Necessites més informació?

938 370 966

Educació emocional amb cavalls
- Província Barcelona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària

Descripció:
Activitat amb cavalls, d'unes 2,5 hores de durada, en què tots els alumnes estan
realitzant activitats dividits en 4 estacions:
1ª estació: Muntar a cavall o poni, segons l'edat.
. Consciència de la por i la superació
. Respecte vers l'animal i les seves emocions
. Empatia
2ª estació: Dinàmiques amb cavalls en llibertat a la pista
. Comunicació no verbal
. Llenguatge emocional
. Autonomia emocional
. Consciència individual dins del grup
3ª estació: Preparació de l'alimentació dels cavalls i portar-la a cadascun d'ells
. Rol de cuidadors
. Legitimar i donar resposta a les necessitats de l'altre
4ª estació: cura i higiene del cavall
. Hàbits de cura d'un mateix
. Cura d'un animal
Temes que es poden treballar segons les necessitats de cada grup/classe: els
mamífers, els hervíbors, etc.
La responsable d'aquest projecte és Regina Ballarín, mestra d'educació especial,
postgraduada en Equinoteràpia, Màster en Educació Emocional i Benestar
Personal i Màster en Pedagogia Sistèmica.
Aprendre a conèixer i aprendre a aprendre
Aprendre a ser
Aprendre a fer
Aprendre a conviure

Preu:
- El preu de l'activitat és de 13,50-€ per alumne .
- L'autocar és opcional i no està inclòs. El preu de l'activitat+autocar és des de
21,90.-€ per alumne (en base a autocar de 55 places). Consulteu-nos!
- Professors gratuïts.
- Activitat que només es realitza per a grups escolars els dimarts i els dijous.

Tingues en compte
. Preus amb l'IVA inclòs.
. Activitat que es realitza al Club Hípic Esparreguera - Camins a Cavall.
. Un cop finalitzada l'activitat, el grup es pot quedar a dinar a les instal·lacions del
club (bar, terrassa, WC, etc.).
. Recomanat per a grups de màxim 60 alumnes, la ràtio ideal és de 15 alumnes per
grup/estació, però es pot adaptar per a grups més grans de fins a 120 participants.
. Exclusivitat de les instal·lacions per a cada grup (només una escola per dia, només

Des de

13,50€

dimarts o dijous).
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