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LA HIPOTERÀPIA APLICADA EN ALUMNES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA 

RESUM: 

A continuació, es pot trobar un treball de recerca i investigació, conegut amb el nom de Treball final de 

Grau. El tema principal d’aquest estudi és sobre la hipoteràpia aplicada a alumnes amb autisme, per 

aquest motiu la principal finalitat d’aquesta recerca és identificar i conèixer com beneficia la teràpia 

amb cavalls a l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista. 

Per portar a terme aquest procés d’investigació ha sigut necessari el disseny d’un projecte d’investigació 

que, entre d’altres tasques, ha suposat l’aplicació d’un conjunt d’instruments de recollida de dades, 

principalment d’entrevistes i qüestionaris, aquests han estat centrats en l’obtenció d’informació de les 

principals categories implicades en l’estudi. Finalment, s’ha valorat l’eficiència de la teràpia i altres 

aspectes importants al voltant d’aquesta a través de tres perspectives diferents: l’escola, el centre de 

teràpia i la família. 

Els resultats de la investigació realitzada, apunten que, la hipoteràpia beneficia als alumnes que 

presenten aquest trastorn i a més es confirmen millores en molts aspectes de la seva vida diària, ja que 

aquestes es veuen reflectides en tots els contextos on l’alumne es desenvolupa.     

PARAULES CLAU: Hipoteràpia, Equinoteràpia, Autisme, Trastorn de l’Espectre Autista, teràpia.

ABSTRACT: 
 

Here you can find a research and investigation, known with the name of “Treball Final de Grau”. The 

main theme of this study is about hippotherapy applied to students with autism, so the main purpose of 

this research is to identify and know what benefits theraphy gives to students with Autism Spectrum 

Disorder. 

In order to carry out this research process has been necessary to implement a set of instruments for 

collecting data, mainly of interviews and questionnaires. These methods have been focused on 

obtaining information on the main categories involved in the study. Finally, has been done an overall 

assessment on the efficiency of the hippotherapy and other important aspects around this through 

three different perspectives: the school, the therapy center and family. 

The results of the investigation suggest that the hippotherapy benefits to students who have this 

disorder and also confirm improvements in many aspects of their daily lives, as these are reflected in all 

contexts where the student develops. 

KEY WORDS: Hippotherapy, Autism, Autism Spectrum Disorder, therapy.  
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Els animals no només són capaços d’oferir al ser humà 

lleialtat i afecte il·limitats, també poden sanar físicament i 

mentalment gràcies a les teràpies alternatives en les quals 

veterinaris i científics continuen avançant. Una d’elles és la 

que té com a protagonista als cavalls: és l’anomenada 

equinoteràpia o hipoteràpia. 

 

 

http://unicornblanc.blogspot.com.es/2009/12/los-caballos-terapuetas.html 
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1 INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu d’aquest treball és realitzar una investigació centrada sobre els efectes que té la 

hipoteràpia en els alumnes amb autisme. Des de fa molt temps s’estan portant a terme 

diverses teràpies que impliquen el cavall i en la majoria dels casos es reconeix la seva 

eficiència. 

El desig de realitzar aquest treball ve determinat per la inquietud personal i les ganes de voler 

saber-ne més sobre aquest tema, sempre ha sigut motivacional, per a mi, el fet que un animal 

pugui ajudar a una persona a millorar la seva qualitat de vida, és, sense dubte, impressionant i 

admirable. Volent abordar aquest tema juntament amb l’autisme, vaig decidir investigar si els 

beneficis que els autors esmenten als seus estudis també tenen cabuda a dins de l’aula. És a 

dir, la veritable intenció és conèixer com viuen aquests alumnes la teràpia, i, també, saber si 

els beneficis que se’n deriven d’aquesta repercuteixen en la seva actitud, sobretot en aquells 

aspectes més afectats, com ara la motivació, l’autoestima, l’atenció i la relació i comunicació 

amb el seu entorn. 

Per aquest motiu, amb la intenció de recollir informació al voltant dels efectes de la teràpia i la 

funcionalitat d’aquesta, s’han realitzat entrevistes i qüestionaris als professionals de l’escola i 

del centre de teràpia. Aquest ha estat el fet cabdal que ha marcat el treball de recerca, ja que 

molts dels esforços han estat dedicats a l’anàlisi de la informació obtinguda per part de les 

dues parts. Cal dir, que s’ha abordat aquest tema des d’una vessant inclusiva, volent 

comprovar si la hipoteràpia pot considerar-se un element d’inclusió per als alumnes amb 

autisme.  

L’estructura del treball està dividida en dos grans blocs: el teòric i el pràctic. Al primer es 

poden trobar diferents apartats que fan referència al marc teòric conceptual en el qual s’ha 

basat la investigació i que ha suposat el punt de partida de la recerca. En aquesta part s’ha 

aprofundit de forma teòrica en els temes cabdals de la investigació, principalment en la 

hipoteràpia i l’autisme, donant a conèixer els aspectes més importants que els defineixen. El 

segon apartat està totalment dedicat a la descripció de la part metodològica i el procediment 

de recerca que s’ha portat a terme, on també es descriu l’anàlisi dels instruments de recollida 

de dades emprats en el procés de investigació i en les conclusions finals del treball, relacionant 

les teories citades pels autors i la realitat des del punt de vista de l’escola i el centre de teràpia. 
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Abans de presentar el treball és important aclarir que durant el redactat del mateix es fa 

referència a la teràpia amb el nom d’hipoteràpia i d’equinoteràpia. Per tal de situar al lector es 

necessari fer aquest aclariment, ja que es poden entendre com a conceptes diferents quan en 

realitat són el mateix o si més no, molt semblants. Quan es menciona la teràpia com 

“equinoteràpia” és amb la intenció de referir-se a la teràpia global i quan diem “hipoteràpia” 

ens referim a la teràpia més concreta dins del gran grup d’equinoteràpia, la qual utilitza el 

moviment del cavall com a principi terapèutic.  
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2 OBJECTIUS  

Com qualsevol treball de recerca i investigació, aquest projecte guarda unes intencions 

definides, les quals són englobades en un marc d’objectius que defineixen el disseny de la 

investigació, ja que tot el procés realitzat està estretament lligat al compliment d’aquests. 

Tenint en compte la importància que deriva de l’establiment dels objectius, es presenten a 

continuació:  

Objectiu 1: 

Aprofundir en el coneixement de les principals dificultats de l’alumnat autista en l’etapa de 

primària. 

Objectiu 2: 

Aprofundir en el concepte d’hipoteràpia com a teràpia concreta. 

Objectiu 3: 

Analitzar els possibles beneficis que pot comportar la hipoteràpia en relació a les dificultats o 

condicions del nen autista. Aquest objectiu s’abordarà des de tres perspectives diferents: 

a. Perspectiva escolar. 

b. Perspectiva del centre de teràpia. 

c. Perspectiva familiar (es portarà a terme per via indirecta). 

Objectiu 4: 

Conèixer l’organització i planificació de les teràpies. Responsabilitats, funcions, tasques i 

aspectes legals. 

- Saber quin és el grau d’implicació i col·laboració de l’escola a nivell d’organització, 

planificació  i avaluació de les teràpies.  

- Reconèixer quins són els aspectes més importants que valoren l’escola i el centre de 

teràpia pel que fa a l’organització.  

- Conèixer quin és el paper de la família dels alumnes pel que fa a aspectes organitzatius 

de la teràpia. 
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Objectiu 5: 

Analitzar si la hipoteràpia incideix o pot ser un element d’inclusió escolar en alumnes amb 

autisme.  
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Marc teòric  

3 APROXIMACIÓ TEÒRICA A L’AUTISME  

3.1 AUTISME: DIFICULTATS DE LA PERSONA AUTISTA 

L’autisme forma part del grup dels anomenats Trastorns Generalitzats del Desenvolupament 1, 

sobre el qual s’han anat establint diverses teories al llarg de la història.  

Actualment, segons Lledó, Fernàndez i Grau (2006), ens trobem en un moment en que 

l’autisme és considerat un continu i no una categoria diagnòstica tancada tal com es 

considerava anteriorment, és per aquest motiu que va aparèixer el terme “espectre autista”, 

considerat per Lorna Wing i Judith Gould l’any 1979. Per tal d’abordar aquest apartat és 

important esmentar la consideració de les dues autores, ja que a partir d’aquesta teoria es va 

arribar a la conclusió que les dificultats de la persona amb autisme venen determinades pel 

seu grau d’afectació. Així doncs, cal dir que aquest trastorn pot variar en relació als símptomes 

manifestats i en la seva gravetat, hi ha casos que poden passar desapercebuts completament si 

els símptomes són lleus, i altres que poden presentar una simptomatologia més greu2. Lorna 

Wing, (citada a Garanto i Paula, 2003), va establir quatre dimensions principals que es troben 

afectades en la persona amb trastorn de l’espectre autista, són les següents: 

1. Alteracions en les capacitats de reconeixement social. 

2. Alteracions en les capacitats de comunicació social. 

3. Alteracions en el domini de la imaginació i la comprensió social. 

4. Presència de patrons repetitius d’activitat.  

Posteriorment i considerant la teoria de Lorna Wing sobre “l’espectre autista”, Rivière i Matos 

(1997) van ampliar les dimensions descrites anteriorment en quatre grans grups, establint 12 

subcategories, tres per cadascuna de les dimensions.  

 

                                                           
1Dins del DSM-IV (Manual Diagnóstico i Estadístico de los Trastornos Mentales), es descriuen els Trastorn 
Generalitzats del Desenvolupament com una categoria que inclou diversos trastorns, els quals comparteixen 
pertorbacions en les habilitats d’integració social i en la comunicació, a més d’uns interessos i activitats 
estereotipades. 
2 Extret de la página web: 

http://www.webconsultas.com/autismo/diagnostico-del-autismo-439  

http://www.webconsultas.com/autismo/diagnostico-del-autismo-439
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• Alteracions de la Socialització:  

1. De les relacions socials.  

2. De la referència conjunta.  

3. De la intersubjectivitat. 

• Alteracions de la Comunicació i el llenguatge:  

1. De les funcions comunicatives. 

2. Del llenguatge expressiu. 

3. Del llenguatge comprensiu.  

• Alteracions de l’anticipació i la Flexibilitat:  

1. De l’anticipació. 

2. De la flexibilitat. 

3. Del sentit de l’activitat. 

• Alteracions de la Simbolització: 

1. De la imaginació.  

2. De la imitació. 

3. De la suspensió. 

Cal esmentar que no es coneixen amb exactitud les causes de l’autisme, però hi ha certa 

probabilitat que el factor genètic i l’ambiental influeixen en aquest trastorn. S’ha de tenir en 

compte que cadascuna de les persones diagnosticada amb autisme és considerada única, ja 

que cada cas és diferent i, com s’ha esmentat anteriorment, cadascú tindrà un grau d’afectació 

o un altre. Aquest és un dels aspectes que més es tenen en compte a la recerca, ja que per tal 

d’abordar l’eficiència de la teràpia cal ser plenament conscient que aquesta no beneficiarà 

d’igual manera a tots els alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista.3 

                                                           
3 Extret de la página web: 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/autismo-en-ninos-889  

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/autismo-en-ninos-889
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4 INTRODUCCIÓ A LA HIPOTERÀPIA PER NENS AUTISTES 

4.1 HIPOTERÀPIA.  
 

“Oferir l’oportunitat de muntar a cavall i rehabilitar o reeducar a persones amb discapacitat, 

no és només oferir una teràpia, és donar una possibilitat de viure una vida diferent i fer florir al 

seu interior, l’alegria i les ganes de viure”. 4 

 

4.1.1 Què és la hipoteràpia 

 

La paraula Hipoteràpia prové del grec: Hippos (cavall) i els seus beneficis terapèutics van ser 

reconeguts l’any 460 abans de Crist, quan el propi Hipòcrates parlava del saludable galop dels 

cavalls.5 

La Hipoteràpia és una teràpia basada en la utilització del moviment multidimensional del cavall 

pel tractament de diferents afeccions físiques y mentals. Aquesta teràpia ha demostrat en 

nombroses ocasions resultats positius: nens autistes, incapaços de mostrar afecte cap als seus 

familiars, son capaços d’abraçar al seu cavall, joves en cadira de rodes aconsegueixen caminar, 

nens hiperactius poden obtenir estats de relaxació...6 

D’acord amb Carbajosa i Riaño (2007), quan parlem d’equitació terapèutica ens referim a 

l’equitació amb una finalitat rehabilitadora específica, mitjançant la qual es pretén que el 

moviment i la relació amb l’animal tinguin sobre la persona que el munta una influència 

terapèutica individualitzada. 

 

4.1.2 Principis terapèutics de la teràpia 

 

Des de fa molt temps s’han reconegut les propietats de la teràpia per a la millora de la salut 

física i l’estat d’ànim, segons Hernández (2010, p. 351): “És una teràpia en la qual el cavall ens 

transmet tota la seva força i noblesa a través de la relació que s’estableix entre l’alumne, 

l’animal i el terapeuta, donant-se com a resultat una millora global, goig i aprenentatge.”  A 
                                                           
4 Extret de la página web: 
http://www.equinoterapiaismaelpinto.org/Historia.htm  
5 Extret de la página web 
http://www.dosrios.de/HTMLSPANISCH/equitacion_equinoterapia.html  
6 Extret de la pàgina web: 
http://caballospastoreo.galeon.com/productos842262.html  

http://www.equinoterapiaismaelpinto.org/Historia.htm
http://www.dosrios.de/HTMLSPANISCH/equitacion_equinoterapia.html
http://caballospastoreo.galeon.com/productos842262.html
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més, l’autor ens parla dels múltiples beneficis que deriven de la teràpia, esmentant millores a 

nivell muscular i de mobilitat, com també a nivell emocional, pel que fa a l’autoconfiança, 

l’autoestima i la capacitat d’adaptació. Cantón (2014), també fa referència a aquestes millores, 

afirmant que el fet de muntar a cavall trenca l’aïllament de la persona contra el món, 

disminuint les seves tensions i inhibicions.  

D’acord amb Fenichel (2010), les millores anteriorment citades són esdevingudes 

principalment pels tres principis terapèutics que defineixen la hipoteràpia: 

1. Transmissió de calor corporal (la temperatura del cavall és de 38°, superior a la 

dels humans).  

2. Transmissió de 90 a 100 batecs rítmics per minut. 

3. Transmissió d’un patró de locomoció similar al de la marxa humana. 

A més, tal com esmenta Pérez (2008), actualment podem incloure com a principis terapèutics 

les habilitats que els professionals apliquen a les activitats que dirigeixen, ja que les 

possibilitats de tractament i l’eficiència de la teràpia en si mateixa augmenta 

considerablement, aprofitant les condicions especials que ofereix el cavall i el medi ambient on 

es porta a terme l’activitat.  

De fet, Carbajosa i Riaño (2007) esmenten que, en gran part, els beneficis que s’obtenen a 

partir de l’activitat motriu que es porta a terme en la munta d’un cavall són conseqüència del 

conjunt d’experiències i vivències que es desenvolupen i afirmen que en ocasions resulta difícil 

per un altre medi poder reunir totes les vivències visuals, auditives i tàctils que aporta aquesta 

teràpia. 

Dins del grup de la hipoteràpia, podem diferenciar-ne dos tipus, entre els quals trobem la 

hipoteràpia passiva i l’activa. Parlem d’hipoteràpia passiva quan la persona a qui va dirigida la 

teràpia munta sobre el cavall adaptant-se passivament al moviment de l’animal sense portar a 

terme cap acció, aprofitant els tres principis: l’escalfor corporal, els impulsos rítmics i el patró 

de locomoció tridimensional del cavall. En aquesta modalitat, en ocasions, el terapeuta pot 

seure darrera del genet, per tal de corregir aspectes posturals durant la munta. En canvi, en la 

hipoteràpia activa, s’incorpora la realització d’exercicis neuromusculars, per tal d’obtenir un 

nivell d’estimulació més elevat. (Gross, 2006, p. 16). 
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4.1.3 L’organització de les sessions d’hipoteràpia, consideracions al seu voltant.  

