Proposta d'activitat al
centre d'equitació Cavall
de Mar

Des del Centre d'Equitació Cavall de Mar, de Llagostera, us volem fer arribar les propostes que
hem preparat com a activitats especialment pensades per als centres educatius. Un dels principals
valors de Cavall de Mar és la seva ubicació en mig del paratge natural al Pla de Panedes, al peu
de les Gavarres. Per això, les activitats, tot i tenir el cavall com a principal protagonista, també
busquen el contacte amb la natura i el respecte amb el medi ambient.
Totes les activitats comprenen contacte directe amb el cavall i poden tenir una petita explicació
teòrica sobre el terreny; en tots dos casos ens adaptem al temps que tingueu disponible i a l’edat
dels alumnes participants. Pel què fa al contacte, si no hi ha res que ho desaconselli, muntem a
cavall, però abans i després destaquem la importancia del maneig i la cura del cavall.
I pel què fa a l’explicació teòrica, sempre es fa amb un cavall com a mostra i es pot tractar de la
seva morfologia, el comportament, com tractar-los, la seva alimentació, perquè viuen en ramat,
etc.
Estem oberts a qualsevol proposta que ens feu arribar per poder adaptar la nostra activitat al que
necessiteu.
A Cavall de Mar tenim una àrea de pícnic per poder esmorzar o dinar.

Exemple d’activitat:
−

Material:

Calçat i pantalons còmodes (tipus bamba i xandall)

−

Autorització:

Cal una autorització signada pel pare/mare/tutor de cada alumne

−

Horari:

10:00 a 13:00 (ens podem adaptar) més l’estona del picnic zona
sense monitaratge del centre

−

Preu:

12’00 € / alumne

−

Activitat:

Els alumnes arriben al centre i els reben els monitors que faran
l’activitat; fem una introducció curta d’acord amb l’edat dels alumnes.
Es divideix el grup en tres grups que rotaran pels tres apartats de
l’activitat: maneig del cavall i taller referent al cavall amb un dels
animals, manualitat referent al món del cavall, i muntar a la pista
acompanyats per un monitor.

Informació de contacte:
Cavall de Mar – Centre d'Equitació
Veïnat de Gaià s/n
17240 Llagostera
Telèfon: 616 450 416 / 615 606 613
www.cavalldemar.net
cava

