
 

 

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSTEL·LACIONS SISTÈMIQUES I COACHING AMB CAVALLS 
 
IMPORTANT: Per favor, llegeix atentament aquest contracte. Pots imprimir-lo i portar-lo a la 
sessió signat. Si no t’és possible, abans de la sessió se’t facilitarà una còpia. 
 
Coachee (persona que rep la sesió): 
D.N.I.: 
Edat: 
Direcció: 
Telèfon: 
e-mail: 
En cas de necesidat contactar amb: 
Nom: 
Telèfon: 
 
Coach: David Minyana Torres 
Direcció: Pg. Ferrocarril, 14 2ª pl. - Manacor - Mallorca 
Serveis: Constel·lacions Sistèmiques i Coaching amb Cavalls 
Data d’inici: 
Data prevista d’acabament: 
Honoraris: 110€/sesió individual, 150€/sesió parella, 225€ sesió grupal. 
 
TERMES DE L’ACORD I COMPROMISOS DE CONFIDENCIALITAT 
 
GENERAL 
 
Les Constel·lacions Sistèmiques i el Coaching amb Cavalls és una experiència especial que va més 
enllà d’altre tipus d’assessorament o teràpia. 
 
Al fer-se amb cavalls l’experiència és més poderosa i sanadora del que ho és una sessió només amb 
persones. 
 
Els cavalls ténen una gran capacitat de mostrar la informació que un necessita veure i a més la 
mostren amb total neutralitat i lliure de judicis. 
 
Amb aquesta experiència, el coachee rep amb l’ajuda del Coach i especialment dels cavalls, 
importants comprensions que li donen claredat i la capacitat d’alliberar i regular les seves 
emocions. 
 
La sessió es realitzarà a l’aire lliure en l’entorn natural dels cavalls i s’integrarà qualsevol element 
que es faci present com altres animals, vent, soroll… 
Per això s’ha d’assistir amb la roba, calçat i proteccions adequades. 
 
No és necessària experiència prèvia. El Coach informarà al Coachee de les precaucions i questions a 
tenir en compte per a que sigui una experiència segura. El Coachee es compromet a seguir en tot 
moment les instruccions del Coach. 
 
Els cavalls són lliures de col·laborar en la sessió de manera que si algun d’ells sent que ha de 
retirar-se o ni tant sols presentar-se, es comprendrà i permetrà per part del Coachee. 
 
En cas de que ningun cavall es disposi a col·laborar o per les condicions meteorològiques o 
qualsevol altra causa de força major, la sessió es realitzarà només amb el Coach, variant el 
necessari per a que aquesta es pugui desenvolupar amb l’efectivitat sanadora adequada. 
 
Està prohibit muntar als cavalls. 
 



 

 

El Coachee es compromet a assistir a la sessió en les condicions adequades. En cas de presentar-se 
sota els efectes de l’alcohol o estupefaents, la sessió es suspendrà i el Coachee perdrà la paga i 
senyal que haurà abonat prèviament. 
 
MODALIDAT DE LES SESIONS 
 
La sessió es realitza de forma presencial. 
 
La durada és aproximadament d’uns 90 a 120 minuts en sessió individual, les sessions de parella i 
grupals poden ser més llargues. 
 
Es considra la sessió realitzada quan el Coach determina que s’ha arribat a l’objectiu de la mateixa, 
això és independent del temps esmentat en el punt anterior, el qual és només orientatiu. 
 
El Coachee es compromet a ser puntual, en cas de o ser-ho, la sessió s’adaptarà a les possibilitats 
del Coach i del centre on es faci la sessió. 
 
En cas de cancel·lació de la sessió per part del Coachee es perdrà la paga i senyal. 
 
Existeix la possibilitat de mantenir la paga i senyal en cas de que enlloc de cancel·lar la sessió es 
determini una nova data. Això només es permetrà en una ocasió. En cas de reincidència, per 
reservar una nova sessió, s’haurà d’abonar l’import íngegre d’aquesta prèviament i es perdrà el dret 
a recuperar-lo en cas de cancel·lació. 
 
En cas de condicions atmosfèriques extremes es determinarà entre Coach i Coachee una nova data. 
 
Les sessions són confidencials i no es revelarà a tercers el contingut de les mateixes per part del 
Coach.  
 
Un cop finalitzada la sessió, el Coachee podrà contactar amb el Coach pel mitjà que prefereixi, 
telèfon, e-mail… per resoldre dubtes o en cas de necessitar aclaracions. 
 
FORMA DE PAGAMENT 
 
Ingrés o transferència d’una paga i senyal d’un mínim de 35€ en el seguent compte de La Caixa: 
ES74 2100 0923 7402 0023 0607  
 
Concepte: Nom i cognoms del Coachee (persona que rep la sesió). 
 
La resta de l’import s’abonarà en efectiu el mateix dia de la sessió. 
 
COMPROMÍS 
 
En el moment que es realitzi l’ingrés de la paga i senyal es considera que s’han llegit i acceptat els 
temes i compromissos d’aquest contracte. 
 
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL  
 
Per favor, llegeix la seguent declaració abans de signar. 

Participar en activitats amb cavalls implica un cert grau de risc que pot tenir com a consequència 
una ferida o accident. 

Els cavalls són animals de presa i poden tenir reaccions en resposta a sorolls forts, moviments 
bruscos i situacions inesperades. 



 

 

Tingues en compte el camp de visió dels cavalls, existeixen 3 punts cecs: just davant, darrera i sota 
la seva panxa. 

Jo, David Minyana, faré tot el possible per reduir el risc a un nivell acceptable, et demano que 
segueixis totes les meves indicacions i siguis responsable de tu mateix/a en tot moment, sent 
conscient de les reaccions dels cavalls i els seus moviments dins i fora de la pista, prenent les mesures 
de precaució per mantenir-te segur/a quan sigui necessari. 

Jo, 

 

com a Coachee (persona que rep la sessió) del servei prestat per David Minyana accepto i entenc els 
riscos que comporten les activitats en les sessions de Constel·lacions Sistèmiques i Coaching amb 
cavalls, assumint la total responsabilitat d’una conducta malintencionada o negligent. 

En cas de que la pista estigui envoltada de pastor elèctric, em comprometo a mantenir-me en una 
distància segura d’ell. 

El procés pot ser gravat en video i es realitzaran fotografies. Indica si autoritzes la utilització del 
material visual i fotogràfic per a la web, xarxes socials i difussió de David Minyana. 

Autoritzo la utilizació del material visual i fotogràfic per a la web, xarxes socials i difussió de 
David Minyana. 

No autoritzo la utilizació del material visual i fotogràfic per a la web, xarxes sociales i difussió 
de David Minyana. 

El sotasignat es compromet a complir les condicions i advertències d’aquest contracte. 
 
DATA   NOM I COGNOMS      SIGNATURA 
 
 
 
 
Nº SESSIONS: 


