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“¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran 

exterminados, el hombre también moriría de una gran 

soledad espiritual; porque lo que le suceda a los animales 

también le sucederá al hombre. Todo va enlazado. […]. Todo 

lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra.” 

Cap Seattle de la tribu Duwamish, 

carta al president Franklin Pierce, 1855.
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1. Introducció 

Els animals de companyia ofereixen un dels mitjans més accessibles per a 

millorar la qualitat de vida de les persones. Són un sistema de recolzament 

incondicional al que s’hi pot recórrer en qualsevol moment del dia o de la nit, 

quan els altres membres de l’entorn no estan disponibles. Qualsevol persona 

que alguna vegada hagi tingut un animal de companyia haurà comprovat els 

beneficis que n’ha tret o encara en treu d’aquesta relació. Estar amb ells ens 

diverteix, acariciar-los ens reconforta i la seva atenció ens inspira bon humor i 

ens puja l’autoestima. Ens proporcionen beneficis fisiològics, psicològics i 

socials.  

La paraula teràpia prové del grec therapeia, es tradueix com a tractament o 

assistència i per tant, engloba totes aquelles accions que busquen la curació o 

pal·liació d’una malaltia. Es fa una distinció entre teràpia etiològica que és la 

que busca eliminar o neutralitzar la causa i la teràpia simptomàtica o pal·liativa 

que és la que intenta reduir les manifestacions més molestes de la malaltia. 

La teràpia assistida amb animals s’entén com “una intervenció que persegueix 

un objectiu curatiu i que busca el vincle persona – animal com a part integral 

del procés de tractament” (Delta Society, 1996). És a dir, es tracta d’un tipus de 

teràpia pensada i elaborada específicament per a aconseguir que la relació 

animal - pacient li proporcioni a aquest últim els recursos per a afrontar 

determinades patologies mentals. 

És important però, tenir en compte que ni el terapeuta humà ni l’animal poden 

“curar” un problema però si que poden actuar com a facilitadors d’aquest 

procés.  

Tot i que actualment encara hi ha molt escepticisme dins la comunitat científica, 

hi ha una clara evidència que el contacte amb animals ens converteixen en 

persones més felices, sanes i sociables. 
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2. Història de la Teràpia assistida amb animals 

Tot i que el terme “teràpia assistida amb animals” és d’utilització i aplicació 

recent, el concepte té molts antecedents històrics. 

Per exemple els grecs, donaven passejos a cavall a aquelles persones que patien 

malalties incurables com a part de la teràpia per a augmentar la seva 

autoestima.  

El primer ús històric d’animals com a complement en una institució es va 

registrar el 1792 en l’asil York a Anglaterra. S’estimulava als pacients a cuidar 

als animals que formaven part de l’entorn i segons un escriptor de l’època no 

només els proporcionaven plaer sinó que despertaven sentiments de sociabilitat 

i benevolència.   

El 1859, Florence Nightingale va escriure en el Notes of Nursing: 

“Un petit animal de companyia, és sovint una excel·lent teràpia contra la 

malaltia, especialment en malalties hospitalàries de llarga duració. Poder cuidar 

d’un animal per si sol ajuda a recobrar l’autoestima i l’anima a fer altres coses”. 

El 1897 es van utilitzar animals en el tractament de persones amb epilèpsia en 

la institució de Bethel a Alemanya.  

Als EEUU es van començar a utilitzar animals entre els anys 1944 i 1945 com a 

part del programa de rehabilitació d’aviadors del Army Air Convalescent Center 

de New Cork. 

El 1966 el músic invident Erling Stordahl va fundar el centre Beitostolen a 

Noruega. Utilitzant gossos i cavalls animava als pacients (persones invidents i 

discapacitats físics) a fer exercici, facilitant així una vida més normalitzada.  