 

Dins d’aquest apartat es considera important fer menció a totes aquelles variables que 

influeixen directament en l’organització i/o planificació de la teràpia i que, en conseqüència, 

són importants a tenir en compte, ja que influiran en el desenvolupament i funcionament de la 

mateixa.  

 

- L’ avaluació prèvia i altres tràmits 

Com en la majoria dels casos, és important considerar fer una avaluació prèvia de la persona 

que portarà a terme la teràpia, per tal de conèixer-la amb més profunditat, alhora que 

s’identifica la seva patologia i les dificultats que es volen tractar.  

Gallego, De Haro i Napier (1999) estableixen que els centres de teràpia han de realitzar unes 

fitxes de control i seguiment dels infants que porten a terme la teràpia. Els autors esmenten 

que, com a primer pas, és important elaborar una fitxa d’admissió on constin les dades 

personals de l’usuari i també l’autorització de la família per tal de portar a terme les sessions 

de teràpia.  

 

Posteriorment, és imprescindible realitzar una valoració mèdica per tal de determinar si la 

teràpia és adequada o no a les característiques i la patologia del cas. També s’han de posar en 

relleu les contraindicacions que poden sorgir i les precaucions que s’han de prendre en funció 

de les característiques del nen i de la seva discapacitat.  

És important esmentar la importància d’aquests documents, ja que influiran en gran part en el 

plantejament dels objectius i l’establiment de les bases de la teràpia, que variaran en funció de 

cada cas, valorant, sobretot, el tipus de patologia a tractar. Cal tenir en compte que les rutines 

depenen de les necessitats de cada pacient, l’única restricció és que s’ha d’aportar un certificat 

mèdic que avali que no és contraindicat per al pacient la pràctica de l’equinoteràpia, per tant, 

que no té cap de les malalties o problemes que estan contraindicats.7 

 

 

 

                                                           
7Extret de la pàgina web:  
http://www.unespai.com/equinoterapia/?page_id=60  

http://www.unespai.com/equinoterapia/?page_id=60
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- La importància dels objectius individuals 

Cal ser conscients que en cadascuna de les modalitats terapèutiques incloses dins del grup de 

l’equinoteràpia s’estableixen uns objectius, depenent de cada cas i de la patologia que es 

tracta.  

No obstant, basant-nos en la hipoteràpia com a teràpia concreta, cal esmentar que, 

generalment, és aplicada com a eina terapèutica plantejant-se uns objectius principals basats 

en l’àrea física i psicomotora, tot i que també es treballen objectius d’altres àrees, com per 

exemple, la comunicació, la socialització o l’autoestima8. 

En la majoria dels casos, els objectius principals que s’estableixen quan el tractament va dirigit 

a persones amb autisme són els següents9: 

- Estimular la capacitat de concentració en estímuls visuals. 

- Estimular la necessitat de la comunicació oral.  

- Despertar el desig per la socialització.  

- Promoure patrons adequats de conducta i d’integració al grup. 

Tenint en compte els objectius prioritzats en cada cas, cal saber que cada persona que porta a 

terme la teràpia és considerat un usuari amb un tractament personalitzat, i que no hi ha mai 

tractaments establerts segons el grau de discapacitat5. Aquest aspecte, és, sense dubte, un 

dels més importants, ja que sempre s’adapta el tractament al cas que presenta cada persona. 

Pérez (2008, p. 2) assenyala: “El sentit terapèutic de l’activitat ve determinat per la forma en 

que el professional empra al cavall, per la individualitat de les accions que porta a terme en 

relació a les característiques específiques de cada pacient i el moment evolutiu en que es 

troba”. 

 

- Equilibri en les relacions: 

Segons Ernst i de La Fuente (2007) aquest punt és un dels més importants a l’hora de posar en 

pràctica la teràpia, tal com diuen els citats autors, si no existeix una bona relació entre el 

                                                           
8 Extret de la página web: 
http://www.unespai.com/equinoterapia/?page_id=174  
9 Extret de la página web: 
http://fundacionbelen.org/base-datos/equinoterapia/  

http://www.unespai.com/equinoterapia/?page_id=174
http://fundacionbelen.org/base-datos/equinoterapia/
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terapeuta i el cavall, podrien produir-se reaccions imprevistes per part de l’animal, posant en 

perill l’alumne que el munta.  

Fent menció a la importància que té la relació entre el terapeuta i el cavall com a eina principal 

del tractament, considero important ressaltar una altra de les relacions cabdals que s’estableix 

durant la teràpia i que influeix en el desenvolupament d’aquesta, la relació entre l’animal i 

l’usuari que el munta.  

El primer pas de les sessions d’hipoteràpia serà establir una relació entre el pacient i l’animal. 

Aquesta fase és de molta importància, ja que s’ha de generar el clima necessari de confiança 

entre els dos. Si el pacient no confia en el cavall, no podrà estar relaxat a sobre d’ell i, en 

conseqüència, la teràpia serà ineficaç. En aquests primers contactes el pacient ha d’apropar-se 

al cavall, acariciar-lo, donar-li de menjar, és molt important que es produeixi un contacte físic 

per tal que la persona prengui consciència de l’animal, de la seva mida i del seu cos.10 

 

- Adaptació, freqüència i durada de les sessions 

En la majoria dels casos serà necessari un període d’adaptació que permeti al nen adaptar-se a 

les característiques de la teràpia, però tal com esmenten Pérez, Pérez, Santisteban, Salas, 

Chirino i Sóliz (2013) el procés d’adaptació del nen amb autisme, generalment és difícil i 

prolongat a causa de les dificultats que caracteritza el trastorn. Per aquest motiu és important 

que hi hagi un període on el terapeuta orienti el seu treball en aconseguir que el nen l’accepti i 

es familiaritzi amb el nou entorn. 

Pel que fa a la duració del tractament, no hi ha referències que citin un període concret, ja que 

l’autisme no es tracta de cap dolència física, sinó d’un trastorn que perdura en el temps. L’únic 

que s’ha de tenir en compte, és que per tal de veure millores significatives ha d’haver una 

continuïtat i un equilibri entre les sessions plantejades. 

Pel que fa a la durada estipulada de cada sessió cal esmentar que el temps d’una sessió de 

teràpia s’incrementa de forma progressiva i s’adapta a les característiques individuals de cada 

cas. De forma general es recomana una duració d’entre quinze i trenta minuts, dues o tres 

vegades a la setmana, podent incrementar el temps fins a una hora (Pérez, 2008).  

 

                                                           
10 Extret de la página web: 
http://unicornblanc.blogspot.com.es/2009_12_01_archive.html  

http://unicornblanc.blogspot.com.es/2009_12_01_archive.html


16 
 

- Característiques del centre de teràpia 

Pérez (2008) descriu el centre de teràpia com aquell espai on es porten a terme les sessions, 

dins del qual es poden trobar multitud d’estímuls, com per exemple: sorolls, olors, colors, 

formes, moviments dins d’un context obert, natural, interactiu i dinàmic. L’autor esmenta que 

aquestes característiques fan que el centre de teràpia sigui atractiu pels nens. 

 

Un centre d’equitació terapèutica ha de comptar, a més, amb tot l’equip material necessari 

que permeti la posada en pràctica de les sessions. Es positiu, tal com esmenta l’autor, poder 

comptar amb una selecció d’accessoris adequats a cada cas individual, d’acord a les 

característiques físiques de l’usuari, el tipus de patologia que presenta i els objectius que 

s’hagin plantejat inicialment. 

 

Cal també complir amb totes les mesures de seguretat que garanteixin la seguretat de 

l’alumne, del terapeuta i de tots els agents implicats a les sessions. Per aquest motiu, és 

necessari que el centre compti amb elements de seguretat com el casc. 

 

Tenir en compte aquests aspectes permetrà al centre adaptar-se a les sessions d’acord als 

requisits de cada cas, ja que si més no, cada alumne necessitarà la teràpia enfocada de forma 

diferent.  

 

- Equip terapèutic 

Segons Gallego et al., (1999), l’equip terapèutic és en gran part la clau de l’èxit o el fracàs de la 

teràpia. Aquests esmenten que per tal d’assegurar el bon funcionament de les sessions cal un 

consens i acord entre les diferents parts implicades.   

 

El personal necessari per tal de portar a terme l’activitat, és segons Pérez et al., (2013): 

o Una persona experta en equitació: Aquest ha de tenir coneixement al voltant dels 

cavalls i de l’entrenament que precisen. 

o El terapeuta: Coneixedor de les discapacitats infantils i de les formes en que es dona 

cadascuna, ja que li correspon avaluar cada cas en particular i establir les estratègies 

individualitzades necessàries. Diuen que ha de ser un educador capaç de facilitar 

l’aprenentatge de les noves habilitats. 

o L’ajudant: És aquell que col·labora en la seguretat de l’activitat, prevenint la caiguda de 

la persona que munta el cavall. 
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- Control i seguiment de l’alumnat 

Aquest és un dels aspectes més importants a l’hora d’organitzar i planificar les diferents 

sessions, ja que permetrà veure o identificar les millores o retrocessos dels nens que porten a 

terme la teràpia. A més, cal considerar aquest seguiment com un recurs que permet avaluar 

d’alguna forma el programa d’intervenció i, si cal, establir actuacions per millorar-lo.  

 

 

4.1.4 La importància del cavall 

 

Tal com afirmen Gallego et al., (1999), el cavall és la primera part de l’equip terapèutic i la clau 

de la teràpia. Segons els autors és molt important conèixer el cavall, així com les seves 

característiques físiques i morfològiques.  

Pérez (2008, p. 5) assenyala: “La selecció de l’animal és essencial, les característiques del 

cavall, la seva mida, el temperament, la docilitat, la raça, la varietat dels galops, etc. Els cavalls 

han de ser seleccionats d’acord a les peculiaritats de cada pacient i dels objectius terapèutics 

plantejats”. 

Per casos d’autisme, però, es valora i recomana l’ús d’un cavall que reuneixi un conjunt de 

característiques concretes. Sobretot,  ha de ser un cavall dòcil, que no realitzi moviments 

bruscos que puguin espantar al nen i que sigui capaç de tolerar el soroll i els moviments que es 

puguin realitzar sobre el seu llom. També, han de ser cavalls que estiguin acostumats al 

material emprat en les diferents sessions, de manera que no s’espantin quan aquests siguin 

utilitzats per a l’estimulació del nen. En definitiva, ha de tractar-se d’un cavall que accepti de 

bon gran el contacte humà. (Pérez et al., 2013)  

 

4.1.4.1 Per què el cavall? 

 

Alguns autors esmenten que les millores obtingudes a partir de la teràpia són en gran part, 

gràcies a les semblances que hi ha entre l’actitud dels autistes i el cavall. Més concretament, 

Grandin (2006) amb les seves investigacions al voltant del comportament animal, ha pogut 

identificar alguns dels trets d’identitat que comparteixen; sobretot pel que fa a la percepció, la 

cognició i la vida emocional. Tot això, segons l’autor, situa als nens amb autisme en una 

situació privilegiada pel que fa a l’obtenció d’èxit mitjançant la teràpia amb cavalls. 
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Un altre dels aspectes que condiciona favorablement la teràpia és la relació que s’estableix 

entre l’equí i l’alumne. La interacció amb el cavall no només permet al nen amb autisme 

establir un vincle, també li permet desenvolupar aspectes psicomotors, com l’esquema 

corporal, la lateralitat, l’equilibri o la coordinació, i per últim l’element psicoemocional, 

l’autoconfiança de poder establir no només un vincle amb un ser viu, sinó establir un patró de 

comportament, ja que el comportament social dels humans pot resultar complex per a una 

persona amb autisme, en canvi, el comportament animal és molt més previsible per a ells i 

això els permet organitzar la seva relació amb el món, reduint l’ansietat que els produeix un 

món tan caòtic.11 

 

La utilització del cavall com a eina terapèutica per nens amb autisme és de molta ajuda i, tal 

com s’ha anat esmentat anteriorment, un dels fets que permeten els beneficis de la teràpia en 

aquests casos ve donat pel moviment del cavall. Tot i que, pot resultar estranya aquesta 

concepció tractant-se l’autisme d’un trastorn més psíquic que no físic, el moviment rítmic i 

mecànic del cavall permet que la persona amb autisme pugui ser beneficiada en gran mesura. 

En l’autisme el moviment del cavall ajuda a generar emocions i combatre situacions i 

conductes que no son adequades en l’àmbit social. Gràcies al contacte amb cavalls, les 

persones amb autisme amplien la seva capacitat de reacció i es contagien de l’afectivitat i 

l’energia d’aquests animals.12 

 

4.1.5 Beneficis de la teràpia en nens amb autisme  

 

L’equinoteràpia no constitueix la cura de l’autisme però si una oportunitat inigualable per 

oferir al nen activitats científicament organitzades, orientades a estimular el seu 

desenvolupament i contacte amb el medi. (Pérez et al., 2013 p.10) 

Com sabem, l’autisme és considerat un trastorn sense cura, ja que perdura en el temps i en la 

majoria de casos, a mesura que la persona afectada amb aquest trastorn creix i es fa gran els 

símptomes empitjoren. L’equinoteràpia, tot i no buscar la cura de la persona, planteja millorar 

la seva qualitat de vida, així com la seva visió del món.  

“Els cavalls no l’han curat, però si han millorat alguns dels seus símptomes. [...] El viatge, els 

cavalls... No hi ha res que pugui curar l’autisme, però si que hi ha coses que poden ajudar a 
                                                           
11 Extret de la página web: 
http://www.espectroautismo.com/2013/12/autismo-y-equinoterapia.html  
12 Extret de la pàgina web: 
https://www.youtube.com/watch?v=y_kTLDvg0a8 

http://www.espectroautismo.com/2013/12/autismo-y-equinoterapia.html
https://www.youtube.com/watch?v=y_kTLDvg0a8
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millorar els símptomes i actualment s’estan realitzant moltes investigacions científiques sobre 

l’equinoteràpia. No totes les teràpies funcionen amb tots els nens; nosaltres vam provar coses 

amb el Rowan que no van funcionar. Cada nen és específic; però amb els cavalls si veiem que 

hi ha entre un 60% o un 70% de possibilitats d’èxit, de que millorin en algun sentit, de que 

puguin tenir una vida més normal. No parlo de cap cura, insisteixo”.13  

Tot i que els beneficis que es deriven d’aquesta pràctica són ambigus i dependran, en gran 

part, de l’evolució de l’usuari, és cert que existeixen i que poden millorar de forma 

considerable diversos aspectes en relació a les dificultats que es presenten. Cal dir, però, que 

per tal que aquests beneficis es donin, s’han de complir tots els requisits esmentats 

anteriorment, i enfocar l’atenció en el compliment dels objectius inicials adaptats a cada cas 

individualment. 

Pérez et al., (2013) esmenta l’ambigüitat mencionada anteriorment en casos d’autisme de la 

següent manera: 

No tots els nens autistes responen igual a la teràpia, ni la teràpia és necessàriament 

funcional en tots els casos, tampoc es combinen d’igual manera les activitats. 

Aconseguir els resultats establerts depèn de l’habilitat del terapeuta, de la seva 

capacitat per adaptar les característiques de la secció de tractament a la individualitat 

de cada cas.  

(Pérez et al., 2013, p. 12)   

No obstant, en la mateixa obra mencionen de forma organitzada el conjunt de beneficis que es 

poden donar en casos en que la teràpia va dirigida al tractament d’aquest trastorn. 

- Aconseguir que passi una estona agradable, que gaudeixi i que simultàniament li 

permeti guanyar habilitats. 

