
n La nostra personalitat es com-
pon de tres aspectes fonamen-
tals: la visió del món, l'estil de vida
i l'autoconcepte, i en ells con-
viuen els sistemes sensorial, mo-
tor, cognitiu, afectiu, estils (cog-
nitiu i d'aprenentatge) i valors.
Així mateix, la personalitat és una
estructura complexa que tendeix
a l'estabilitat i al desenvolupa-
ment.

L'autoconcepte és la imatge
que tenim de nosaltres mateixos;
conté tant l'autoimatge com l'au-
toestima. Aquesta imatge es de-
termina per la informació (la seva
anàlisi, valoració i integració) que
recollim tant externament com
interna. 

És una construcció que conju-
ga tots els sistemes de la nostra
personalitat, principalment
l'afectiu. Té un caràcter dinàmic,
ja que es va revisant i integrant
amb la nova informació que re-
bem, i en aquest sentit adquireix
una gran rellevància els efectes de
les nostres actuacions i interac-
cions amb els altres i la seva retro-
alimentació. 

Tanmateix, l'autoconcepte
s'encarrega d'integrar i organitzar
l'experiència, regular els estats
afectius, i, igualment, motivar i
guiar la conducta. 

Aquest cúmul d'informació in-

clou l'autoconcepte ideal propi i
el de les altres persones que ens
resulten significatives. El nivell
d'apropament o discrepància en-
tre l'autoconcepte percebut i
l'ideal és el resultat de la valoració

(positiva o negativa) de nosaltres
mateixos. Quan existeix discre-
pància es pot donar des d'una
lleugera insatisfacció fins a estats
ansiosos o depressius. 

Al llarg de la nostra vida, anem

construint autopercepcions molt
diverses que es van relacionant
entre si, augmentant la seva com-
plexitat amb el temps. Aquestes
percepcions ens donen informa-
ció de les pròpies habilitats, asso-
liments, preferències, valors i me-
tes, etc., les quals alimenten l'au-
toconcepte, que es converteix en
el matís de les nostres experièn-
cies i el context immediat, és a dir,
el nostre sistema interpretatiu. 

Amb tot el que hem dit fins ara,
volem transmetre la idea que el
que pensem de nosaltres matei-
xos és rellevant a l'hora de viure i
veure el món, i per tant, d'apren-
dre. L'àmbit educatiu és un dels
més significatius, solament da-
rrere del familiar. L'experiència
escolar i l'autoconcepte s'in-
fluencien mútuament, i la seva
estreta relació té, lògicament, una
incidència molt gran en el desen-
volupament dels ésser humans. 

Per això, a l'hora d'aprendre és
essencial tenir experiències posi-
tives i significatives que ens re-
flecteixin una imatge ben valora-
da de nosaltres mateixos, la qual
ens proporciona beneficis a tots
els nivells de la nostra vivència
educativa. És aquí que proposem
l'equinoteràpia com un mitjà per
promoure la construcció d'un au-
toconcepte sa i creatiu que ens
disposi a aprendre, i de manera
que puguem també gaudir del
procés.

La interacció amb cavalls en
l'àmbit educatiu té, efectivament,
una sèrie de característiques que
fan de l'equinoteràpia una pràc-
tica molt adient per assolir millo-

res en l'autoconcepte. Es millora
la flexibilitat, cada usuari aprèn al
seu ritme i d'acord amb el seu ni-
vell de desenvolupament; l’ac-
ceptació, es reconeix la diversitat
com un valor més que un defecte;
la col·laboració, construïm un
vincle entre usuari, cavall, tera-
peuta, ajudant, sense la competi-
tivitat de les activitats normalit-
zades; l’ambient informal, un es-
pai lúdic, amb regles pactades, en
contacte amb la natura i lluny de
la pressió escolar. 

D'aquesta manera, l'equinote-
ràpia orientada a l'aprenentatge
fomenta activitats significatives,
amb la construcció d'un vincle
amb els cavalls que dóna peu a
experiències positives, que ten-
deixen a enfortir el nostre auto-
concepte i a estimular l'aprenen-
tatge. Com diu Gross (2006), «es
promou cada vegada més l'equi-
noteràpia en l'àrea educativa, ja
que a través d'ella, del contacte
amb l'animal, el pacient desenvo-
lupa qualitats sociointegradores
com la comunicació anàloga (no
verbal), tolerància, paciència, i
sentit de la responsabilitat».

Igualment, les activitats tera-
pèutiques amb cavalls fan que
mobilitzem tots els sistemes de la
personalitat (sensorial, motor,
cognitiu, afectiu, estils i valors), ja
que dins d'un espai relaxant i res-
pectuós (amb nosaltres mateixos
i els altres) s’incentiva el desen-
volupament de la sensibilitat i
l'empatia, tot proposant-nos rep-
tes i exigint-nos de ser creatius en
les nostres respostes, i convidant-
nos, alhora, al joc. 

De cavalls, autoconcepte i aprenentatge 
Shadai Torres
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Dr. Joan Maria Viñals Viñals
Cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital de Bellvitge.

Especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica.
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