Però no va ser fins al 1953 quan un gos anomenat Jingles va obrir les portes a 

un ús més extens dels animals dins el món de la teràpia. El gos, era propietat 

del psiquiatra Boris M. Levinson i estava casualment a la seva consulta quan 

van arribar inesperadament una mare i el seu fill. Levinson se’n va adonar que 

el nen, que en altres sessions s’havia mostrat totalment introvertit i amb el que 

no s’havia aconseguit comunicar, reaccionava positivament davant la presència 

del gos. Durant les sessions següents va deixar que el nen jugués amb el gos 

mentre li feia preguntes.  Tot i que les respostes eren coherents, el nen estava 
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totalment absort amb el gos. Finalment, a través del gos, Levinson va ser inclòs 

en el joc possibilitant que pogués dur a terme la seva feina. 

La majoria de les persones atribueixen l’actual interès per a la investigació de les 

interaccions entre home i animal a l’ article escrit per Boris Levinson de títol 

“The dog as a Co-Therapist” publicat a la revista Mental hygiene el 1962.  

Durant els anys 70, empesos pel treball de Levinson, Samuel i Elizabeth O’Leary 

Corson van engegar un estudi per a avaluar la viabilitat d’un programa de 

teràpia assistida per gossos dins l’hospital de la Universitat estatal de Ohio, 

obtenint excel·lents resultats (dels 50 pacients més introvertits del pavelló 

d’adolescents escollits, 47 van tenir una notable milloria i molts d’ells van poder 

marxar de l’hospital).  

El 1980 Friedman i altres van dur a terme un innovador estudi realitzat amb 92 

pacients donats d’alta després de patir problemes cardíacs. Es va arribar a la 

conclusió que, estadísticament, els pacients que convivien amb un animal de 

companyia vivien més anys que els que no ho eren.  

Altres noms relacionats amb el context històric de la TAA són Marcel Heiman, 

Michael McCulloch, S. R. Rice, L. T. Brown, H. S. Caldwell… 

La investigació sobre aquest tema només acaba de començar. 
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3. IAA, definicions, fonamentació i camps d’actuació 

Actualment existeixen diversos tipus d’interaccions amb animals i és important 

diferenciar-les.  

Una de les classificacions proposades amb tal propòsit és la següent: 

- Activitat assistida amb animals (AAA) 

- Intervenció assistida amb animals (IAA) 

o Teràpia assistida amb animals (TAA) 

o Educació assistida amb animals (EAA) 

Les Activitats assistides amb animals (AAA) també busquen la milloria de la 

qualitat de vida de l’individu aportant beneficis motivacionals, recreacionals o 

terapèutics, però no estan dirigides per un terapeuta, les sessions no tenen uns 

objectius clars i no són avaluades posteriorment. 

Les Intervencions assistides amb animals (IAA) estan dirigides, desenvolupades i 

avaluades per professionals de la salut o l’educació, tenen uns objectius 

específics per a cada individu i estan dissenyades per a proporcionar millores en 

el funcionament físic, social, educatiu, emocional i/o cognitiu de l’individu. A 

més de ser un procés degudament documentat i analitzat. Els objectius buscats 

per les IAA poden ser de tipus mèdic (TAA) o de caire educatiu (EAA). 

El fonament principal i bàsic de les TAA i en general totes les IAA és la idea que 

fomentar les relacions amb animals pot tenir una funció socialitzadora.  

Durant els últims 20 anys i a arrel del nombrosos estudis que han anat 

apareixent relacionats amb els animals i la salut, s’han dut a terme nombrosos 

debats sobre els possibles mecanismes responsables dels aparents efectes 

saludables de la tinença d’un animal de companyia.  

Hi ha com a mínim 2 mecanismes que han resistit el pas del temps: 

- Els animals poden induir un estat de relaxació psicològica immediata pel 

simple fet d’atraure i mantenir la nostra atenció (Katcher et al., 1983).  

- Els animals de companyia poden proporcionar a les persones una forma de 

recolzament social que redueix i amortigua l’estrès (Serpel, 1996). 
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Tot i que l’efecte tranquil·litzador s’ha demostrat en un gran número d’estudis 

recents, hi ha poca evidència que aquest efecte sigui responsable d’alguna cosa 

més que millories transitòries o de curta duració. 