- Desaparició o reducció de moviments repetitius durant la munta. 

- Desenvolupament d’habilitats socials, facilitat pel contacte amb el medi exterior, 

reducció de l’agressivitat, millora de la responsabilitat i del comportament cooperatiu.   

- Increment de les habilitats comunicatives, verbals i no verbals. 

- Millores d’aspectes conductuals, de la voluntat i l’adaptació a canvis. 

- Desenvolupament de la motricitat, de l’atenció i de la concentració. 

                                                           
13 Entrevista a un pare d’un nen autista. Entrevista publicada al següent enllaç: 
http://unicornblanc.blogspot.com.es/2009/12/el-padre-que-susurraba-los-caballos.html  

http://unicornblanc.blogspot.com.es/2009/12/el-padre-que-susurraba-los-caballos.html
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- Increment de l’autoestima i la seguretat en si mateixos. 

 

Per una altra banda, Gross (2006) afirma que la hipoteràpia beneficia la qualitat de vida 

d’aquells que la practiquen, considerant una sèrie de millores a nivell neuromotor, 

sensomotor, psicomotor i sociomotor. L’autora reforça la teoria descrita anteriorment, 

centrant les millores en l’àrea psicològica, emocional i social.  

Per la seva part, Lercari i Rivero (2006) fan menció a la importància de les millores que es 

donen en l’àmbit social, establint que aquestes són esdevingudes principalment per tres 

motius: 

1. Els impulsos rítmics transmesos pel cavall, que permeten un contacte íntim i subtil, 

organitzat i no agressiu que fan possible que es pugui iniciar un contacte comunicatiu 

amb l’animal. 

2. La sensació agradable que es produeix pel fet d’estar muntant un cavall, això segons 

els autors, és esdevingut pel context natural d’interacció. D’aquesta manera, diuen, es 

poden reduir les frustracions i augmentar les conductes gratificants. 

3. El fet que necessitin posar en marxa conductes intencionals per realitzar l’activitat 

motivadora de la munta fa que aquesta activitat pugui ser un agent motivador i que, 

posteriorment, aquestes conductes intencionals puguin donar-se quan es tracti 

d’interaccions entre iguals.  

 

4.1.6 Estudis sobre la hipoteràpia en l’àmbit de l’autisme per a la inclusió 

 

Actualment, no podem esmentar cap estudi que demostri que la hipoteràpia pot ser inclusiva 

per a l’alumnat amb autisme, ja que encara és considerada una teràpia en creixement. Tot i 

així, un cop coneguts els beneficis que aporta la teràpia a partir dels seus principis terapèutics 

mitjançant recerques empíriques, si que podríem dir, basant-nos en una opinió i valoració 

personal, que hi pot haver alguna relació i, en conseqüència, podríem afirmar que en certa 

forma contribueix a la inclusió.  

Si entenem aquesta com l’oportunitat d’accedir, participar i progressar podem afirmar que els 

alumnes afectats amb aquest trastorn, un cop munten a sobre el cavall i es deixen envair per 

totes les sensacions que aporta la teràpia, són tractats de forma inclusiva dins del context 
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social i educatiu. Mitjançant la teràpia s’ofereix als alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista 

un ventall de possibilitats que els permet aprofitar cadascun dels estímuls que se’n deriven de 

la pràctica, per tant, d’alguna forma se’ls dóna oportunitats d’accedir, participar i progressar, 

sentint-se part del grup i alhora aprofitant les oportunitats d’aprenentatge que genera el 

context i l’activitat en si mateixa.  

Mitjançant les accions que desenvolupa el terapeuta, es poden oferir a la persona autista un 

conjunt d’estímuls que el facin sentir part important del grup, les situacions que aporta la 

teràpia en si mateixa permet a l’alumne gaudir de situacions reals i vivencials, valorant 

positivament la relació que estableix amb el seu cavall i veient en la hipoteràpia una part lúdica 

i motivacional.  

Valorant el gran nombre de centres d’educació especial que porten a terme aquesta teràpia 

per als seus alumnes, podríem dir que aquesta pot resultar una bona alternativa per a 

l’alumnat amb determinades discapacitats, per aquest motiu resultaria una bona opció 

implantar aquesta iniciativa a les escoles amb alumnes discapacitats, ja que s’ofereix en un 

entorn i context diferents a la resta i això fa que els aprenentatges que es promoguin vinguin 

d’una vessant motivadora.  

Principalment, tal com esmenten Carbajosa i Riaño (2007), el fet que les escoles implantin 

aquesta teràpia és un signe de l’intent i la bona voluntat que tenen per donar respostes 

educatives als seus alumnes, afavorint la socialització i la inclusió d’aquests.  

Tot i així,  hi ha una sèrie de condicionants que dificulten el fet que aquesta teràpia es pugui 

implantar a les escoles. S’ha de tenir en compte que per tal de poder fer les sessions, són 

indispensables uns espais físics adequats i específics que permetin el desenvolupament de les 

diferents sessions i també cal comptar amb aquells equipaments que permetin la cura dels 

cavalls o ponis necessaris en cada cas. A més, s’ha de tenir en compte, tal com esmenta 

l’autor, que l’equitació és considerada actualment com un esport d’elit i, en conseqüència, és 

econòmicament poc accessible, ja que per la seva pràctica és necessària una inversió 

econòmica considerable. També hem de considerar el fet que si implantem la teràpia a l’escola 

és necessari comptar amb un equip multidisciplinari que pugui atendre les exigències de la 

pràctica i en ocasions tots aquests requisits resulten complicats d’aconseguir. 

 Tot i no tenir evidències que demostrin l’efectivitat en termes d’inclusió, els fets esmentats 

deixen entreveure que quan una escola es planteja portar a terme la teràpia per als seus 

alumnes, un dels objectius que es proposen és promoure la inclusió d’aquests a partir d’una 

activitat que resulta motivadora i plaent per a ells.  
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4.1.7 La hipoteràpia vista des de la perspectiva familiar 

 

La família és una de les parts claus per al bon funcionament de la teràpia, ja que tenen una 

gran responsabilitat abans del procés i durant el mateix.  

Tal com esmenta Pérez (2008), els pares tenen la responsabilitat inicial d’informar als 

professionals que portaran a terme la teràpia sobre la patologia del seu fill o filla, sobre el 

moment evolutiu en que es troba, sobre les habilitats i dificultats que presenta, així com 

també sobre els seus antecedents personals.  

Les famílies, doncs, representen el punt de partida de la teràpia, ja que a partir de la 

informació que donen als professionals es plantejarà o no si es pot portar a terme la teràpia, i 

en cas que no estigués contraindicat, es treballaria en el plantejament dels objectius. 

Posteriorment, segons l’autor, els professionals tenen l’obligació d’informar a les famílies 

sobre les conclusions extretes i les peculiaritats del treball individual que s’estableix.  

Cada cop són més les famílies que confien en l’efectivitat de la teràpia amb cavalls, una mostra 

d’això és el fet que són les mateixes famílies les que es fan càrrec de la totalitat del cost que 

suposa la teràpia, ja que actualment el Departament i l’Administració no se’n fan càrrec i en 

conseqüència les escoles no disposen de cap subvenció que els permeti costejar-la.   

 

4.1.8 Aspectes legals de la hipoteràpia 

 

Parlar d’aspectes legals que regulin la teràpia a nivell nacional o autonòmic és molt difícil, ja 

que la hipoteràpia encara es considera una teràpia en creixement i per a molta gent és 

totalment desconeguda. Per aquest motiu, dins d’aquest apartat no s’esmentaran 

consideracions sobre lleis que regulen aquesta teràpia, ja que no existeixen.  

No obstant, cal esmentar altres consideracions normatives, com per exemple que tot Centre 

Hípic hauria de comptar amb un segur de Responsabilitat Civil que es responsabilitzés del que 

pogués passar dintre de les instal·lacions. És important esmentar això tenint en compte que la 

temàtica de la recerca aborda aquesta perspectiva de dels Centres d’Hípica dins dels quals es 

realitzen i s’organitzen les diverses sessions de teràpia pels alumnes. Aquest segur cobreix la 

responsabilitat del propietari davant els danys que el cavall pugui ocasionar durant la munta o 

en llibertat, ja siguin materials com personals. 
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Aquest segur de Responsabilitat Civil s’aplica a diversos casos com per exemple: l’organització 

de concursos, els treballs d’adoctrinament, l’assistència a feries, la realització de classes i 

organitzacions de passeigs i rutes, la responsabilitat civil dels monitors, l’activitat 

d’equinoteràpia o hipoteràpia, etc. A més, es fa càrrec dels accidents que hi puguin haver, ja 

sigui dins de les instal·lacions o realitzant rutes al voltant del centre.14   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Informació extreta de la página web: 
http://www.seguroshipicos.com/es/seguro/seguro-sobre-responsabilidad-civil  

http://www.seguroshipicos.com/es/seguro/seguro-sobre-responsabilidad-civil
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Part pràctica 
 

Dins d’aquest apartat es mencionen tots aquells aspectes referits a la contextualització del 

treball i a la part pràctica que s’ha desenvolupat per tal de portar a terme la investigació. Als 

apartats següents, doncs, s’ofereix informació referida a l’escola i al centre de teràpia i alhora 

es posen en relleu diversos aspectes de la recerca, entre els quals destaquen: l’anàlisi de les 

dades obtingudes i l’establiment de resultats. 

5 CONTEXTUALITZACIÓ  

 

Per tal de complir amb els objectius inicials15, el projecte requeria la necessitat de contactar 

amb un centre on:  

 

a. Es portés a terme la teràpia, en aquest cas ha estat un Centre d’Educació Especial. Els 

motius principals pels quals hem situat la recollida de dades a un CEE són els següents:   

1) Majoritàriament els alumnes amb Trastorn de l’Espectre autista estan escolaritzats 

a Centres d’Educació Especial, on poden ser atesos de forma més individual i 

específica. Tal com indica el Departament d’Ensenyament un total de 1596 

alumnes amb diagnòstic de TGD era escolaritzat a Centres d’Educació Especial a 

Catalunya al curs 2013-201416.  

2) Les teràpies d’aquest tipus s’acostumen a oferir en escoles on l’alumnat presenta 

afectacions més greus i per tant no poden ser atesos a l’escola ordinària. 

3) Considerant que un dels objectius és analitzar si la teràpia pot ser una eina que 

permeti la inclusió de l’alumnat amb autisme, és millor partir d’un entorn no 

inclusiu per tal de veure si mitjançant la teràpia es desenvolupen pràctiques que es 

podrien considerar inclusives.  

b. Que atengués alumnat amb autisme, amb la intenció d’abordar diversos aspectes 

relacionats amb els alumnes i la teràpia.  

 

                                                           
15 Vegeu punt 2.: Objectius 
16 Dades extretes de la página web: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/dades_curs_actual/educacio_especial/  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/dades_curs_actual/educacio_especial/
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Per aquest motiu, vaig decidir començar a realitzar una recerca virtual sobre aquells centres 

que complien amb els dos requisits principals i vaig trobar-me una gran oferta de centres 

d’educació especial a Catalunya, vaig estar valorant opcions al voltant de vuit Centres 

d’Educació Especial. El segon pas va ser establir un contacte telefònic, per tal de presentar el 

meu cas i les necessitats que requeria el projecte. Va ser en aquell punt on es van focalitzar 

tots els meus esforços, ja que desprès de fer diverses trucades als vuit centres seleccionats 

inicialment,  la major part de les escoles van rebutjar ser col·laboradores en el treball, al·legant 

diversos motius, com podien ser la falta de temps o el fet de no tenir enfocada la teràpia com 

jo ho necessitava.  

 

No obstant, vaig aconseguir contactar amb un centre que es va mostrar interessat en 

col·laborar amb mi, el “Centre d’Educació Especial Balmes I”, situat a Sant Boi del Llobregat, el 

qual forma part de “l’Associació Balmes”, formada per un altre Centre d’Educació Especial 

anomenat “Balmes II”. De forma paral·lela, vaig establir contacte amb el Manel Cruz, monitor 

del centre d’Equinoteràpia “Delta del Llobregat”. En aquest centre és on els alumnes del “CEE 

Balmes I” realitzen la teràpia. Vaig decidir enfocar la part pràctica a partir de dos centres 

estretament vinculats, ja que, per a mi, aquest és un dels aspectes que facilita la recerca, ja 

que es poden abordar els mateixos aspectes des de dos perspectives diferents 

 

Amb la intenció de facilitar més informació sobre l’escola i el centre d’hípica, als apartats 

següents s’exposen amb més detall alguns dels trets d’identitat que els defineixen. 

 

5.1 “EL CENTRE  D’EDUCACIÓ ESPECIAL BALMES I” 
 

Segons el Projecte Educatiu de Centre, Balmes I és un Centre d’Educació Especialitzada situat a 

Sant Boi del Llobregat, aquest compta amb atenció sanitària i en Salut Mental, al centre 

assisteixen 74 infants i joves d’entre 3 fins a 20 anys. Els seus alumnes presenten una amplia 

gama de trastorns que, ja sigui com a factor principal o associat, inclouen una simptomatologia 

psicòtica o autística. S’inclouen des de trastorns greus del desenvolupament, a diverses formes 

d’autisme i de psicosis infantils.  

Aquests alumnes, presenten trastorns greus del llenguatge i de la comunicació, a més de 

dificultats en la relació amb els altres i el seu entorn. Per aquest motiu, Balmes I adreça als 

seus alumnes una oferta educativa que es concreta en propostes d’atenció especialitzada, per 
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tal de respondre a les necessitats individuals de cadascú. La principal intenció del centre és 

oferir un entorn i un projecte global que faciliti al màxim el creixement i el desenvolupament 

personar, alhora que les experiències que se’ls proporciona els faci guanyar en experiència, 

seguretat i oportunitats de progrés. 

És important destacar que el centre compta amb un conjunt de professionals adreçats a tres 

àrees d’intervenció: 

- Àrea educativa: Composta per psicòlegs escolars, logopeda, mestre d’educació física, 

tutors i educadors. 

- Àrea de salut mental: Composta per psicòlegs clínics, psicoterapeutes, psiquiatres. 

- Àrea mèdic-rehabilitadora: Comporta per neuropediàtra, terapeuta ocupacional i 

fisioterapeuta. 

Tal com esmenta el PEC del centre, és un principi fonamental facilitar la integració dels 

alumnes als diferents entorns de la comunitat. Per aquest motiu ofereixen experiències i 

propostes que permeten als alumnes conèixer i participar en diferents entorns, alhora que 

s’afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal i social. 

“Balmes I”, per tal de complir i facilitar els aspectes mencionats anteriorment, facilita l’accés a 

un conjunt d’activitats, entre les quals destaca la hipoteràpia. Aquesta es dirigeix a l’alumnat 

per tal de influenciar positivament en la seva qualitat de vida i millorar-la, aportant a l’alumne 

un conjunt de vivències especials. Com ha centre especialitzat ofereixen oportunitats d’accés a 

la teràpia des de fa 16 anys, però el fet de no comptar amb subvencions provoca que siguin les 

famílies les úniques responsables del cost de la teràpia. Això fa, que els alumnes assistents a la 

teràpia siguin menys dels que podrien ser, ja que només hi van els fills de les famílies que 

poden costejar-se el tractament.  

 

5.2 “EL CENTRE DE TERÀPIA DELTA DEL LLOBREGAT” 
 

Aquest centre de teràpia es presenta com una Associació sense ànim de lucre situada al Prat 

de Llobregat, aquesta es dedica principalment a l’equinoteràpia adreçada a diferents 

patologies, i a la realització de diverses modalitats i activitats hípiques per a persones sense 

visió. L’equip que porta a terme la teràpia al centre és considerat multidisciplinari, ja que els 

professionals implicats pertanyen a diverses àrees, els més importants a destacar són els 
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següents: Equinoterapeutes, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, monitors, fisioterapeutes, 

guies i experts en cavalls.  

