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Comissió d’Hipoteràpia 
Núm. d’acta: ? Hora d’inici: 19:30 h Data: 01/03/18 

 
Assistents: 
Coordinador:  Laura Pérez 
Membres:  Teresa Xipell  Eloïsa Martínez  Sara Andrés 

 Núria Pastallé  Carla Cendrós  
Convidat/s:  Carlota Soler    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Estat de la carta per al Departament d’Ensenyament. 
3. Valoració de l’apartat de la Comissió d’Hipoteràpia al web del CFC. 
4. Elaboració del tríptic informatiu. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior. 

 
2. Estat de la carta per al Departament d’Ensenyament 
Ens interessaria saber en quin estat es troba la carta realitzada per al Departament 
d’Ensenyament. La Teresa i la Núria la varen fer arribar al CFC per tal que se li fes la revisió i 
aprovació requerides, però fins al moment no hem tingut més notícies al respecte.  
 
La Teresa i la Núria entraran en contacte amb el CFC per tal de poder tractar la qüestió. 

 
3. Valoració de l’apartat de la Comissió d’Hipoteràpia al web del CFC 
Després de navegar de nou pel web del CFC, voldríem sol·licitar els següents canvis:  

- Eliminar la publicació penjada a l’apartat de la Comissió d’Hipoteràpia titulat: “Hipoterapia: 
un tratamiento alternativo para enfermedades de difícil curación”. 

- Realitzar el canvi de nom de la coordinadora de la Comissió. Actualment és la col. 9.106 
Laura Pérez Crespo.  

 
D’altra banda, hem observat el següent:  

- Quan realitzes la cerca de Ciutadans  Cerca de centres  Àmbit d’actuació, en aquesta 
última pestanya no hi surt l’àmbit d’Hipoteràpia.  

- A la posada en marxa del nou web del CFC sí trobàvem aquesta opció, és per aquest 
motiu que voldríem preguntar per què en aquests moments ja no. 

 
4. Elaboració del tríptic informatiu 
Hem elaborat una primera proposta per al tríptic informatiu.  
Adjuntem el document en el correu electrònic amb el que us fem arribar l’acta.  

 
Data propera reunió 
Al finalitzar la reunió, a les 21.30 h, la data de la propera reunió de la Comissió d’Hipoteràpia va 
quedar pendent de detallar. 

 
 
 
Coordinador: Laura Pérez 
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