No obstant, la idea que els animals de companyia serveixen com a font de 

recolzament social sembla oferir una explicació convincent dels beneficis de la 

companyia animal a més llarg termini. En els últims 10 anys, ha aparegut 

abundant literatura mèdica en la que es confirma l’existència d’una intensa 

relació positiva entre el recolzament social i la millora de la salut humana i la 

qualitat de vida tot i que els mecanismes segueixen en debat. La soledat, la falta 

de companyia, la depressió i la falta de recolzament social són seriosos factors 

de risc que poden danyar el benestar d’una persona i arribar a augmentar la 

probabilitat de suïcidi o d’altres conductes de falta d’adaptació.  

S’ha d’assenyalar però que les persones que busquen per si soles la companyia 

d’un animal solen ser més capaces de prendre decisions que ajudin a mantenir 

el seu propi benestar. El fet de prendre aquesta decisió demostra autoconfiança 

i capacitat de planificar i per tant, de prendre decisions efectives que els 

permetin mantenir les seves vides en el bon camí (Fine, 2003). 

Segons Erika Friedmann (Fine, A. H. 2003 Capítol 3) els beneficis sobre la salut 

humana dels animals es poden separar en 2 grups: beneficis a llarg termini o a 

curt termini. (Annex I) 

Dins el primer grup hi trobaríem els efectes cardiovasculars (augment de la 

supervivència, reducció de la presentació, reducció de la progressió, nivells 

menors de colesterol, triglicèrids i tensió arterial sistòlica, major nivell d’exercici) 

i altres efectes com una menor proporció de visites al metge i una reducció de 

l’angoixa davant d’aquestes, millor estat d’ànim, reducció dels casos de 

depressió... 

Dins el segon grup, s’han estudiat els efectes beneficiosos dels animals basant-

se en 3 tipus de relació amb ells: la observació directa o de fotografies, el fet 

d’estar en presència d’un animal i tocar-los o interactuar amb ells.  

Mirar o observar animals s’associa a relaxació, basant-se en la reducció dels 

nivells dels indicadors fisiològics de reacció del sistema nerviós parasimpàtic. El 

fet d’estar en presència d’un animal, té un impacte directe sobre la resposta 

fisiològica i la salut psicològica (mesurada a través dels nivells d’ansietat 
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presentats davant d’una situació estressant) i a més modera la resposta deguda 

a l’estrès. En canvi, relacionar-se directament amb l’animal, proporciona efectes 

tranquil·litzadors i redueix la depressió però no té necessàriament efectes de 

moderació de l’estrès. 

Segons Odean Cusack (Cusack, 2008), els beneficis proporcionats per la 

companyia dels animals es poden diferenciar en fisiològics, psicològics i socials. 

Entre els beneficis fisiològics, s’ha comprovat el seu efecte positiu en la velocitat 

de recuperació després de patir una malaltia greu. Es creu que és degut al 

manteniment de l’interès per la cura de l’animal mentre encara estan 

hospitalitzats.  

Dins dels psicològics hi trobem la font il·limitada d’amor constant, afecte 

incondicional, companyerisme i seguretat que suposen. Segons un estudi dut a 

terme per Randall Lockwood, “una persona o cara associada a un gos és 

percebuda com a més segura, benigna i accessible i com a menys perillosa”. 

El principal benefici social és l’efecte de “lubricant social” que tenen els animals 

de companyia, és a dir, fomenten i faciliten les relacions socials ja sigui entre els 

membres d’una mateixa comunitat com amb estranys. 

A més, fomenten la responsabilitat de nens i adults.  

Tot i els descobriments, el valor terapèutic de la companyia animal segueix 

rebent escàs reconeixement en la major part de la bibliografia mèdica i la 

investigació sobre aquest tema no rep recolzament de les administracions.  

 

Actualment, els animals són utilitzats com a eina terapèutica en un gran 

nombre de camps diferents:   

- Geriatria 

- Fisioteràpia 

- Trastorns generalitzats del desenvolupament (principalment autisme) 

- Dèficit d’atenció 

- Paràlisis cerebral 

- Trastorns alimentaris 

- Víctimes de maltractaments  

- Estrès post-traumàtic 

- Hiperactivitat 

- Logopèdia, educació 

- Integració sensorial 

- Drogodependències 
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- Reclusos 

- Sociopaties... 

