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Comissió d’Hipoteràpia 
Núm. d’acta: 04/21 Hora d’inici: 19.30 h Data: 15/10/2021 
 

Assistents: 
Coordinador/a:  Carla Cendrós 
Sotscoordinador/a:  Sara Andrés 
Membres: 
  Teresa Xipell  Eloïsa Martínez  Laura Pérez 

  Laia Puig   
Convidat/s:  Carlota Soler  Gemma Paradell  

 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Formació de l’àmbit de la hipoteràpia per la Secció Territorial de Girona.  
3. Reunió intercomissions 14 de setembre 2021. 
4. Dies internacionals 2022. 
5. Contacte amb el Col·legi de Psicòlegs. 
6. Jornada d’acollida als nous col·legiats (5 febrer 2022). 
7. Valoració de les formacions existents i noves obertures. 
8. Tasques pendents. 
9. Precs i preguntes. 

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

 
2.  Formació de l’àmbit de la hipoteràpia per la Secció Territorial de Girona 
Vam posar en comú els temes tractats el dia 22.09.202, a la reunió  que vam tenir amb la 
Roser Alfonso de l’Àrea de Desenvolupament Professional i Relacions Institucionals del 
CFC. Ens va dir que es tractaria de fer una jornada presencial introductòria sobre la 
hipoteràpia. Vam quedar que ho valoraríem i li enviaríem un esquema de la proposta. 
 
Vàrem aprofitar per comentar que l’estat la formació universitària d’hipoteràpia és precari i 
que voldríem crear una formació de qualitat. 
Vam preguntar com estan les converses amb la Federació Catalana d’Hípica. 

 
3. Reunió intercomissions del 14 de setembre del 2021 
S’exposen a la comissió els temes tractats a la reunió: 

- Crida membres comissions, 2n semestre 
- FisioTV formacions 
- Dies mundials 2022 
- Congrés Intercomissions (#FTP22) 
- Estat de cada comissió. 

 
4.  Dies mundials 
Es comenta amb la Comissió el correu rebut sobre la proposta dels dies mundials, 
s’accepta la proposta i es reparteixen i donar unes petites pinzellades de les tasques. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informar al CFC Sara i Carla 18-10-2021 
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5. Contacte amb el Col·legi de Psicòlegs 
La Gemma, col·laboradora de la Comissió d’Hipoteràpia del CFC, ens ha parlat de la seva 
incorporació a la Comissió de Benestar animal i Teràpia assistida amb animals del 
Col·legi de Psicòlegs, on estan realitzant un protocol per al benestar dels animals de 
teràpia. 

 
6. Jornada d’acollida dels nous col·legiats 
Es va debatre sobre el correu electrònic rebut el 4 octubre sobre la matinal proposada pel 
CFC per al 5 de febrer del 2022. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Consultar més informació sobre la proposta Carla  17-10-2021 

 
7. Valoració de les formacions existents i noves obertures 

Es comenta la falta de formació universitària en l’àmbit i l’existència de formacions no 
universitàries poc regulades o amb falta de criteri.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Fer un llistat de formacions que coneguem Teresa Propera reunió 

 
8.  Tasques pendents 
 S’exposa l’estat de les tasques pendents i es posa data per a la propera reunió, on es 
tractarà de donar el vistiplau de les tasques per tal d’enviar-les al CFC. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Realitzar conveni amb la FCH  Col·legi -Comissió Finals 2021 
Definir el terme ‘hipoteràpia’ Comissió Finals 2021 
Realitzar una guia de bona praxi Comissió Finals 2021 
Crear llista de centres per enviar el tríptic Comissió Finals 2021 
Redactar els objectius del web del CFC Comissió Finals 2021 
Document Col·legi de Logopedes  Comissió Finals 2021 

 
9.   Precs i preguntes 
La Gemma comenta que la primera setmana de novembre farà la ponència. 
Es comenten diferents formacions a les que assistiran diferents membres de la Comissió. 

   
10. Pròxima reunió 
La data de la pròxima reunió de la Comissió d’Hipoteràpia queda definida per al 22 de 
novembre del 2021 a les 19.30 h. 

 
 
 
Coordinadora: Carla Cendrós 
Sotscoordinadora: Sara Andrés 
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