L’Associació treballa amb usuaris de forma individual, però també realitza teràpies amb 

diverses escoles del Baix Llobregat, la majoria de les quals són Centres d’Educació Especial, 

entre d’elles destaca el “Centre d’Educació Especial Balmes I”.  

Generalment, la teràpia es realitzada a la mateixa hípica del centre, però també poden 

traslladar-se a altres llocs, com per exemple a escoles o a altres entitats que ho necessitin. Per 

tal de donar a conèixer la seva feina, el “Centre d’Equinoteràpia Delta del Llobregat” ofereix la 

primera sessió de teràpia de forma gratuïta, d’aquesta forma l’usuari al qual s’adreça la teràpia 

o bé els seus responsables poden valorar el treball que realitzen els professionals i decidir si 

volen continuar o no amb la teràpia.  
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6 FASES DEL PROJECTE I TEMPORITZACIÓ  

 

El procés d’elaboració del TFG ha sigut llarg i ha estat influenciat per diversos aspectes que han 

condicionat  la seva elaboració. A la següent taula es presenten les diferents fases del projecte 

i la seva temporització amb la intenció de mostrar com s’ha organitzat i estructurat tot el 

procés d’investigació: 

 

Fase I: disseny i 

preparació  

Novembre 2014 – 

Desembre 2014 

Durant aquest període es van començar a 

realitzar les primeres tutories per tal 

d’ordenar les idees inicials i elaborar un índex 

que servís com a punt de partida del treball. 

Aquest primer període va ser útil per aclarir 

aspectes en relació als objectius inicials, això 

va provocar la necessitat de realitzar algunes 

modificacions vers la proposta inicial. 

Durant aquest període es van realitzar les 

primeres recerques teòriques sobre els dos 

temes claus del treball, l’autisme i la 

hipoteràpia. Cal dir, però, que es va tractar 

d’una cerca d’informació superficial que em 

va permetre situar-me una mica més en el 

tema d’estudi. Aquesta primera recerca va 

servir per elaborar un esquema de tot el que 

seria el marc teòric, va ser com una mena de 

guia que em va permetre tenir presents els 

punts que ocuparien la part teòrica i que 

posteriorment s’anirien omplint a mesura que 

s’avançava en la redacció del treball.  

Durant aquest període també es va treballar 

en la definició dels objectius generals de la 

recerca i l’esbós de la part pràctica, moment 

en el qual es van plantejar els primers 
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aspectes referits als instruments de recollida 

de dades que serien necessaris i la 

temporització de la investigació.  

 

Fase II: 

desenvolupament 

Gener 2015 – Abril 

2015 

Durant aquest segon període es va realitzar 

una recerca teòrica més profunda per tal 

d’obtenir un major nombre d’informacions. 

Tenint clars els objectius plantejats i sabent 

quines eren les veritables intencions de la 

investigació, aquesta recerca va ser molt més 

dirigida per tal de donar resposta a les 

necessitats que requeria el procés. Així es va 

es va començar a treballar en el disseny de les 

entrevistes i els qüestionaris. 

A finals del mes de Gener, amb l’ajuda dels 

referents teòrics es van enllestir les 

entrevistes i els qüestionaris, que es van 

validar i contrastar amb els objectius per tal 

que fossin coherents.  

Durant aquest mes també es va anar 

construint l’estructura del treball, tenint en 

compte aquells aspectes que es volien 

investigar. 

Febrer i Març van estar dedicats gairebé de 

forma total a la recerca teòrica, per tal de 

complimentar el marc teòric de la forma més 

adient possible. Es van aclarir diversos 

aspectes referents a les categories de la 

investigació i es van anar modificant els 

instruments de recollida de dades en funció 

de les necessitats del moment. Això va 

provocar que el procés seguit no fos del tot 
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lineal, ja que en moltes ocasions el disseny de 

les entrevistes i els qüestionaris requeria 

aprofundir una mica més en la part teòrica. De 

manera que sempre ha estat un procés 

marcat pel fet de trobar un equilibri entre els 

instruments de recollida de dades i el marc 

teòric per tal d’assegurar l’equilibri i la 

coherència entre els dos grans blocs.   

Poc a poc, l’índex inicial que es va 

confeccionar entre el mesos de Novembre i 

Desembre va anar prenent forma i gairebé 

tots els aspectes cabdals de la recerca es van 

posar en relleu. 

Al març es van començar a realitzar les 

primeres cerques d’escoles i centres de 

teràpia que podien ser possibles 

col·laboradors del projecte.  

A finals de Març es va pactar la col·laboració 

amb el “Centre d’Educació Especial Balmes I” i 

el “Centre d’Equinoteràpia Delta del 

Llobregat”. Durant aquest període es van 

establir diversos contactes ambdós centres, 

per tal de presentar el projecte i els aspectes 

que requerien la seva col·laboració. Al mateix 

temps que es van fer els contactes amb els 

professionals es van revisar i enllestir els 

instruments de recollida de dades definitius.  

Posteriorment, a principis d’Abril es va 

acordar, a causa de diversos aspectes 

condicionants, enviar les entrevistes i els 

qüestionaris per correu electrònic a les dues 

parts col·laboradores. 
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Durant aquest període es van consultar 

aspectes referits als centres per tal d’aportar 

informació rellevant a l’apartat de 

contextualització del projecte. Per fer això, es 

va procedir a un anàlisi de les pàgines webs en 

les quals es va trobar informació relativa als 

trets d’identitat dels dos centres. 

Fase II: Anàlisi de 

dades  

Mitjans d’Abril 2015 Al voltant de la segona setmana d’Abril es van 

rebre les entrevistes i qüestionaris emplenats 

pels professionals i es va procedir a l’anàlisi de 

dades, establint un treball exhaustiu pel que 

fa a la categorització i l’establiment de 

conclusions. 

També va tenir lloc l’última tutoria del TFG, en 

la qual es van revisar diversos aspectes del 

treball i es van modificar uns altres.  

Fase IV: 

elaboració 

informe  

Abril 2015 A finals d’Abril es van modificar i enllestir els 

diferents apartats en funció de l’última tutoria 

realitzada. A partir d’aquí es va realitzar el 

redactat definitiu del Treball Final de Grau. 

 Maig 2015 Presentació del TFG escrit. 

 Juny 2015 Defensa oral del TFG. 
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7 METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ 

 

La metodologia d’investigació emprada a la recerca ha estat, per una banda, qualitativa, 

emprant les entrevistes com a instrument principal per la recollida de dades. Tenint en compte 

la classificació de Sabino (2002) al voltant dels tipus d’entrevista, en aquesta ocasió s’ha optat 

per realitzar entrevistes estructurades. Aquestes són les conegudes com entrevistes formals, 

en les quals les preguntes han estat prèviament planificades per l’investigador mitjançant un 

guió elaborat i dirigit.  

Per una altra banda, els qüestionaris han estat la segona opció en la recollida de dades per 

realitzar l’estudi. Segons Bizquerra (2004), aquests resulten una eina senzilla i útil per a 

l’obtenció de dades i a més permeten la recollida d’informació de diferents persones alhora 

que es poden fer estimacions de les conclusions extretes. L’autor esmenta que aquest 

instrument és un dels més utilitzats en l’àmbit educatiu.  

7.1 CONSIDERACIONS ÈTIQUES  
 

Per tal de portar a terme el treball, sobretot la part pràctica d’aquest, s’han tingut en compte 

una sèrie de principis ètics. A continuació, s’esmenten, en terme generals, les consideracions 

ètiques del procés i que han implicat a les dues parts col·laboradores del projecte.  

Aquestes consideracions afecten a l’escola i al centre de teràpia participants, cal dir que en tot 

moment van estar informats sobre la temàtica del treball i la intencionalitat d’aquest. Per 

aquest motiu la iniciativa de realitzar la col·laboració va resultar voluntària i es van mostrar 

accessibles a mostrar les seves dades al projecte, donant els seus noms i els dels seus centres a 

les entrevistes realitzades.  

També és important mencionar que s’ha guardat totalment la identitat de les persones 

enquestades mitjançant els qüestionaris, sent aquests totalment anònims, tal i com es va 

assegurar que seria. 

En definitiva, s’han respectat les decisions i opinions de les persones participants, valorant-se 

els seus punts de vista com a professionals de la millor forma possible i agraint-los-hi  la seva 

col·laboració i implicació en el projecte. 
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8 INSTRUMENTS 

 

A la següent taula es pot observar la concreció dels instruments emprats per a la recollida de 

dades valorant l’objectiu a assolir. De forma esquemàtica, doncs, es menciona l’instrument o 

instruments aplicats en cada cas.  

Objectiu Instruments de recollida 

 

Aprofundir en el coneixement de les 

principals dificultats de l’alumnat 

autista en l’etapa de primària. 

- Recerca bibliografia. 

- Entrevista a l’escola (directora i 
fisioterapeuta). 

- Qüestionaris escola (equip de mestres 
implicat). 

 

Aprofundir en el concepte 

d’hipoteràpia com a teràpia 

concreta. 

- Recerca bibliogràfica. 

- Entrevista al centre de teràpia 
(monitor que porta a terme les 
sessions). 

- Qüestionaris (Professionals del centre 
d’hípica). 

 

 

Comprovar quin benefici comporta 

la hipoteràpia en relació a les 

dificultats del nen autista. 

- Recerca bibliogràfica. 

- Entrevista a l’escola (directora i 
fisioterapeuta). 

- Entrevista al centre de teràpia 
(monitor). 

- Qüestionaris escola (equip de mestres 
implicats). 

- Qüestionaris centre de teràpia 
(professionals del centre d’hípica). 

 

 

Conèixer organització i planificació 

de les teràpies. Responsabilitats, 

funcions i tasques i aspectes legals. 

 

 

- Entrevista a l’escola (directora i 
fisioterapeuta). 

- Entrevista al centre de teràpia 
(monitor). 

- Qüestionaris escola (equip de mestres 
implicats). 

- Qüestionaris centre de teràpia 
(professionals del centre d’hípica). 

- Cal esmentar també la consulta de la 
legislació. 
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8.1 REVISIÓ DOCUMENTAL  
 

La revisió documental aplicada com a instrument de recollida de dades ha estat principalment 

requerida per tal de conèixer aspectes del “Centre d’Educació Especial Balmes I”. Això ha 

permès ampliar l’apartat de contextualització17 i entendre alguns dels aspectes que formen 

part dels eixos fonamentals de l’escola.  

L’aspecte que més s’ha valorat pel que fa a la revisió documental, és: el Projecte Educatiu de 

Centre, on es posen de manifest els seus ideals d’escola. A més, s’ha realitzat una petita 

recerca a través de la pàgina web del centre18, mitjançant la qual s’han pogut conèixer 

aspectes referits a les activitats que ofereix el centre, entre les quals destaca la hipoteràpia,  i 

sobre els professionals que vetllen per atendre els alumnes.  

També, s’ha realitzat un anàlisi general de la pàgina web del centre de teràpia, gràcies a la qual 

s’han pogut conèixer aspectes relacionats als trets d’identitat del centre, les activitats que 

organitzen i la forma en que ells entenen la teràpia assistida amb cavalls. La mirada 

professional amb la qual es troba enfocada aquesta pàgina web19 permet a les persones que la 

visiten entendre una mica més sobre aquesta teràpia i sobre aquells beneficis que aporta als 

usuaris amb diferents patologies. A més, la pàgina té un apartat on presenta un recull 

d’articles escrits pel Manel Cruz, al qual vaig tenir l’oportunitat d’entrevistar, permetent 

entendre i valorar diferents aspectes que identifiquen la teràpia.  

 

8.2 ENTREVISTES 
 

L’entrevista ha estat triada com ha instrument de recollida d’informació per tal d’obtenir el 

major nombre de dades i aspectes importants atenent als objectius de la recerca. El fet de ser 

una eina d’investigació qualitativa ha permès recopilar aspectes cabdals i importants pel que fa 

al projecte d’investigació, sobretot ha sigut útil a l’hora d’obtenir informació referida a la 

teràpia per part dels professionals implicats en la recerca i també sobre el trastorn, d’aquesta 

                                                           
17 Vegeu punt 5.1: “Centre d’Educació Especial Balmes I” 
18 Pàgina web del CEE Balmes I:  
http://www.ibalmes.org/3039/v3_00ver_apartados.php?params=d3039a1335a2216a00000  
19 Pàgina web del Centre d’Equinoteràpia Delta del Llobregat: 
http://www.deltadelllobregat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=59&lang=es  

http://www.ibalmes.org/3039/v3_00ver_apartados.php?params=d3039a1335a2216a00000
http://www.deltadelllobregat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=59&lang=es


35 
 

manera s’han pogut valorar aquests aspectes des d’una vessant educativa i terapèutica 

mitjançant la visió i l’opinió personal i professional de cadascú. 

S’han realitzat dues entrevistes, una d’elles ha estat dirigida a les representants del Centre 

d’Educació Especial Balmes I” i una altra al representant del “Centre d’Equinoteràpia Delta del 

Llobregat”. La primera va ser una entrevista a dues bandes, ja que les respostes venen 

donades per dues persones diferents, la directora de l’escola i la fisioterapeuta, aquesta 

entrevista conjunta ha resultat ser molt enriquidora, ja que s’esmenten aspectes cabdals en la 

recerca des de dues visions diferents. Mitjançant aquesta entrevista es van recollir aspectes 

importants que atenien a tots els objectius de la recerca, s’esmenten aspectes referits al 

trastorn i com afecta aquest als alumnes dins del context d’aula, pel que fa a aspectes 

comunicatius i relacionals. També s’exposen aspectes referits a la hipoteràpia, pel que fa a 

l’organització planificada des del centre, les variables i tràmits que es tenen en compte per 

determinar si un alumne va o no a la teràpia i els beneficis que s’obtenen a partir de la seva 

pràctica. A més, es fa una petita valoració de la teràpia, esmentant les seves possibilitats des 

d’un punt de vista educatiu pel que fa al treball de continguts, així com una valoració al voltant 

dels aspectes inclusius que possibilita i les seves dificultats d’accés.20 

La segona entrevista, va ser dirigida al centre de teràpia, el mateix centre que porta a terme les 

sessions als alumnes de l’escola “Balmes I”, aquesta entrevista va ser dirigida al monitor 

encarregat d’impartir les sessions de teràpia a aquests alumnes, aspecte que va afavorir la 

comparació entre els dos punts de vista, el de l’escola i el del centre de teràpia en qüestió. 

Amb aquesta entrevista també es pretenia atendre tots els objectius des d’un altre punt de 

vista, així doncs la intenció principal a l’hora de realitzar-la va ser recollir aspectes que 

donessin resposta a l’objectiu dos “aprofundir en el concepte d’hipoteràpia”, per tal de 

conèixer aquesta informació de primera mà per part d’un professional implicat. No obstant, 

mitjançant l’entrevista es valoren aspectes sobre l’organització i la planificació de les sessions 

que es realitzen conjuntament amb l’escola i també aspectes més formals referits als tràmits i 

protocols que s’estableixen. Igual que en l’entrevista que es va portar a terme amb l’escola, en 

aquest cas també es mencionen aspectes referits als beneficis que se n’obtenen a partir de la 

teràpia en l’alumnat autista, esmentant les característiques de la teràpia com a causa 

d’aquestes millores. Tenint en compte la visió del centre terapèutic, també s’aborda  el tema 

de la inclusió de l’alumnat autista, valorant si la teràpia facilita o no aquest aspecte.21 

                                                           
20 Vegeu annex III: Entrevista I: Centre d’educació especial Balmes I. 
21 Vegeu annex IV: Entrevista II: Centre d’Equinoteràpia Deltra del Llobregat 



36 
 

Cal dir, que les dues entrevistes van ser realitzades via correu electrònic, ja que desprès de 

valorar aspectes referits a la disponibilitat de l’escola i del centre era pràcticament impossible 

acordar unes hores que fossin adients per tothom. Sense oblidar la visió de les famílies al 

voltant de l’aplicació de la teràpia, es va abordar la seva perspectiva de forma indirecta, 

demanant l’opinió dels dos centres sobre la visió familiar. 