I es duen a terme també en un gran nombre d’entorns diferents: 

- Família 

- Consulta  

- Centres d’educació especial 

- Escoles  

- Residències de la tercera edat 

- Hospitals 

- Centres penitenciaris 

Qualsevol teràpia o procés educatiu és susceptible d’integrar a un animal ben 

entrenat. 

És important tenir en compte que: 

“La teràpia i l’educació assistida per animals són un complement de la teràpia 

tradicional, no una panacea” 

“Les TAA només poden ser dirigides per professionals del camp de la salut mental 

o de l’educació especial” 

Tot i que els gossos són l’espècie més utilitzada habitualment, hi ha més 

animals aptes per a dur a terme una TAA i és important tenir-los en compte ja 

que no tothom respondrà igual de bé davant un mateix animal. 

Gats 

Requereixen menys esforç i atencions que els gossos i són més independents. 

Proporcionen diversió i són una font de companyia i interaccions tranquil·les. 

Són útils per a persones que necessiten interaccions de baix nivell (amb una 

vida molt atrafegada, que no estan a casa en tot el dia o amb una salut 

delicada). També quan el pacient és al·lèrgic o té fòbia als gossos. Són més 

utilitzats en AAA que en TAA degut a que és més complicat ensinistrar-los.  

Cavalls 

S’utilitzen principalment en equitació terapèutica i hipoteràpia, dos tipus molt 

concrets de TAA. Han de ser animals molt ben entrenats i les teràpies s’han de 

fer sota la supervisió d’un equip d’experts. Implica el desplaçament per part dels 

pacient a les instal·lacions però constitueix una experiència física incomparable. 

El fet d’anar pujat al cavall permet que el cos realitzi moviments físics semblants 
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als que fem al caminar però sense que el pes recaigui sobre les cames del 

pacient. A més, la pròpia escalfor corporal de l’animal ajuda a relaxar la 

musculatura. Millora la coordinació, l’equilibri, la flexibilitat, la coordinació 

motora i la postura i reforça els models normals de moviment. És útil en casos 

de paràlisis unilateral i altres problemes d’asimetria i en paràlisis cerebral. 

Poden ser teràpies més actives o més passives en funció de qui porti la iniciativa 

i segons el que es vulgui treballar. 

Ocells, petits mamífers i peixos 

Són més fàcils d’allotjar i més fàcilment acceptables per a tothom. A més també 

responen a les atencions i cures proporcionades. Són apropiats per a 

institucions amb pacients imprevisibles o poca supervisió del personal. Els 

conills són dels animals més utilitzats en TAA i si passen els tests de selecció es 

poden utilitzar en una gran varietat de pacients. Els peixos i ocells normalment 

s’utilitzen com a estímul visual en els centres de llarga estada, més que en TAA. 

Tenen l’inconvenient de ser animals més estressables i imprevisibles.  

Animals de granja 

A part dels cavalls, hi ha altres animals que s’han utilitzat en teràpia com són 

les vaques, porcs, gallines... Permeten ensenyar a tenir cura d’altres éssers vius 

i nombroses habilitats i coneixements (espècies i races diferents, com alimentar-

los adequadament, munyir, raspallar, netejar...).  

Dofins 

Són considerats útils en teràpia per dues raons: el seu alt nivell d’intel·ligència i 

l’efecte reductor de l’aigua sobre l’estrès. Són un potent estímul i segons els 

estudis, aporten resultats més ràpids i eficaços que altres teràpies 

convencionals. No obstant presenten inconvenients importants (falta 

d’instal·lacions i recursos, difícil accés a aquests...). 
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4. TAA amb gossos: tria i entrenament de l’animal 

El comportament del gos. La naturalesa de la seva conducta. 

És molt important fer una bona tria del gos i un ensinistrament posterior 

adequat per a que respongui com s’espera davant d’una determinada situació. 

Per a entendre el comportament dels gossos hem de conèixer primer quin és 

l’origen de la seva conducta. Igual que els animals dels que provenen, els llops, 

els gossos tenen una organització social en grups i molts dels seus 

comportaments venen determinats per la jerarquia i els llaços afectius que 

aquest model social comporta.  

