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Equinoteràpia social
Durada: 12h
Dates: 6 i 7 de maig, sessions on-line, de 16.00 a 18.00 h
8 i 9 de maig, sessions presencials, de 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Horseway (Veïnat de la Pujada 29, Argentona)
L'equinoteràpia social és una terminologia relativament nova que abraça la
intervenció socioeducativa, els cavalls i un col·lectiu en risc d'exclusió social
amb unes necessitats determinades.
La intervenció des de l'equinoteràpia permet, en un context natural, incidir en
aspectes de caire emocional, terapèutic o educatiu per millorar el benestar de les
persones que acompanyem amb els cavalls.
En aquesta formació podreu treballar com incidir en la intel·ligència emocional,
els vincles afectius, els acolliments o la intervenció dins del context penitenciari.

FORMADORES
Melín M. Farriols, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Especialista en Equitació Connectada i Doma Natural. Tècnic de nivell 1 i 2
d'Equitació. Cofundadora de Horseway.
Susanna Gimenez, diplomada en Educació Social per la Universitat Ramon
Llull. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Deusto.
Màster en Teràpia Assistida per Cavalls per la Universitat de Girona.
Responsable de l'àrea d'Equinoteràpia a Horseway.

OBJECTIU GENERAL


Conèixer les possibilitats
l'equinoteràpia social.

d'intervenció

socioeducativa

des

de

OBJECTIUS ESPECÍFICS






Introduir-nos a l'etologia i al maneig bàsic.
Conèixer com treballar l'educació emocional amb els cavalls.
Aproximar la intervenció en la reparació del vincle a través de
l'equinoteràpia.
Intervenir en els acolliments acompanyats dels equins.
Descobrir l'asinoteràpia en un CP.
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CONTINGUTS
Data

Horari

Temàtica

Activitat

Hores

06/05/21

16 a 18h

Maneig del cavall

Videoconferència

2h

07/05/21

16 a 18h

Equinoteràpia Social

Videoconferència

2h

08/05/21

10 a 14h

Maneig (grup A) Equinoteràpia social (grup B)

Sessió pràctica a Horseway

4h

09/05/21

10 a 14h

Maneig (grup B) Equinoteràpia social (grup A)

Sessió pràctica a Horseway

4h

Maneig de cavall
 Etologia.
 Peu a terra.
 Equitació connectada.

Equinoteràpia social
 L'educació emocional amb cavalls.
 La reparació del vincle.
 La intervenció en els acolliments.
 Asinoteràpia a Wad-Ras.

METODOLOGIA
Les sessions combinaran espais pràctics a Horseway i teòrics (on-line), tot i que
el gruix metodològic serà bàsicament pràctic i en interacció amb els cavalls.
Dividirem el grup en A i B per respectar el nombre màxim de participants
presencials.
Les activitats són peu a terra (sense muntar), no són necessaris coneixements
previs d'equitació.

Dades d'interès
Per accedir a Horseway cal tenir vehicle propi. Podeu trobar la ruta d'accés a la
web www.horseway.es.
Si necessiteu allotjar-vos a Horseway contacteu amb info@hoseway.es.