 

8.3 QÜESTIONARIS 
 

Per tal d’ampliar el nombre de dades recollides a través de les entrevistes es van realitzar uns 

qüestionaris que implicaven novament la col·laboració de les dues bandes. Així es va 

aconseguir ampliar la mostra de persones participants en l’estudi i alhora es van valorar 

diferents punts de vista des de les dues vessants. La decisió d’emprar els qüestionaris com a 

mètode d’investigació va venir determinada, en gran part, pel fet de ser una eina de fàcil accés 

a tothom, ja que no exigeix tanta dedicació com l’entrevista i requereix poc temps per ser 

resposta. 

Els qüestionaris es van elaborar tenint en compte les mateixes categories implicades a les 

entrevistes, intentant que hi hagués el màxim equilibri possible entre els dos instruments de 

recollida de dades. Tot i així, tenint en compte que els qüestionaris es consideren un 

instrument d’investigació més concret, es va intentar que les preguntes fossin el més cabdals 

possibles, per tal de no allargar massa el nombre de qüestions.  

D’una banda, els qüestionaris s’han passat a sis mestres del Centre d’Educació Especial 

participant en la investigació, considerant aquests agents com a principals implicats en el 

procés de teràpia. Les preguntes adreçades als professionals de l’escola estan centrades en 

recollir respostes que donin més validesa a l’entrevista realitzada a la directora i a la 

fisioterapeuta del centre. Per aquest motiu, les preguntes pertanyen a les mateixes categories, 

esmentant aspectes referits a les dificultats de l’alumnat amb autisme, als beneficis que se’n 

deriven mitjançant la pràctica de la hipoteràpia i les repercussions que es donen en altres 

contextos, com pot ser l’entorn familiar. També es fa menció a les variables que es tenen en 

compte en l’organització per part de l’escola juntament amb el centre i les famílies, el nivell 
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d’inclusió que es pot considerar a partir de la seva pràctica i les principals dificultats d’accés a 

la teràpia. 22 

D’una altra banda, pel que fa al centre de teràpia, els qüestionaris han estat valorats per sis 

professionals que formen part de les sessions organitzades pels alumnes de l’escola. Les 

preguntes adreçades als professionals del centre de teràpia es van realitzar amb la mateixa 

motivació que els de l’escola, per això les preguntes realitzades tenen total relació amb 

l’entrevista elaborada pel monitor d’equinoteràpia del centre. Els aspectes principals implicats 

en aquests qüestionaris estan relacionats amb temes referits a la coordinació i organització 

que s’estableix conjuntament amb l’escola i les famílies, així com els beneficis que es donen en 

alumes amb Trastorn de l’Espectre Autista. També es demana la visió del centre de teràpia pel 

que fa a la inclusió que fa possible la teràpia i sobre les principals causes, que segons ells, 

dificulten l’accés a la teràpia. 23 

Cal dir que els qüestionaris van ser elaborats amb la plataforma de Google Docs, disponible a 

Google Drive, ja que d’aquesta forma era més fàcil enviar i rebre els qüestionaris i també 

elaborar els gràfics per realitzar l’anàlisi de dades. És important mencionar que les preguntes 

realitzades en tots els qüestionaris enviats, tant a l’escola com al centre de teràpia, són 

indicades amb la intenció de ser respostes segons el grau d’acord en les afirmacions donades. 

De tal forma que, es plantegen les “preguntes” en forma d’afirmació, amb la qual cosa l’altra 

part ha de mostrar el seu grau d’acord amb aquesta. Per fer això, es dona la possibilitat de 

donar resposta amb una escala que va de l’1 al 5, considerant l’1 com desacord i el 5 com 

acord total en l’afirmació. L’última pregunta, però, es planteja diferent, ja que fa referència a la 

dificultat d’accés a la teràpia, per aquest motiu es dona tres possibilitats de resposta i l’opció 

d’escollir-ne cap, una, dues o les tres. A més, al final del qüestionari es dona l’opció d’aportar 

alguna observació sobre les respostes donades o les qüestions plantejades, amb la intenció 

que es puguin fer matisacions al respecte.  

 

 

 

                                                           
22 Vegeu annex V: Guió del qüestionari adreçat al CEE Balmes I 
23 Vegeu Annex VI:Guió del qüestionari  adreçat al Centre d’Equinoteràpia Delta del Llobregat. 
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9 DADES I RESULTATS  

 

9.1 CONSULTA DOCUMENTAL 
 

A través de la consulta documental analitzada s’ha obtingut informació referent als ideals o 

principis educatius que marquen les dinàmiques dels dos centres implicats en l’estudi. És per 

aquest motiu que la informació derivada d’aquesta consulta es aplicada per tal de situar 

l’estudi i contextualitzar-lo.24 

9.2 BUIDATGE DE LES ENTREVISTES 
 

9.2.1 Dades obtingudes de l’entrevista I: “CEE Balmes I” 

 

L’entrevista realitzada a l’escola ha permès recollir informació rellevant que implica tots els 

objectius plantejats inicialment. El punt de vista de la directora i la fisioterapeuta han sigut 

molt importants, ja que la seva opinió ve donada directament per l’experiència tenint en 

compte la vessant educativa i la terapèutica.  

Les dades obtingudes mitjançant aquesta entrevista confirma moltes de les teories citades al 

marc teòric, per aquest motiu a continuació es presenta un resum d’aquelles idees que han 

suposat significatives.  

 

- Com va sorgir la idea d’oferir la teràpia des de l’escola 

La Isabel i l’Esther expliquen que la pràctica de la hipoteràpia es realitzada al seu centre des de 

fa 16 anys. Exposen que al principi era l’altre escola de la Institució, Balmes II, qui organitzava 

la teràpia per als seus alumnes pluridiscapacitats, i que veient les millores que es donaven van 

valorar la formació dels seus professionals per tal de poder oferir la teràpia als seus alumnes 

de Balmes I. 

 

 

                                                           
24 Per revisar l’informació obtinguda mitjançant la revisió documental vegeu el Capítol 5: “Contextualització” 
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- Sobre els alumnes amb TEA  

El Trastorn de l’Espectre Autista és definit destacant les dificultats que presenten aquests 

alumnes a l’hora d’establir relacions i comunicar-se amb el seu entorn, mostrant dificultats per 

crear vincles amb companys i/o mestres de l’escola. Afirmen que generalment,  acostumen a 

establir més relacions amb aquella persona que té cura d’ell, que en el cas de l’escola seria el 

tutor/a. 

A més, confirmen la inflexibilitat que caracteritza el trastorn, ja que sovint davant de canvis i 

alteracions en les seves rutines es pot veure una actitud negativa. Destaquen la importància de 

comptar amb un mestre que sigui capaç d’escoltar i de centrar la seva atenció en les demandes 

de l’alumne, de manera que aquest pugui gaudir de les condicions particulars que necessita.  

 

- Aspectes organitzatius  sobre la teràpia 

Mitjançant les preguntes destinades a conèixer com es porta a terme la teràpia des del centre, 

es van valorar diversos aspectes referits a l’organització i la planificació de les sessions.  

Primerament, l’Esther i la Isabel confirmen que és molt important una bona organització entre 

els professionals de l’hípica, la fisioterapeuta i altres professionals de l’escola, per tal de 

prendre decisions de forma organitzada i consensuada.  

Aquest equilibri en les relacions és necessari a l’hora de prendre decisions per tal que els 

alumnes puguin començar al teràpia. El primer pas, és responsabilitat de l’equip 

interdisciplinari, ja que han de realitzar una valoració per tal de determinar si la teràpia és 

adequada o no per cada cas. Després, esmenten la importància de informar i oferir a les 

famílies la possibilitat de portar a terme les sessions de hipoteràpia. Tal com diuen la Isabel i 

l’Esther, és important explicar als pares tots els aspectes que implica la realització de la 

teràpia, per aquest motiu és necessari informar sobre aspectes organitzatius, terapèutics i 

econòmics, ja que seran ells els que cobriran el cost total de la teràpia. Per continuar amb els 

tràmits necessaris, diuen, és molt important tenir la confirmació dels pares. Posteriorment es 

necessari realitzar una sessió de prova per tal de comprovar si el nen o la nena mostra una 

actitud positiva vers la nova activitat, aspecte que implica noves valoracions dels professionals 

i les famílies. Com a tràmits més formals que han de constar un cop es decideix per part de la 

família portar a terme la teràpia, esmenten la presència d’uns documents essencials: l’informe 

mèdic que indiqui que l’alumne pot fer l’activitat i que no presenta una patologia que estigui 
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contraindicada, una fotocòpia de la cartilla de vacunacions actualitzada i un document 

d’acceptació de l’activitat signat per part de la família. 

Un cop la teràpia ha estat iniciada, és important tenir en compte el procés que l’alumne 

realitza en les diferents sessions. Diuen que la fisioterapeuta de l’escola és l’encarregada de 

portar un registre de l’activitat que realitza cada nen a cada sessió, dins d’aquest registre, es 

recullen dades relatives al cavall que ha pujat el nen, els exercicis que ha realitzat i com els ha 

fet i altres aspectes referits a la seva actitud vers l’activitat realitzada. Esmenten que això es 

realitza cada cop que l’alumne va a teràpia, amb la intenció de valorar les millores o 

retrocessos durant el seu procés, i a més, a final de curs tots els registres queden reflectits a 

l’informe, considerant la teràpia com una “assignatura” més. 

Actualment, la teràpia és realitzada quinzenalment, és a dir, dues vegades al mes. Tot i no ser 

la freqüència ideal indicada pels autors, s’intenta aprofitar al màxim les oportunitats que 

ofereix. Tal com diuen, cada nen munta vint minuts, valorant l’opció de canviar de cavall 

durant la munta, ja que resulta enriquidor que puguin provar els diferents ritmes, amplades i 

alçades que ofereixen els tres cavalls dels quals disposen.  

Pel que fa a les decisions que es prenen amb intenció de finalitzar la teràpia, és important 

esmentar, tal com diuen l’Esther i la Isabel, que només en casos extrems en que l’alumne 

mostri una actitud negativa és decidirà donar per finalitzada la teràpia de manera consensuada 

per tot l’equip. Tot i que, generalment, és la família qui decideix finalitzar la teràpia per 

diversos motius, entre els quals destaquen els econòmics, ja que són les mateixes famílies les 

que es fan càrrec del cost de la teràpia.  

 

- Beneficis derivats de la teràpia 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, un dels objectius era conèixer els beneficis que aporta la 

hipoteràpia en alumnes TEA, tenint en compte les seves dificultats i les millores obtingudes a 

nivell d’aula. 

L’Esther i la Isabel, esmenten millores a nivell emocional, confirmant les teories dels autors 

anteriorment descrites, afirmen que es pot veure un increment en la seguretat dels alumnes, 

alhora que es modifiquen alguns aspectes relatius al seu comportament, així com una 

disminució dels seus estats d’ansietat. Diuen, que la hipoteràpia fa possible que augmentin 

alguns aspectes sensorials, com per exemple la percepció sensorial del tacte, de l’oïda, de la 
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vista i de l’olfacte, a més de la motivació vers l’activitat, ja que es mostren contents i 

il·lusionats quan van a l’hípica, mostrant una actitud afectuosa amb els cavalls. 

Tot i que no parlen amb total seguretat de les millores en les relacions socials ni en aspectes 

comunicatius, asseguren que les característiques que defineixen la teràpia ajuden a estimular 

el desig de comunicació, ja que sovint la teràpia dona l’oportunitat de realitzar demandes, 

mostrar preferències i expressar estats d’ànim. Esmenten, també, que la teràpia els dóna 

l’oportunitat de trobar recursos i estratègies comunicatives per tal de poder donar a conèixer 

les seves necessitats més primàries.  

Pel que fa als estímuls que emet el cavall, d’acord als principis terapèutics descrits 

anteriorment, diuen que permeten treballar aspectes més motrius, com poden ser el to 

muscular, l’equilibri, la millora de la coordinació i de la dissociació, alhora que permet un estat 

de relaxació general. Cal dir, que parlen del context de l’activitat com aquell que permet 

treballar l’acceptació de noves propostes, a més d’oferir aspectes altres aspectes beneficiosos 

com poden ser el fet de realitzar la teràpia en petit grup, a l’aire lliure envoltat de natura o a 

un ritme més relaxat que els permet aprofitar cada estímul. 

 

- Aspectes que defineixen la hipoteràpia i possibilitats dins del context escolar 

La hipoteràpia és definida com una activitat motivadora, fàcil d’adaptar als diferents ritmes 

dels alumnes, i que alhora resulta enriquidora pel fet de realitzar-se en un context diferent i en 

petit grup. L’Esther i la Isabel valoren la hipoteràpia com una activitat adient per alumnat amb 

Trastorn de l’Espectre Autista.  

L’acceptació de l’activitat bé determinada pel conjunt de possibilitats que ofereix, ja que no 

només s’obtenen beneficis que repercuteixen directament en la persona, sinó que també es 

poden obtenir noves possibilitats d’aprenentatge. Tal com diuen, l’activitat en si mateixa 

suposa un centre d’interès, mitjançant el qual es poden treballar continguts de diverses àrees, 

com per exemple la lectura i l’escriptura, matemàtiques, coneixement del medi i la natura, a 

més de donar-se la possibilitat de treballar aspectes emocionals o socials.  

Cal mencionar, que el principal aspecte positiu que troben de la teràpia és el fet de considerar-

la una activitat especial que permet a l’alumne establir llaços de confiança i de relacions amb 

el cavall i l’entorn. Tot i així, tal com s’ha esmentat al marc teòric, les dificultats d’accés a la 

teràpia condicionen en gran part la seva pràctica, per l’Esther i la Isabel, el contra de la teràpia 

seria el cost de l’activitat, ja que queda totalment a càrrec de les famílies.  
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- La hipoteràpia com un element d’inclusió escolar 

Per últim, cal fer un breu esment a les possibilitats d’inclusió que permet la teràpia, 

considerant les característiques que la defineixen i els beneficis que d’ella se’n deriven.  

Generalment, posen de manifest que portant a terme una atenció globalitzada i 

individualitzada és possibiliten les millores dels alumnes i afirmen que durant el procés de 

l’activitat es permet a l’alumne accedir, progressar i participar en el seu procés 

d’aprenentatge. 

 

 

9.2.2 Dades obtingudes de l’entrevista II: Centre de teràpia Delta del Llobregat. 

 

L’entrevista realitzada al centre de teràpia va ser plantejada amb la mateixa intencionalitat que 

l’anterior, extreure`n la major quantitat d’informació que pogués confirmar les teories 

descrites a la part teòrica. Per fer-ho s’han implicat totes les categories d’estudi, exceptuant la 

que parla de les dificultats de l’alumnat autista, ja que la finalitat d’aquesta entrevista està 

centrada en aspectes més formals referits a l’organització, característiques i beneficis de la 

teràpia.  

A continuació es presenta un resum de les idees més importants aportades a l’entrevista 

d’acord als diferents temes abordats. 