L’estructura i cohesió d’una manada s’aconsegueix gràcies a la presència d’una 

jerarquia molt marcada i a l’existència d’una sèrie de senyals olfactives, 

vocalitzacions i postures facials i corporals típiques. Davant d’una situació de 

conflicte, l’individu dominant demostrarà mitjançant una sèrie de senyals el seu 

estatus (postura corporal rígida, orelles i cua dretes, pèl de la gropa eriçat, 

grunyits...) i l’individu submís respondrà flexionant les extremitats, baixant la 

cua i les orelles i desviant la mirada (Imatge 1). És important saber reconèixer 

aquestes postures per a poder identificar un animal agressiu abans que pugui 

atacar.  

 

Imatge 1: Postura dominant (esquerra) i submisa (dreta) 

Per a que l’entrenament del gos i les posteriors teràpies funcionin correctament, 

l’entrenador ha d’adquirir el paper d’individu dominant davant del gos o gossos. 

També és imprescindible evitar que el gos es mostri dominant davant de 

qualsevol altra persona. 

A més de marcar-li una jerarquia clara, el gos necessita també un nivell 

d’interacció social adequat la major part del temps. Un gos que visqui tancat en 

una gàbia la major part del temps no servirà per a fer teràpia.  
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Els gossos que es vulguin utilitzar en TAA hauran de ser pacífics, deixar-se 

agafar objectes de la boca i en cap cas hauran de grunyir, bordar, ensenyar les 

dents, aixecar-se sobre les extremitats posteriors, demanar menjar o entrar en 

zones prohibides. 

Elecció de l’animal per a un programa de TAA. 

Per a triar un bon animal de teràpia ens hem de fixar principalment en la raça, 

el sexe i la procedència de l’animal. De forma secundària també tindrem en 

compte l’edat, mida, salut, aptitud, idoneïtat i capacitats de l’animal, així com la 

qualitat de la interacció entre cuidador i animal.  

Hi ha diferències entre les diferents races de gossos pel que fa referència a la 

seva predisposició genètica a tenir un caràcter afectuós, agressiu o juganer tot i 

que dins d’una mateixa raça trobarem una gran variabilitat per a cadascuna 

d’aquestes conductes. A grans trets, les reaccions dels gossos en front de 

diferents situacions serà diferent en funció de la raça, el tipus i el subtipus 

racial. També és important tenir en compte que la raça determinarà la mida 

adulta de l’animal i en funció del tipus de teràpia o activitats que es vulguin dur 

a terme ens interessarà més una mida que una altra. 

En quant al sexe és important tenir en compte que les gosses entren en zel cada 

6 mesos amb tots els inconvenients que això comporta però solen ser més 

dòcils, afectuoses i responen millor a l’ensinistrament. En canvi els mascles 

solen ser més dominants, territorials, actius i agressius i a més presenten la 

conducta de munta. La elecció del sexe és important sobretot en el cas de tenir 

més d’un animal. El més aconsellable és agafar parelles de sexe contrari i 

respectar sempre les jerarquies que s’estableixin entre ells.  

L’origen de l’animal, és a dir, la manera i condicions en les que ha estat criat, 

són segurament el factor amb més influència sobre el futur caràcter del gos. És 

imprescindible que el cadell passi per un procés de socialització entre les 3 i 12 

setmanes de vida ja que això li permetrà aprendre a distingir els individus de la 

seva pròpia espècie dels de l’espècie humana i habituar-se als estímuls 

ambientals. Una mala socialització tindrà com a resultat un cadell tímid o 

agressiu envers les persones o els individus de la seva pròpia espècie. Per a que 

presenti unes correctes pautes de micció i defecació serà molt important que 

creixi en un espai suficientment gran com per a que pugui separar la seva zona 
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d’evacuació del seu territori habitual. Si el cadell està confinat en una gàbia 

durant un llarg període de temps presentarà problemes d’eliminació.  

