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Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 18.30 h Data: 06/07/2020 

 

Assistents: 

Coordinador/a: ☒ Carla Cendrós 

Sotscoordinador/a: ☒ Sara Andrés 

Membres: 
 

☐ Teresa Xipell ☒ Eloïsa Martínez ☒ Laura Pérez 

Convidat/s: ☒ Carlota Soler ☐  ☐ 

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Temes tractats a la reunió de coordinadors del dia 16-06-2020. 
3. Situació actual de la nostra Comissió. 
4. Dies internacionals. 
5. Precs i preguntes. 

6. Propera reunió. 
 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Temes tractats a la reunió de coordinadors del dia 16-06-2020 
1. Ampliació de dues noves comissions. 
2. Sol·licitud de formacions - programació curs 2021. 
3. Propostes d’ajuts destinats a les comissions per a l’assistència a congressos/jornades o 
formacions dels seus integrants. Programació curs 2021. 
4. Terminis d’entrega dels formularis de proposta d’activitat de comissions.  

5. Estat de cada comissió. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

3. Situació actual de la nostra comissió 

 Decidim comunicar al Col·legi la decisió de fer una nova crida per a nous membres per a la 
Comissió. 

 Parlem de l’estat del tríptic; restem a l’espera de poder contactar amb les famílies que apareixen 
a les imatges per tal de demanar el seu consentiment. Atesa la situació actual no ha estat 
possible. 

 Comentem l’estat del document d’Ensenyament. 

 Atès l’estat d’alarma, es va posposar la reunió amb la FCH, restem a la espera de nova data. 

 Articles: entregar els articles al Col·legi per tal que apareguin al web. Decidim que a la primera 
reunió de l’any farem una revisió bibliogràfica per si hi haguessin nous articles d’interès.  

 Dies internacionals. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Comunicar al Col·legi la decisió de fer una crida a nous 
membres per a la Comissió. 

Carla Juliol 2020 

Omplir els documents i entregar-los. Carla Agost 2020 
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4. Dies internacionals 
Es decideixen establir els dies internacionals a treballar i repartim la responsabilitat de cada dia a 
una membre de la Comissió per tal que l’activitat surti endavant: 

- 06-10-2020: Sara. 

- 21-12-2020: Carla. 

- 28-02-2021: Laura. 

- 02-04-2021: Elo. 

- 13-07-2021: Carlota. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Mantenir el contacte amb la Comissió d’Oncologia per tal 
de realitzar activitats conjuntes el Dia Internacional. 

Carla  

 

5. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

6. Propera reunió 
Al finalitzar la reunió, a les 20.00 h, queda pendent d’acordar la data de la propera reunió. 

 
 
Coordinadora:  
Carla Cendrós 
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