 

-  Aspectes organitzatius sobre la teràpia 

En Manel descriu com aspecte fonamental a tenir en compte abans de planificar qualsevol 

teràpia el fet de poder comptar amb les opinions de les famílies per tal de conèixer de forma 

directa quines característiques presenta l’alumne, així com quina és la seva patologia. Diu, que 

generalment aquesta informació la demanen principalment a les famílies, però que també 

poden establir contactes amb l’escola, el CDIAP o altres professionals que segueixen de prop 

l’usuari. A partir de la informació obtinguda, esmenta que és molt important valorar la 

patologia per determinar si està o no contraindicada per a la pràctica de la hipoteràpia, 

després, un cop realitzada aquesta avaluació inicial es pot començar a treballar en els objectius 

que es volen aconseguir.  
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L’equip terapèutic encapçalat per psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes i persones expertes en 

cavalls, és el responsable de treballar per tal que la planificació i l’organització de la teràpia  

s’estableixi d’acord a les seves necessitats de l’alumne. En Manel afirma una de les teories 

descrites al marc teòric, esmentant la importància de valorar cada cas com únic, dient que un 

centre d’equitació terapèutica ha de ser capaç d’adaptar-se a les necessitats de cada cas, 

comptant amb el conjunt d’eines i recursos que ho facin possible.  

Un altre aspecte que resulta interessant és el fet de tenir en compte les avaluacions i els 

informes que es realitzen a l’alumne. Afirma que aquests són personalitzats i es realitzen a 

mitjans i finals de curs, ja que, en la majoria dels casos, les millores es veuen a llarg termini i 

aquest marge de temps seria suficient per tal de realitzar una avaluació el més real possible. 

No obstant, per tal d’assegurar l’existència de les millores, en Manel destaca la importància de 

realitzar la teràpia amb certa continuïtat, recomanant com a mínim, una sessió setmanal.  

Pel que fa al temps de durada de la teràpia en Manel deixa molt clar que l’autisme no és una 

patologia que es pugui curar, i per aquest motiu no hi ha una durada determinada, ja que el 

treball que es realitza amb aquest alumnes és específicament per tal de millorar la seva 

qualitat de vida i alguns aspectes que caracteritzen el trastorn.  

Pel que fa al grau de col·laboració entre el centre de teràpia, l’escola i les famílies, esmenta 

que és molt important establir un contacte entre tots per tal d’assegurar un cert equilibri. No 

obstant, assegura que amb algunes escoles el contacte es realitza totalment per via familiar i 

que en alguns casos, quan els usuaris són considerats pluridiscapacitats, els professionals es 

desplacen a l’escola per portar a terme allà les sessions, compartint un espai comú. En Manel 

diu que per tal de portar a terme la teràpia hi ha certs protocols que s’estableixen amb les 

escoles, però que el fet de no haver cap legislació que reguli la pràctica, fa que cada centre 

prengui les decisions d’acord amb els seus criteris.  

A més, diu que les famílies normalment no estan convidades a les diferents sessions de 

teràpia, ja que serien el principal referent de l’alumne i això podria provocar alteracions en el 

treball realitzat pel terapeuta. No obstant, assegura que la tasca de les famílies és molt 

important per tal d’assegurar l’èxit de la teràpia, ja que els pares són els principals encarregats 

d’informar a l’equip terapèutic sobre els avenços que observen dia a dia en el seu fill. 

Pel que fa al plantejament de les sessions i l’organització d’aquestes per diferents fases, 

esmenta que és molt important tenir en compte el cas de forma individual, però que 

generalment el primer pas és establir un primer contacte amb el cavall i l’alumne per tal de 

veure com congenien, si existeix afinitat o no, si l’alumne rebutja l’animal, etc. Veient les 
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primeres reaccions de l’alumne es pot començar a treballar en altres aspectes referits a la 

teràpia d’acord amb els objectius que es plantegin.  

 

- Beneficis derivats de la teràpia 

Els beneficis esmentats al marc teòric són defensats pel Manel de manera radical, confirmant 

millores en les capacitats socials, comunicatives i emocionals. A més, reconeix que les millores 

obtingudes mitjançant la teràpia, es poden veure reflectides en altres contextos com poden 

ser l’escola i la família.  

 

- Aspectes que defineixen la hipoteràpia i possibilitats dins del context escolar 

En Manel, confirma un dels trets d’identitat de la teràpia i que alhora forma part dels principis 

terapèutics que fan possible obtenir-ne beneficis a partir de la seva pràctica . Esmenta el 

moviment tridimensional del cavall i la temperatura d’aquest com els principis terapèutics més 

importants, ja que són, en gran part, la causa de que l’usuari surti beneficiat, sobretot, diu ell, 

en aquells casos en que la discapacitat és física. No obstant, esmenta que altres aspectes que 

es valoren de forma positiva amb la teràpia és la relació que s’estableix amb l’animal, ja que 

mitjançant aquesta es desenvolupa la part emocional, l’afectivitat, l’empatia i la comunicació. 

Com element clau per tal d’assegurar l’èxit de la teràpia, recolza la teoria defensada per 

diversos autors al voltant de la importància del cavall i de l’entrenament d’aquest per tal que 

el procés es desenvolupi de la millor forma possible. En Manel, dona molta importància al fet 

de dessensibilitzar al cavall de teràpia, ja que aquest ha de saber adaptar-se als diferents 

recursos que s’utilitzin durant les sessions i no presentar pors davant de determinat material. 

Aquest entrenament, condiciona que l’animal no posi en perill a l’alumne que el munta, 

podent tenir reaccions que facin caure al genet.  

A més, fa menció a les diverses qualitats del cavall, esmentant la importància de proporcionar 

a cada cas concret un cavall adequat a les característiques de la persona en funció del treball 

que es vulgui realitzar. En Manel, des de la seva experiència, dona molta importància a tractar 

cada cas com únic i exclusiu, esmentant la importància de valorar les característiques de 

l’usuari de forma individual, tant per establir objectius, triar el cavall, el material, etc. A més, 

esmenta que no hi ha cap fórmula que determini quan es pot considerar que apareixen les 

primeres millores mitjançant la hipoteràpia, ja que cada cas és diferent.  
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En Manel, considera la teràpia, com una font de motivació per al nen amb autisme, ja que el 

cavall suposa un element de motivació clau que facilita l’èxit i la disposició de l’alumne. A més, 

determina que la teràpia facilita el treball amb alumnes TEA, ja que mitjançant el moviment 

del cavall i la resta d’aspectes que s’aporten, es pot aconseguir que el nen amb autisme estigui 

més estona connectat i així poder establir un treball més significatiu. Esmenta, que en casos en 

que la munta no estigui contraindicada, es poden obtenir molts èxits i beneficis, derivats del 

gaudi que suposa muntar a cavall, però assenyala el cost de la teràpia com la principal 

dificultat d’accés a la teràpia.  

 

- La hipoteràpia com un element d’inclusió escolar 

En Manel, basant-se en la seva experiència com a monitor d’equinoteràpia, confirma que la 

teràpia promou la inclusió escolar i social de l’alumne amb autisme mitjançant tots els principis 

terapèutics i els beneficis derivats de la seva pràctica. Les oportunitats que ofereix la teràpia 

permet a aquests alumnes apropar-se a unes possibilitats d’aprenentatge vivencials, ja que el 

context on es desenvolupa l’activitat ofereix un conjunt d’estímuls que fan possible l’accés, el 

progrés i la participació de l’alumne tant en l’àmbit social com en l’educatiu.  
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9.3 BUIDATGE DELS QÜESTIONARIS 
 

A continuació es mostren les dades estadístiques dels qüestionaris, tenint en compte les 

respostes donades en funció del grau d’acord amb l’afirmació. El resum dels qüestionaris es 

presenta en forma de gràfic, dins del qual es troba el percentatge donat a cada resposta. 

Primer es presenten les dades obtingudes al qüestionari I, és a dir els que s’han passat als 

professionals de l’escola i en segon lloc els que corresponen al centre de teràpia.  

 

9.3.1 Dades obtingudes al qüestionari I 

 

Pregunta 1: 

 

En referència a la primera pregunta, un 67% de les persones han donat com a resposta el valor 

assignat al major grau d’acord amb l’afirmació. El 33% restant confirma l’afirmació amb un 

grau d’acord un punt inferior. D’aquesta forma, queda confirmada la teoria que afirma que els 

alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista presenten dificultats pel que fa a les relacions 

socials, ja que el 100% dels mestres enquestats han estat d’acord amb aquest aspecte.  
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Pregunta 2: 

 

El 50% de les persones han mostrat el màxim grau d’acord amb aquesta afirmació. El 50% 

restant està dividit per un 17% i un 33% que corresponen al valor 3 i 4 respectivament, tal com 

es pot observar a la llegenda del gràfic. L’aspecte destacable de les respostes donades a 

aquesta pregunta és que més de la meitat confirma que els alumnes amb autisme presenten 

dificultats en la comunicació i el llenguatge, ja que un 83% de les persones donen com a 

resposta un grau d’acord elevat.  

 

Pregunta 3:  

 

Tal com podem observar, el 100% dels professionals mostren un grau d’acord elevat, donant-

se el valor 4 com l’opció més marcada. Per tant, confirmen amb total rotunditat l’afirmació. 
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Pregunta 4: 

 

En aquest cas, el 50% de les respostes corresponen al grau d’acord 3, mentre que el 50% 

restant corresponen als valors 4 i 5, amb un 17% i un 33% respectivament. Així doncs, les 

respostes donades confirmen el fet que la hipoteràpia ajuda als alumnes TEA a millorar la 

comunicació mostrant un grau d’acord del 3 i superior.  

 

Pregunta 5: 

 

Un 67% de les respostes corresponen al  grau d’acord 3, un 16% al grau d’acord 2 i finalment, 

un 17% correspon al valor 4. Per tant, podem dir que hi ha diversitat d’opinions, ja que les 

respostes que mostren un grau d’acord 2 deixen entreveure que l’interès dels alumnes amb 

Trastorn de l’Espectre Autista no creix pel que fa a l’establiment de relacions amb el seu 

entorn un cop iniciada la teràpia. No obstant, el 84% que donen com a resposta un grau 
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d’acord entre el valor 4 i 5 fan pensar que aquestes millores existeixen, tot i que no són gaire 

evidents.  

 

Pregunta 6: 

 

Els graus d’acord assignats a aquesta pregunta són un 67% pel grau d’acord 3 i un 33% pel grau 

d’acord 4. Aquestes respostes afirmen que si que hi ha un increment en la motivació i 

l’autoestima dels alumnes que porten a terme la teràpia. Tot i que no podem parlar d’una 

afirmació total, és cert que tampoc hi ha cap resposta que desmenteixi aquest fet, ja que totes 

les respostes donades van del grau d’acord 3 al 4.  

 

Pregunta 7: 
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Aquestes respostes mostren que les millores són generalment produides en funció de les 

característiques de l’usuari al qual va dirigida la teràpia. Els aspectes principals que fan pensar 

això, són la diversitat d’opinions, ja que un 50% de les respostes són assignades al grau d’acord 

3, mentre que el 50% restant corresponen als graus d’acord 4 i 5, amb un 33% i un 27% 

respectivament. Aquesta diversitat d’opinions davant d’una afirmació tan concreta pot estar 

determinat també pel fet que generalment les millores són donades a llarg termini però també 

pot ser que no sempre sigui així. 

 

Pregunta 8: 

 

 

Les respostes corresponen al grau d’acord 3 i 4, donant-se un 50% de respostes a cadascun 

d’ells. Aquests percentatges fan pensar que, efectivament, les millores produides a partir de la 

pràctica de la hipoteràpia també tenen cabuda dins d’altres contextos, com pot ser el familiar, 

ja que no hi ha cap persona de les enquestades que negui l’existència d’aquest fet, ja que totes 

les respostes recollides corresponen al valor 3 o bé el superen.  
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Pregunta 9: 

 

Tal com podem observar al gràfic les respostes donades confirmen totalment que la 

coordinació entre el centre de teràpia i l’escola són cabdals pel que fa a la planificació de la 

teràpia, ja que un 80% de les respostes donades corresponen al grau d’acord total, amb valor 

5, i el 20% restant al valor 4. 

 

Pregunta 10: 

 

Aquestes respostes confirmen la importància de realitzar una avaluació abans i durant el 

procés de teràpia, ja que més de la meitat de les respostes donades corresponen als graus 

d’acord màxims, un 50% es assignat al grau d’acord 4 i un 33% al 5, el 17% restant correspon al 

grau d’acord 3.  

 



52 
 

Pregunta 12: 

 

Les respostes donades per tal de mostrar el nivell d’acord amb aquesta afirmació mostren que, 

certament, la hipoteràpia no beneficia d’igual manera a tot l’alumnat amb autisme, ja que s’ha 

de valorar cada cas de forma individual. Tot i que no es mostra aquest desacord de forma 

trascendental, podem veure que un 33% de les respostes donades corresponen a un grau 

d’acord baix, valor 2, i el 67% restant correspon al valor 3. Un altre fet que determina aquest 

aspecte és el fet que no hi ha cap resposta assignada als màxims graus d’acord. 

 

Pregunta 13: 

 

El 100% de les respostes recollides a partir d’aquesta afirmació corresponen al valor 3 i al 4, 

amb un 50% assignat a cadascun dels valors. Això confirma el fet que mitjançant la teràpia es 
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pot realitzar un treball centrat en continguts escolars gràcies al conjunt d’estimuls que aporta 

el context en que aquesta es realitza. 

 

Pregunta 14: 

 

Un 67% de respostes correspon al grau d’acord amb valor 4 i el 33% restant al grau d’acord 

amb valor 3, fet que demostra que, efectivament la teràpia pot esdevenir un element 

d’inclusió per aquests alumnes. Tot i que no hi ha respostes assignades al grau d’acord màxim, 

la major part de les respostes donades corresponen a un dels graus d’acord màxims.  

 

Pregunta 15: 

 

Un 55% de les respostes afirmen que la principal dificultat d’accés a la teràpia ve determinada 

pel cost que aquesta suposa. L’altre 45% restant pensa que també influeixen altres aspectes, 
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com per exemple, un 18% troba que la falta de professionals especialistes pot ser un altre 

aspecte que dificulta l’accés, i finalment, un 27% pensa que els condicionants infraestructurals 

també poden afectar. 

 

 

 

9.3.2 Dades obtingudes al qüestionari II 

 

Pregunta 1: 

 

Les respostes donades a aquesta afirmació afirmen que la hipoteràpia ajuda a millorar als 

alumnes amb autisme, ja que el 100% de les respostes recollides corresponen als graus d’acord 

màxims, un 83% és assignat al grau d’acord màxim i el 17% restant al grau d’acord amb valor 4. 
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Pregunta 2: 

 

Els percentatges que apareixen al gràfic mostren la importància de la relació entre l’alumne i el 

cavall i les millores que se’n poden derivar del treball conjunt. Un dels aspectes que certifica 

aquest aspecte és el fet que el 83% de les respostes corresponen al valor 5, grau d’acord 

màxim, i el 17% restant al grau d’acord amb valor 4. 

 

Pregunta 3: 

 

El 100% de les respostes donades es situen als dos graus d’acord màxims, un 50% és assignat al 

grau d’acord amb valor 5 i el 50% restant al grau d’acord amb valor 4. El fet que el percentatge 

total de les respostes correspongui al màxims graus d’acord i que no hi hagi cap ni una de les 

respostes assignades als valors més baixos confirmen que la hipoteràpia pot millorar la 

comunicació dels alumnats amb TEA. 
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Pregunta 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 83% de les respostes se situen al valor 5, grau d’acord màxim respecte l’afirmació, i el 17% 

restant al valor 4. Això confirma de forma total que la motivació, l’atenció i l’autoestima dels 

alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista es veuen afectades de forma positiva mitjançant la 

teràpia. 

 

Pregunta 5: 

 

La importància de la relació que s’estableix entre el cavall i l’alumne torna a veure’s reflectida 

en aquest gràfic, ja que el 83% de les respostes corresponen al màxim grau d’acord i el 17% 

restant al grau d’acord amb valor 4.  Això vol dir que el 100% de les persones confirmen 

aquesta dada de forma considerable. 
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Pregunta 6: 

 

Les dades reflectides al gràfic confirmen el fet de la importància d’adaptar el cavall a cada cas, 

ja que no sempre servirà un mateix cavall per tots els usuaris. El 67% de les respostes 

confirmen totalment aquesta teoria, mostrant un grau d’acord amb valor 5 i el 33% restant ho 

fa amb un grau d’acord amb valor 4. 