Des d’un punt de vista pràctic, s’han de tenir en compte 4 factors (Fatjó i 

Manteca, 2005): 

- L’edat de separació de la mare: com a mínim ha de tenir 7 setmanes 

- Moment de trasllat al punt de venta 

- Condicions de maneig en el punt de venta 

- Edat al arribar al centre.  

Si triem al gos de manera adequada, li proporcionem un bon entorn i l’entrenem 

correctament tindrem un excel·lent company de TAA. 

És important tenir en compte que: 

- Utilitzar avenços tecnològics com comandaments a distància per a obrir 

portes, telèfons inalàmbrics en cadires de rodes o avisos lluminosos per a 

persones sordes ens permetran no haver-li de donar masses ordres al gos i 

són més econòmics i fiables. 

- Els ensinistraments excessivament sofisticats poden causar estrès i 

redueixen la vida útil de l’animal. 

- Els gossos ofereixen una relació afectiva molt especial i valuosa i oferir-la 

potencia el seu benestar. 

- En els programes de TAA és fonamental que les persones de l’equip dominin 

al gos i que mantinguin la jerarquia clara en tot moment. 

- Les persones de l’equip han de reconèixer, respectar i reforçar la jerarquia 

establerta entre els gossos. 

- En els programes de TAA és fonamental escollir bé la raça i origen del gos. 

- És més senzill tornar l’animal al criador i escollir-ne un que s’adapti millor a 

les necessitats del centre que intentar modificar conductes molestes. 

- El benestar humà (dels pacients i de l’equip) i el benestar animal són 

prioritaris.  

- El programa de TAA ha de garantir en tot moment el benestar dels animals. 

- En la selecció d’un cadell per a un programa de TAA és fonamental conèixer 

les característiques d’una criança adequada i exigir les màximes garanties al 

respecte. 

 



 15 

A nivell oficial, el 1991 la Delta Society Task Force on Animal Selection es va 

reunir per desenvolupar uns protocols de selecció estàndard per a animals 

domèstics implicats en TAA basats en uns requisits mínims.  

D’aquest estudi en va sortir el Pet Partners Skills and Aptitude Test (Annexes II i 

III) que actualment gaudeix d’acceptació nacional i internacional. En aquest 

programa se separen específicament les habilitats que els animals requereixen 

de les aptituds necessàries. Durant la prova es simulen els tipus d’esgotament 

social i físic que amb més freqüència l’animal pot patir durant una sessió i 

s’avalua la seva capacitat per fer front als reptes que presenta cada situació i la 

seva habilitat per a respondre de forma tranquil·la i no agressiva. Aquest 

programa s’aplica a l’animal i el cuidador com un equip, no únicament a 

l’animal.  

També existeix la prova d’aptitud creada per el American Kennel Club 

anomenada Canine Good Citizen (CGC) en el que s’hi inclou: acceptació de 

l’aproximació d’un estrany amistós, permetre que un estrany l’acariciï, el 

raspalli i l’examini, passejar amb la corretja fluixa, creuar una multitud de gent, 

seure o romandre quiet quan se li ordena, apropar-se quan se’l crida, 

comportar-se adequadament davant d’altres gossos, no espantar-se davant 

d’algun estímul estrany i complir totes aquestes condicions quan són portats per 

una persona diferent a l’entrenador.  

El 1992, després de fer un llarg estudi sobre les normes i els perfils vocacionals 

desitjables per a la realització d’un programa de TAA, la Delta Society va 

publicar els resultats en el Handbook for Animal-Assisted Activities and Animal- 

Assisted Therapy (manual per a AAA i TAA).  

El 1996 es va realitzar una revisió d’aquest manual i es van publicar els 

Standards of Practice for Animal Assisted Activities and Therapy (normes per a 

la pràctica de AAA i TAA).  

Segons aquestes normes, els principals criteris de selecció són (Fine, 2003): 

- La fiabilitat: és la qualitat per la que un comportament és depenent o molt 

probable en situacions repetides o similars. Per a que una intervenció sigui 

eficaç, el terapeuta i el cuidador han de confiar en que l’animal respondrà de 

manera semblant davant de situacions similars.  

