllestida la impressió del cartell i així poder començar a fer difusió de l’activitat. Ens mantindrem en 
contacte via whatsapp.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
 

Data propera reunió 
      

 