 

Pregunta 7: 

 

El 100% de les respostes estan situades al grau d’acord màxim, mostrant-se així la importància 

del valor familiar pel que fa a la recollida d’informació de l’alumne, en referència a la seva 

patologia i característiques individuals. 
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Pregunta 8: 

 

La diversitat d’opinions reflectides al gràfic mostren la importància de valorar cada cas com 

únic, ja que potser en un cas les millores es poden veure a llarg termini i en un altre cas en un 

marge de temps més curt. Un 33% de les respostes es troben situades al grau d’acord baixet 

amb valor 2, i el 67% restant es situa als graus d’acord màxims, valors 4 i 5, amb un 50% i 17% 

respectivament.  

 

Pregunta 9: 

 

Tal com es mostra a la gràfica, les respostes donades confirmen que les millores derivades 

d’aquesta pràctica també tenen cabuda en altres contextos com poden ser l’escola o la família. 

El 100% de les respostes se situen en els grau d’acord màxims, amb valors 4 i 5, a cadascun 

dels quals els correspon el 50% de les respostes. 
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Pregunta 10: 

 

Més de la meitat de les respostes se situen en els grau d’acord màxims, amb un 57% al valor 5 i 

un 29% al valor 4, el 14% restant se situa al grau d’acord amb valor 3. Això confirma que és 

important que la les sessions es facin amb certa continuïtat per tal d’establir un pla de treball 

més sòlid que permeti millores. 

 

Pregunta 11: 

 

Mitjançant aquestes respostes es torna a confirmar la importància de la coordinació entre els 

diferents agents que tracten amb l’alumne: escola, centre de teràpia i família. Més de la meitat 

de les respostes se situen al grau d’acord màxim, amb un 83%, mentre que el 17% confirma 

l’afirmació mostrant un grau d’acord amb valor 4. 
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Pregunta 12: 

 

Al gràfic poden observar-se la diversitat de respostes donades al voltant d’aquesta afirmació. 

Nomès un 17% de les respostes confirma que la hipoteràpia és vàlia per a qualsevol cas 

d’autisme, un altre 17% mostra el grau de desacord més elevat vers l’afirmació, negant 

completament que la hipoteràpia sigui beneficiosa per a qualsevol cas. L’altre 66% de les 

respostes donades, se situen als graus d’acord amb valor 3 i 4, assignant-se per a cadascun 

d’ells el 33% de les respostes.Potser la diversitat d’opinions ve determinada per la importància 

de tractar a cada alumne de forma individual, d’acord amb les seves característiques i 

necessitats individuals.  

 

Pregunta 13: 
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Les respostes donades a partir d’aquesta afirmació tornen a ser diverses, ja que tot i situar el 

84% de les respostes als graus d’acord màxims, el 67% de les quals se situen al valor 5 i  el 17% 

al valor 4, hi ha un 16% corresponen a un grau d’acord molt baixet. Tot i així, cal tenir en 

compte que la major part dels punts de vista determinen que la teràpia pot ser un element 

d’inclusió per a l’alumne amb autisme a nivell d’aula i socialment. 

 

Pregunta 14: 

 

Els professionals del centre de teràpia situen les principals dificultats d’accés a la teràpia al 

cost que aquesta suposa, ja que un 46% de les respostes així ho confirma. El 54% restant troba 

que també influeixen altres aspectes, com ara: un 27% creu que un condicionant d’accés pot 

ser la falta de professionals especialistes, un 18% pensa que els condicionants infraestructurals 

també poden ser considerats aspectes que dificulten l’accés. Cal dir, però, que el 9% restant 

creu que un altre dels condicionants que dificulta l’accés a la teràpia pot ser el gran número de 

patologies que estan contraindicades per portar-la a terme.  
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10 CATEGORITZACIÓ I ANÀLISI DE LES DADES  

10.1 DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DE LA INFORMACIÓ  
 

Dins d’aquest apartat és important esmentar com es pot trobar ressaltada la informació 

rellevant obtinguda a partir de les respostes a les entrevistes. Per tal de portar a terme 

aquesta explicació es realitzarà una descripció de les diferents categories que podem trobar i 

que han permès organitzar la informació obtinguda.  

Les categories que formen part de l’estudi, constituents d’una part fonamental del projecte 

d’investigació, i per les quals han sigut aplicats els instruments de recollida de dades 

anteriorment esmentats, són les següents: 

1. Dificultats de l’alumnat autista. 

2. Característiques de la hipoteràpia. 

3. Beneficis de la hipoteràpia en l’alumnat autista. 

4. Aspectes sobre l’organització i planificació de la teràpia. 

5. Grau d’inclusió que pot derivar de la hipoteràpia.  

Com podem veure a cada categoria li correspon un color determinat, i cada color 

correspondria a un dels objectius plantejats. Als annexos, es pot veure aquesta categorització 

en funció de les respostes donades i la informació obtinguda.  

A continuació, es realitzarà un anàlisis exhaustiu de les categories esmentades anteriorment, 

posant en relleu les idees extretes de les entrevistes i els qüestionaris realitzats. Per tal de 

facilitar el procés de codificació a cada categoria es posarà la idea obtinguda i al costat una 

petita referència d’on es pot trobar la resposta, ja sigui entrevista o qüestionari. Als annexos es 

podran trobar també les mateixes referències, per tal de facilitar la cerca d’informació. 

 

- Categoria 1: Autisme  

L’objectiu principal implicat dins d’aquesta categoria és el reconeixement de les principals 

dificultats que caracteritzen el trastorn, per aquest motiu s’esmenten les dimensions més 

afectades de la persona autista valorades principalment des del punt de vista de l’escola, tot i 

que mitjançant els instruments de recollida de dades adreçats als professionals de teràpia 

també es reconeixen alguns d’aquests aspectes. 
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Resultats categoria 1: 

 

Escola 

 

 

 

 

 

 

- L’actitud dels alumnes amb TEA a nivell d’aula es pot veure 
condicionada pel fet que existeixin canvis en les seves rutines. [E1-
1]. 

- Els alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista presenten certa 
indiferència pel que fa a l’establiment de relacions amb el seu 
entorn,  només reclamen l’atenció de l’altre per satisfer les pròpies 
demandes amb aquells que li són més propers per comunicar-se 
[E1-2, E1-3, QI-1]. 

- El trastorn afecta també a aspectes més emocionals com poden ser 
la motivació, l’atenció o l’autoestima [QI-3]. 

 

 

Centre de 
teràpia 

 

- Els alumnes amb aquest trastorn presenten més inputs interns que 
externs, per aquest motiu sembla que sempre estiguin aïllats del 
nostre món [E2-22].  

 

- Categoria 2: Característiques de la hipoteràpia 

Mitjançant aquesta categoria es pretén conèixer diversos aspectes que defineixen la teràpia i 

que d’alguna forma o una altra fan possible tots els beneficis que esmenten els referents 

teòrics . Algunes de les variables sobre les quals es vol aconseguir informació són: els principis 

terapèutics, el cavall com animal rehabilitador i les seves característiques, les possibilitats que 

pot oferir la teràpia des d’un punt de vista educatiu, les fases del procés, els condicionants 

d’accés o el temps en que triguen a aparèixer les primeres millores. 

Resultats categoria 2: 

Sobre la 

hipoteràpia i les 

seves propietats 

 

 

- La hipoteràpia és una activitat motivadora, valorada de forma 
positiva per als alumnes amb autisme [E1-20]. És tracta d’una 
activitat especial, mitjançant la qual l’alumne pot crear llaços de 
confiança a partir del cavall, de l’entorn i d’altres persones [E1-
22]. 

- El moviment tridimensional que simula el moviment del cos humà 
i la temperatura corporal del cavall són els principals principis 
terapèutics de la teràpia. Altres aspectes que es reconeixen de 
forma positiva són les relacions que s’estableixen entre alumnes i 
cavall [E2-3]. Aprofitar els estímuls del cavall permet treballar el 
to muscular, l’equilibri, la coordinació, la relaxació general [E1-9]. 

- El treball amb el cavall permet que els nens autistes estiguin més 
connectats amb nosaltres per poder treballar amb ells [E2-22]. 

- La hipoteràpia permet treballar en funció d’uns objectius, alhora 
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que l’usuari pot gaudir de la munta, i aprofitar-se dels principis 

terapèutics del cavall [E2-23]. 

Aspectes que 

dificulten l’accés 

- El principal aspecte negatiu de la teràpia és el seu cost [E1-22, E2-

23]. Tot i que també poden influir altres aspectes com la falta de 

professionals especialistes o condicionants infraestructurals [Q1-

15, Q2-14]. També es podria valorar el gran nombre de 

patologies contraindicades com la principal dificultat d’accés a la 

teràpia [Q2-14]. 

Possibilitats que 

permet la 

teràpia 

- La hipoteràpia possibilita el fet de poder treballar continguts 

escolars de diferents àrees, com per exemple lectoescriptura, 

matemàtiques, coneixement de l’entorn...[E1-15, Q1-13] 

El cavall - És important triar el cavall en funció de les necessitats de 
l’alumne i la patologia que presenta [E2-5, Q2-6]. L’entrenament 
de l’animal és molt important, cal dessensibilitzar-lo de les pors 
per tal que sigui capaç de treballar amb el material adequat a 
cada alumne [E2-4].  

Fases de la 

teràpia 

- Les  fases de la teràpia dependran del cas tractat. Tot i que 
sempre és important que hi hagi un primer contacte entre el 
cavall i l’alumne, ja que d’aquesta relació dependrà el futur de la 
teràpia [E2-15, Q2-5]. 

Temps necessari 

per veure les 

primeres millores 

- Les primeres millores i el temps que triguin en ser visibles són 
aspectes que vindran determinats en funció de les 
característiques de l’alumne [E2-13, Q1-7, Q2-8].  

 

 

- Categoria 3: Beneficis que aporta la teràpia en alumnat amb autisme. 

L’objectiu establert per aquesta categoria és reconèixer quins beneficis s’obtenen mitjançant 

la hipoteràpia en alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista d’acord a les dimensions més 

afectades que presenten.  

Resultats categoria 3: 

Beneficis en 

l’alumnat TEA 

d’acord a les 

seves dificultats 

 

- La hipoteràpia ajuda als alumnes amb Trastorn de l’Espectre 
Autista a millorar [Q2-1]. 

- Emocionalment, la teràpia els dóna molta seguretat i els ajuda a 
modificar pautes de comportament i a minorar el grau d’ansietat 
[E1-10, E2-1]. A més, els motiva i es mostren contents quan 
realitzen la teràpia [E1-13]. També augmenta l’autoestima i la 
confiança amb ells mateixos, ja que en casos d’autisme es 
treballen molt aspectes emocionals, com l’empatia o les relacions 
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amb l’animal i les persones [E2-20, Q1-6, Q2-4]. 

- A nivell sensorial, els alumnes augmenten la seva percepció dels 
sentits: tacte (amb el contacte del cavall), oïda (sons del cavall, de 
l’entorn), visió (dalt del cavall augmenta el camp visual i es 
percep des d’una altra perspectiva) i l’olfacte (amb la olor de les 
quadres, del cavall o del camp) [E1-9]. 

- La teràpia facilita aspectes comunicatius com per exemple, el fet 
d’estimular a l’alumne a fer demandes, mostrar preferències o 
expressar estats d’ànim [E1-11, Q1-4, Q2-3]. La teràpia ajuda a 
ampliar, també, el registre comunicatiu no verbal [E2-2] 

- No es podrien confirmar al 100% que la teràpia millori les 
relacions dels nens amb TEA en relació al seu entorn, però si 
podríem afirmar que la teràpia els ajuda a establir ponts de 
comunicació entre ells i les astres persones [E1-12]. Mitjançant 
un bon treball entre l’alumne i el cavall es poden donar beneficis 
en les relacions socials [Q2-2] 

Beneficis derivats 

a altres contextos 

 

- La millora que els alumnes obtenen mitjançant la teràpia pot 
tenir repercussions positives en altres contextos on l’alumne es 
desenvolupa, com ara l’escola o la família [E2-19, Q1-8, Q2-9].  

Les famílies sobre 

els beneficis de la 

teràpia 

 

 

Escola 

 

- Les famílies valoren la teràpia molt positivament, 
ja que veuen al seu fill millorar en molts aspectes 
conductuals alhora que es dona un impacte positiu 
a nivell emocional. El fet de responsabilitzar-se ells 
totalment del cost de la teràpia es una senyal que 
certifica que els alumnes es beneficien d’ella. [E1-
14] 

 

 

Centre de 

teràpia 

 

 

- Les famílies són part clau de la nostra feina. Els 

pares que costegen el tractament són coneixedors 

d’alguns antecedents de la teràpia i confien en que 

amb un bon treball realitzat a través del cavall es 

pot millorar molt. [E2-18] 

 

 

- Categoria 4: Criteris d’organització i planificació de la teràpia. 

És important esmentar aquesta categoria de la informació, dins de la qual es consideren 

aspectes importants en relació a la teràpia. Principalment, aquesta categoria té per objectiu 

obtenir informació important al voltant d’alguns dels aspectes considerats importants  a l’hora 
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d’organitzar i planificar la teràpia: relacions que s’estableixen, col·laboracions, paper de les 

famílies, la importància de l’avaluació prèvia de l’alumne, etc. 

La 

importància 

de tractar 

cada cas com 

únic 

 

 

Centre de 

teràpia 

Cada usuari necessita una cosa diferent, ja que cada cas 

presenta unes necessitats i característiques úniques [E2-

6, Q2-12]. 

La relació 

entre escola, 

centre de 

teràpia i 

família 

 

Centre de 
teràpia i escola 

És important establir una bona relació entre totes les 
parts implicades: escola, família i centre de teràpia per tal 
d’arribar a acords conjunts [E1-6, Q1-9, Q2-7, Q2-11].  

Paper de les 

famílies 

 

Escola 

 

 

-Des de l’escola estan convidats una vegada a l’any per 
veure els seus fills durant una sessió [E1-8]. 

-Les famílies es fan càrrec del cost econòmic de la teràpia 
[E1-22] 

 

 

Centre de 
teràpia 

 

-El paper de les famílies és molt important per tal de 
recollir informació rellevant sobre l’alumne i la seva 
patologia [E2-9, Q2-7]. 

-Les famílies no poden participar en les sessions de 
teràpia [E2-12].  

 

Criteris 

importants 

alhora 

d’organitzar i 

planificar les 

sessions 

 

Escola 

 

- L’equip multidisciplinari de professionals de 
l’escola valora si l’activitat de la hipoteràpia és 
adequada per a l’alumne [E1-5]. Si la teràpia es 
considera apta d’acord al cas s’informa als pares 
sobre les condicions organitzatives, econòmiques 
i terapèutiques. Posteriorment és necessari un 
conjunt de documents per tal d’iniciar la teràpia 
[E1-17]. 

- Cada nen munta 20 min. al cavall, i ho pot fer en 
altres cavalls, per tal que provi diferents 
amplades, etc. Mentre que esperen el seu torn, 
els altres alumnes esmorzen, s’apropen als 
cavalls... [E1-7]. 

- Per part de l’escola hi participen una 
fisioterapeuta i cinc professionals més [E1-8]. 

- La fisioterapeuta de l’escola porta un registre de 
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l’activitat on consta informació referent a cada 
sessió. Al final del curs, a través de les 
avaluacions, queda tot reflectit a l’informe final 
[E1-18, Q1-10]. 

- És important realitzar avaluacions abans i durant 
el procés [Q1-10, Q1-12]. 

- El fet de donar per finalitzada la teràpia és una 
decisió consensuada entre tot l’equip [E1-19]. 

