
HIPOTERÀPIA

Una teràpia amb
cavalls en un entorn
natural

Comissió d'Hipoteràpia

Per poder realitzar hipoteràpia s'han de

complir un seguit de requisits pel que fa a:

 • Pistes

 • Manteniment dels cavalls/eugues

 • Aules

 • Banys adaptats

 • Rampa

 • Absència de barreres arquitectòniques

 • Material de montar adaptat

Per a més informació:

hipoterapia@fisioterapeutes.cat

INSTAL·LACIONS

http://fisioterapeutes.cat/


Cavall castrat o euga de mínim 8 anys d’edat

amb unes característiques morfològiques

específiques, noble i de temperament tranquil.

Els ponis no són aptes per a la teràpia.

Persones amb patologies neurològiques

congènites o adquirides: paràlisi cerebral, lesió

medul·lar, ictus, síndromes genètiques, esclerosi

múltiple, traumatisme cranioencefàlic, entre

d’altres.

Persones amb trastorns psicològics, malalties

mentals i discapacitats intel·lectuals. 

Persones amb trastorns del

neurodesenvolupament.

És un tractament complementari de

rehabilitació basat en la neurofisiologia, que

utilitza el moviment del cavall al pas com a mitjà

terapèutic. Indicat per a persones amb diversitat

funcional (física, psíquica i/o sensorial).

HIPOTERÀPIA

Valoració prèvia per part d'un fisioterapeuta

Edat mínima de 2 anys

Autorització mèdica

Abans d'iniciar la teràpia: 

Per dur a terme la hipoteràpia, es necessiten els

professionals, els cavalls i les instal·lacions adequades.

REQUISITS INDISPENSABLES

Millora l'equilibri i el control postural.

Normalitza el to muscular.

Augmenta la consciència de l'esquema

corporal.

Estimula i ajuda a la integració sensorial.

Facilita la coordinació.

Afavoreix la comunicació i el llenguatge.

Potencia l’atenció, la memòria, la

planificació i l’autocontrol.

Reforça la iniciativa, l'autonomia i la

confiança en un mateix.

Desenvolupa l'afectivitat i les relacions

socials.

QUINS SÓN ELS BENEFICIS? A QUI POT ANAR DIRIGIT?

FISIOTERAPEUTA

Professional diplomat o graduat en Ciències de

la Salut, preferentment amb formació

universitària de màster o postgrau en

hipoteràpia.

GUIA DEL CAVALL

Tècnic en equitació i/o persona amb

experiència en el maneig i la cura de cavalls.

Responsable de dur el cavall durant la teràpia.

PROFESSIONALS

CAVALL


