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Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 04/16 Hora d’inici: 19.30 h Data: 01/04/2016 

 

Assistents: 

Coordinador:  Teresa Xipell   

Membres:  Núria Pastallé  Eloísa Martínez   Laura Pérez 

Convidat/s:  Carla Cendrós  Carlota Soler  

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Presentació d’una nova membre.  
3. Invitació a una logopeda especialitzada en hipoteràpia. 
4. Preparació de l’esquema d’un cas clínic per compartir amb altres disciplines. 
5. Contactar amb les escoles d’educació especial que fan hipoteràpia. 
6. Agraïment de poder comptar amb una nova membre i la visita de la logopeda. 

 

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

- S’aprova l’acta anterior. 

2. Presentació de la nova membre 

- Presentació de Carla Cendrós, fisioterapeuta especialitzada en hipoteràpia que formarà                             
part de la Comissió. 

3. Invitació de Carlota Soler 

- La invitació a Carlota Soler a la Comissió ha estat molt enriquidora atès que ens ha 
explicat sobre l’ajuda del cavall en l’acte terapèutic en la parla i la respiració a través del 
seu moviment, i la diferència viscuda en el tractament, si tenim la col·laboració del cavall o  
no, sobretot pel que fa la motivació. Creiem que és molt important el treball conjunt amb 
aquesta disciplina.  

- La Carlota es posa a disposició nostra i contactarà amb el Col·legi de Logopedes per poder 
fer projectes en comú.    

4. Preparació de l’esquema d’un cas clínic 

- Elaboració de l’esquema d’un cas clínic per poder-lo compartir amb la Comissió de 
Pediatria i/o Neurologia i Geriatria, si s’escau. 

5. Contactar amb les EEE que fan hipoteràpia 

- Contactar amb les escoles d’educació especial que fan hipoteràpia per poder-nos reunir al 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per aclarir conceptes i des de la Comissió poder 
ajudar. 

 6.  Agraïment 

- Donar les gràcies a la Carla i la Carlota per les seves aportacions. 

 
 
 
Coordinador: Teresa Xipell 
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