 

 

Centre de 
teràpia 

- Per tal de poder començar la teràpia és 
important realitzar una avaluació inicial per tal de 
veure si la patologia de l’infant està o no 
contraindicada [E2-10]. 

- Les  figures principals del centre de teràpia són 
els psicòlegs, els fisioterapeutes, els terapeutes 
ocupacionals i les persones expertes en cavalls 
[E2-7]. 

- Es realitzen avaluacions i informes personalitzats 
a cada nen a mitjans i finals de curs [E2-11]. 

- Segons cas es concreta una durada de tractament 
o una altra [E2-16]. 

 

Freqüència   

Escola 

- Per qüestions de pressupost l’escola porta a 
terme la teràpia quinzenalment [E1-7]. 

 

 

Centre de 
teràpia 

- Cal que hi hagi certa continuïtat per tal de 
garantir l’efectivitat de la teràpia, és 
recomanable un dia a la setmana com a mínim 
[E2-14, Q2-10]. 

Aspectes 

legals 

 

Centre de 
teràpia 

- No hi ha cap llei nacional ni autonòmica que 
reguli la teràpia. Però existeix un segur de 
Responsabilitat Civil que s’exigeix a tot Centre 
Hípic. La legislació no existeix pel fet que hi ha 
molt d’intrusisme i pocs professionals [E2-17]. 
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- Categoria 5: La hipoteràpia com element d’inclusió. 

Amb aquesta categoria es pretén recollir informació la teràpia des d’un punt de vista 

d’inclusió. Així,  l’objectiu principal es centra en obtenir informació que confirmi o desestimi 

aquesta hipòtesi.  

Escola 

 

 

- El fet de realitzar l’activitat no suposa que hi hagin d’haver millores 
significatives. Els avenços i possibilitats de la teràpia venen donats 
quan hi ha una atenció globalitzada i a la vegada individualitzada 
[E1-16]. 

- L’alumne accedeix, participa i progressa en el seu procés 
d’aprenentatge, sempre que ell faciliti aquest treball [E1-21]. 

- La hipoteràpia fomenta la inclusió escolar i social [Q1-14]. 

 

Centre de 

teràpia 

 

- La hipoteràpia fomenta la inclusió social i escolar de l’alumne amb 

autisme [E2-21, Q2-13]. 
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11. CONCLUSIONS 

 

A continuació, d’acord amb la informació recollida i analitzada de forma exhaustiva als 

apartats anteriors del treball dedicats al buidatge de les entrevistes i els qüestionaris, així com 

a la categorització i l’anàlisi de les dades obtingues, es realitzaran les conclusions finals d’acord 

amb els objectius inicials, de manera que amb aquest capítol es donarà per finalitzada la part 

pràctica del treball. 

 

1. Conclusions extretes en relació a l’objectiu 1: Reconèixer quines són les 

principals dificultats de l’alumnat autista. 

Per tal de complir amb aquest objectiu s’han tingut en compte les teories descrites per 

diversos autors i alhora les opinions dels professionals especialistes que treballen amb 

aquests alumnes. La recerca d’informació al voltant d’aquest tema ha estat enfocada en 

detectar les dimensions més afectades de la persona autista, per tal d’enllaçar aquest 

primer objectiu amb el tercer objectiu de la recerca, corresponent a l’anàlisi dels beneficis 

que aporta la hipoteràpia en l’alumnat amb autisme d’acord amb les seves dificultats 

principals.  

Un cop analitzades les respostes donades pels diferents professionals al voltant de les 

dificultats de l’alumnat amb autisme, queden reconegudes que les dimensions més 

afectades de les persones amb aquest trastorn són reduïdes al seu comportament social i a 

la forma en que es dona la seva comunicació amb l’entorn. Aquesta visió es recolzada per 

les teories descrites al marc teòric del treball i a més, els professionals valoren altres 

aspectes emocionals que caracteritzen el trastorn, com per exemple la motivació, 

l’autoestima o l’atenció.  

Principalment, aquests són els aspectes més importants que determinen les dimensions 

més afectades dels alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista, aquests influeixen en la 

seva concepció del món i percepció dels altres. Per aquest motiu, tal com afirmen les 

professionals del CEE Balmes I, els alumnes amb TEA, generalment, es mostren reticents 

quan hi ha algun canvi en les seves rutines, ja que la seva forma esquemàtica de veure el 

món influeix, donant-se certa inflexibilitat davant dels canvis.  
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2. Conclusions extretes en relació a l’objectiu 2: Aprofundir en el concepte 

d’hipoteràpia com a teràpia concreta. 

Mitjançant la recerca realitzada en relació a aquest objectiu, s’han pogut reconèixer 

diversos aspectes que fan de la hipoteràpia una bona alternativa de tractament per 

diversos trastorns físics i psíquics.  Aquesta recerca, però, s’ha vist una mica limitada pel 

fet de tenir pocs referents teòrics que recolzin el tema de recerca. No obstant, amb 

l’aplicació de les teories descrites a diverses fonts d’informació, s’han pogut recollir els 

aspectes més importants que identifiquen aquesta teràpia.  

Com s’ha dit anteriorment, la hipoteràpia o equinoteràpia està en actual creixement al 

nostre país, no obstant la seva aplicació és especialitzada a altres països com Alemanya o 

Amèrica. A partir de la recerca dels diferents teòrics i a través de les entrevistes i els 

qüestionaris s’han destacat aspectes fonamentals en relació al cavall com animal de 

teràpia i d’aquesta forma s’han relacionat diversos aspectes de la teràpia i dels alumnes 

TEA.  

Els aspectes més important extrets a partir de la recerca d’aquest objectiu han sigut 

principalment els principis terapèutics de la teràpia i totes les possibilitats que ofereix a 

partir del context en que es realitza.  

 

3. Conclusions extretes en relació a l’objectiu 3: Comprovar quin benefici 

comporta la hipoteràpia en relació a les dificultats del nen autista.  

Aquest objectiu, tal com s’ha esmentat, està estretament connectat a l’objectiu número u, 

ja que els beneficis obtinguts a partir de la teràpia han sigut abordats en funció de les 

dificultats dels alumnes amb autisme. Aquest objectiu ha sigut, per a mi, el més important 

de la recerca, ja que la hipòtesis inicial estava directament connectada amb el fet de 

reconèixer si la hipoteràpia podia donar algun benefici a aquests alumnes. 

Mitjançant la recerca, s’han obtingut diversos aspectes que confirmen la idea inicial ja que 

són molts els teòrics que reconeixen les propietats de la teràpia en benefici dels alumnes 

amb Trastorn de l’Espectre Autista.  

La mirada de l’escola i del centre de teràpia han resultat diferents, ja que tal com es pot 

apreciar als qüestionaris, el centre de teràpia, basant-se en la seva experiència, confirma 

gairebé amb rotunditat que la hipoteràpia beneficia a aquests alumnes en les relacions 
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socials, en la comunicació verbal, en la motivació, l’atenció o l’autoestima. Per la seva part 

l’escola reconeix aquests beneficis d’una forma menys rotunda, aspecte que pot venir 

determinat pel fet que cada cas és un món i no tots els alumnes amb autisme reaccionen 

de la mateixa forma davant la teràpia.  

Tot i així, ben és cert que la hipoteràpia ajuda a millorar a l’alumnat amb autisme, ja sigui 

en major o menor grau. El fet de ser una activitat especial la converteix en un punt de 

motivació per aquests alumnes, que valoren de forma positiva l’animal de teràpia i 

aconsegueixen establir amb el cavall relacions afectives, aspecte que els resulta difícil amb 

les persones del seu entorn. 

 

4. Conclusions extretes en relació a l’objectiu 4: Conèixer organització i 

planificació de les teràpies. Responsabilitats, funcions,  tasques i aspectes 

legals. 

La importància d’aquest objectiu ha vingut determinada pel fet d’abordar aquests aspectes 

des de tres perspectives diferents, ja que des del primer moment va existir cert interès en 

conèixer les funcions que realitzen els tres agents implicats: família, escola i centre de 

teràpia. 

És important esmentar com s’ha portat a terme la recerca sobre les tres perspectives 

mencionades, ja que han existit certs condicionants que han delimitat la recerca en relació 

a aquest objectiu. La perspectiva de l’escola i el centre de teràpia han estat abordats de 

forma directa, mitjançant els instruments de recerca s’han recollit dades referents al seu 

grau d’implicació al voltant d’aspectes organitzatius i funcions que desenvolupen. No 

obstant, la perspectiva familiar ha estat abordada de forma indirecta a causa de 

condicionants temporals que van limitar la recerca, per tal de recollir informació en relació 

al paper de les famílies i les responsabilitats que executen, s’han realitzat preguntes al 

centre de teràpia i a l’escola sobre les funcions que realitzen els pares d’aquests alumnes. 

L’organització i planificació de la teràpia esdevé un dels aspectes més interessants i 

importants, ja que els èxits o fracassos estaran en gran part influenciats per les variables 

d’organització. Per això, aquest objectiu ha estat enfocat en reconèixer les principals 

funcions de l’escola i el centre de teràpia, juntament amb les de les famílies, ja que aquests 

tres agents intervenen directament en aspectes relatius a la planificació i/o realització de 

la teràpia.  
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La família és reconeguda pel centre de teràpia i l’escola com una part importantíssima del 

procés, ja que és l’encarregada de cobrir el cost total de la teràpia i alhora col·labora en 

l’avaluació prèvia de l’alumne. L’escola, per la seva part col·labora en el procés de la 

teràpia, valorant positivament els resultats que se n’obtenen i implicant-se en 

l’organització que realitza l’equip multidisciplinari juntament amb el centre de teràpia. 

L’aspecte que més es valora i que està estretament connectat amb la funcionalitat de la 

teràpia és la col·laboració que s’estableix entre els tres agents implicats, ja que en tot 

moment es determinen acords conjunts que fan possible la bona organització i planificació 

de les sessions.  

La limitació principal reconeguda dins d’aquest objectiu ha estat el fet de trobar 

limitacions en la recerca d’aspectes legals que regulin la hipoteràpia.  La informació 

consultada, deixa veure que actualment no existeix cap llei que reguli la hipoteràpia, ni 

nacional ni autonòmicament. Tal com esmenta el Manel a l’entrevista realitzada, la falta de 

legislació al voltant de la teràpia fa que cada centre estableixi els tràmits i/o protocols que 

creu convenient, basant-se sempre en uns principis estables que reconeguin els drets dels 

alumnes. 

 

5. Conclusions extretes al voltant de l’objectiu 5: Analitzar si la hipoteràpia 

incideix o pot ser un element d’inclusió escolar en alumnes amb autisme. 

Variables o condicions que ho faciliten o ho dificulten. 

La falta d’estudis que entenguin la hipoteràpia com una eina d’inclusió ha sigut un dels 

motius que ha delimitat la recerca d’aquest objectiu. No obstant, basant-nos en les 

propietats de la teràpia i els beneficis derivats per als alumnes amb autisme, ajuden a 

confirmar el fet que la hipoteràpia ajuda a promoure la inclusió social i escolar d’aquests 

alumnes. 

La perspectiva de l’escola i el centre de teràpia així ho confirmen, tot i que davant de la 

falta de estudis, l’escola sembla mantenir una postura més diplomàtica davant d’aquest 

aspecte, sense confirmar-ho 100%. 

Des de la meva opinió, si tenim en compte els beneficis i les teories que defineixen la 

teràpia, podem concloure que aquesta podria esdevenir un element inclusiu, ja que ajuda 

a l’alumne a adquirir estratègies i recursos per tal de millorar el seu procés 

d’aprenentatge. A més, el fet que l’alumne es deixi guarir per l’entorn i el context en que 
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es porta a terme la teràpia, fa que estigui una mica més connectat al món convencional, 

alhora que aconsegueix establir llaços de confiança i d’afinitat amb el seu cavall, 

transmetent-li tota la seva confiança.  
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11 VALORACIÓ FINAL I PERSONAL DEL PROCÉS DE TFG 

 

El procés d’aquest treball ha estat llarg i de la seva realització han derivat diverses sensacions, 

entre elles la il·lusió i la motivació durant la seva elaboració. Cal dir, però, que han sorgit 

diversos inconvenients, com la falta de temps o les dificultats alhora d’arribar a acords amb les 

parts col·laboradores, i això, en ocasions ha provocat angoixa i preocupació. 

  

Des del principi em vaig plantejar la realització del TFG com un repte, la principal intenció va 

ser presentar un treball diferent, valorant una teràpia des d’una altra vessant, implicant 

l’escola com agent facilitador d’accés a la hipoteràpia i analitzant els beneficis que aquesta 

aporta a uns alumnes amb un trastorn concret, l’autisme. 

 

La concreció del tema seleccionat i les limitacions existents alhora de trobar centres que 

complissin amb els requisits necessaris per poder portar a terme el treball d’acord amb els 

objectius plantejats inicialment, van ser els principals condicionants que van dificultar el 

procés. Penso, que en la proposta inicial plantejada al juny del 2014 em plantejava aspectes 

massa concrets i una mica difícils de portar a terme, i potser per això van ser necessàries les 

modificacions realitzades durant l’elaboració del TFG. El fet de voler abordar un mateix tema 

des de tres perspectives diferents: escola, família i centre de teràpia, ha resultat complicat, ja 

que accedir al punt de vista familiar de forma directa es va veure dificultat tant per falta de 

temps com per limitacions d’accessibilitat, és per aquest motiu que finalment es va decidir 

abordar aquesta perspectiva de forma indirecta, demanant l’opinió de l’escola i del centre de 

teràpia per tal de conèixer com ho viuen les famílies.  

 

Com deia inicialment, també es van presentar dificultats a l’hora de trobar centres escolars 

que poguessin atendre i col·laborar en el treball, ja que la concreció del tema requeria que la 

teràpia estigués enfocada d’una determinada manera. La recerca de l’escola es va veure 

condicionada principalment per dos aspectes cabdals de la meva investigació, havia de 

comptar amb alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista i alhora plantejar-se la hipoteràpia 

com una activitat que garantís el benefici per als seus alumnes. Per aquest motiu, es van 

establir diversos contactes amb moltes escoles, la majoria de les quals van desestimar la 

col·laboració per falta de temps i per implicació en altres projectes. No obstant, després de 

molts intents vaig aconseguir fer contacte amb una escola experimentada amb la teràpia que 

em va assegurar des del principi la seva iniciativa vers la col·laboració. A partir d’aquest 
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moment, establerts contactes, tant amb l’escola com amb el centre de teràpia vinculat, tot va 

anar sobre rodes, ja que ràpidament  van resoldre les entrevistes i els qüestionaris plantejats.  

 

Tot i que les limitacions esmentades anteriorment formarien part de la part pràctica del procés 

d’investigació, cal dir que també van haver petits problemes condicionants de la recerca 

teòrica. Cal esmentar que aquesta teràpia està en actual creixement i, per aquest motiu, les 

referències teòriques al voltant d’aquest tema són una mica limitades. En conseqüència, molts 

dels recursos emprats per l’elaboració de la part teòrica corresponent a la teràpia han sigut 

digitals i s’han realitzat consultes de pàgines webs especialitzades, de centres de teràpia o de 

blogs per trobar informació referent a aquest tema. 

 

No obstant, tot i les limitacions existents, cal dir que el procés de realització del TFG ha estat 

gratificant i satisfactori, ja que el resultat final ha estat molt proper a la meva idea inicial. A 

més, ha resultat ser un treball diferent als que s’han realitzat al llarg del grau, ja que es 

dediquen molts esforços en la seva elaboració i alhora es planteja com una investigació 

acurada, per aquest motiu s’han de posar en pràctica molts dels coneixement adquirits durant 

aquests quatre anys i a la vegada s’ha de ser responsable i delicada pel que fa a la seva 

realització.  
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