- La possibilitat de predir: significa que la probabilitat del comportament en 

circumstàncies determinades és alta. Està molt relacionada amb la fiabilitat i 

o té perquè millorar amb l’entrenament.  
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- El control de la situació: consisteix en restringir, orientar o controlar el 

comportament i és pot millorar amb l’entrenament.  

- L’adequació: significa estar qualificat per a un propòsit determinat. Animal i 

cuidador han de ser capaços d’ajudar al pacient a treballar els objectius 

marcats pel terapeuta en un context determinat i en cap cas provocaran 

situacions de risc per al pacient.  

Un aspecte important de l’adequació és si animal i cuidador gaudeixen amb 

les sessions o només ho fa el cuidador i l’animal simplement les tolera. Un 

animal confrontat repetidament amb situacions insostenibles acabarà per 

revelar-se.  

- La capacitat d’inspirar confiança: consisteix amb que la gent se senti còmoda 

amb l’equip. Una persona que pateixi per la seva seguretat no assolirà mai 

els seus objectius terapèutics. No obstant, no vol dir que l’animal hagi de ser 

perfecte i es deixi fer tot el que les persones desitgin.  

Per últim, s’ha de tenir en compte també la dinàmica ambiental per tal de 

protegir a l’equip de TAA de situacions que pugin resultar difícils o perilloses. Un 

equip amb poca experiència en una institució amb pacients molt imprevisibles i 

amb poc recolzament del personal augmentarà el risc per als pacients i animals, 

reduirà les possibilitats d’èxit i disminuirà la implicació dels voluntaris. És 

fonamental que el personal de la institució comprengui la dinàmica que hi ha en 

el seu àmbit de treball i a continuació que determini si l’animal i el cuidador són 

apropiats i posseeixen les habilitats necessàries per a que la teràpia sigui eficaç. 

Per tal d’aconseguir tot això existeix la Environmental Dynamix Matrix dels 

Standards of Practice (Imatge 2). 

Evidentment, l’animal escollit haurà de tenir unes condicions de salut i higiene 

adequades i haurà de rebre un correcte control veterinari; haurà d’estar vacunat 

correctament, seguir un protocol de control de paràsits interns i externs i haurà 

de complir els protocols de revisions dictats per cada institució, les lleis de salut 

pública locals i l’estat immunològic dels pacients 
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Imatge 2: Matriu de dinàmica ambiental 

Educació i entrenament de l’animal 

“L’aprenentatge és un canvi en el comportament de l’animal com a resultat d’una 

experiència prèvia”.  

Primer de tot, és important tenir en compte que no totes les conductes 

mostrades pel gos podran ser modificades a través de l’aprenentatge, ja que el 

comportament és el resultat de la interacció de factors genètics i ambientals. 

L’aprenentatge per tant, ens servirà per a modelar la conducta del gos, però no 

per modifica-la totalment. 

Una correcta educació ens permetrà (Fatjó i Manteca, 2005): 
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- Afavorir en l’animal un caràcter tranquil, equilibrat i fàcil de controlar. 

- Establir uns hàbits generals correctes, principalment en tot allò relatiu a 

l’alimentació, la micció i la defecació. 

- Evitar que es potenciïn certs trets negatius del caràcter del gos, com la 

dominància, la por o l’agressivitat en el moment en el que comencin a 

manifestar-los. 

- Corregir petits problemes que puguin arribar a comprometre una bona 

convivència dins del centre.  

El mètode d’aprenentatge més utilitzat a la pràctica és el condicionament 

instrumental basat en el reforç i el càstig. L’associació d’una conducta a una 

experiència agradable farà que la presentació d’aquesta conducta augmenti i a 

l’inrevés. 

Els reforços més utilitzats normalment són l’aliment, el joc i el contacte social i 

és molt important que es presenti immediatament després de la realització de la 

conducta sinó el gos no ho relacionarà i no funcionarà com s’espera. En aquest 

aspecte és molt útil la utilització del “clicker” (imatge 1) o qualsevol altre element 

semblant. Quan s’utilitza aquest mètode es parla del “timing” que és el temps 

que passa entre l’acció i l’aparició del reforç i el “temps de latència” que és el 

transcorregut entre una ordre i la realització de l’acció. Els dos intervals de 

temps han de ser el més curts possible. 

Abans de començar amb l’entrenament, el primer que s’ha de fer és “carregar el 

clicker” que consisteix en aconseguir que l’animal relacioni el click amb el reforç 

(normalment menjar). S’aconsegueix fent sonar l’aparell i proporcionant 

immediatament després el reforç durant unes quantes sessions. Un cop l’animal 

hagi fet aquesta associació ja es pot començar amb l’entrenament.  

 

Imatge 3: Clicker 

És important tenir clar abans de començar què és el que reforçaràs, fer servir un 

únic criteri en cada sessió i clickejar una única vegada. Si veiem que l’animal no 
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progressa en l’aprenentatge d’una determinada conducta el millor serà canviar 

d’estratègia i si la conducta s’espatlla el més indicat serà començar de nou.  

Hem de conèixer bé a l’animal per saber quin serà el reforç més útil ja que no 

tots responen igual davant el menjar o una carícia.  

Un cop hagi après les ordres correctament, es poden reduir progressivament els 

premis en forma de menjar.  

Mètodes per a capturar conductes: 

- Luring: consisteix en guiar al gos fent que segueixi el menjar que tenim a la 

mà. És eficaç quan el gos es bloqueja o no és gaire receptiu però l’abús 

d’aquesta tècnica pot fer que es faci depenent del menjar per a treballar. 

- Targeting: a través de senyals fem que l’animal toqui amb el morro un 

element direccionador que pot ser el peu, la mà, una vara, un con, un làser o 

qualsevol altre objecte. És una tècnica molt precisa i ens permet treballar a 

distància.  

- Moldejat lliure: consisteix en esperar a que l’animal dugui a terme per si sol 

una acció semblant a la que volem aconseguir i treballar a partir d’aquesta. 

Degut a que són comportaments naturals, si es reforcen adequadament 

s’instauren d’una manera molt sòlida en l’animal.   

- Canalització: utilització d’elements físics de l’entorn com valles, cadires, 

parets... per a conduir passivament al gos. És més aviat un mètode de suport 

per a les altres tècniques. 

- Mètode guiat: és l’aprenentatge a través de la manipulació del gos. Per 

exemple empènyer el terç posterior de l’animal quan se li demana que segui. 

No és un mètode gaire adequat. 

El reforç serveix tant per conductes desitjades com per a no desitjades i s’ha de 

vigilar de no fer-ho de forma inconscient ja que la eliminació d’una determinada 

conducta només es podrà aconseguir amb la supressió total del reforç.  

El càstig ens servirà per a reduir o suprimir de forma permanent una 

determinada conducta indesitjable. Però si s’utilitza de forma inadequada pot 

arribar a provocar l’aparició de problemes secundaris com la por o l’agressivitat. 

Igual que amb el reforç, és imprescindible un interval de temps mínim entre la 

presentació de la conducta i el càstig. Mai utilitzarem el dolor físic com a càstig. 

Segons els experts, el més útil és pronunciar una paraula concreta de forma 
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brusca i amb un to alt. L’eficàcia del càstig augmenta si l’animal és recompensat 

quan deixa de realitzar la conducta no desitjada.  

L’aprenentatge del gos dura les 24 hores del dia i hi intervenen totes les persones 

que conviuen amb ell.  

Un bon ensinistrament es pot resumir en 3 punts (Fatjó i Manteca, 2005): 

1. Els exercicis han de ser duts a terme per l’equip i els residents del centre. 

2. El condicionament del gos s’ha de basar principalment en el reforç i només 

utilitzar el càstig de forma complementària. 

3. L’educació del gos ha de contemplar la utilització correcta de la recompensa i 

el càstig a part de l’aprenentatge d’unes quantes ordres.  

Els beneficis de les TAA però, depenen d’alguna cosa més que la resposta d’un 

determinat animal. El cuidador o educador ha d’estar ben format i ha de ser 

conscient de les capacitats que té l’animal que porta.  

Els components bàsics de la funció del cuidador són els següents: 

- Demostrar un tractament adequat tant cap a les persones com cap als 

animals. 

- Mostrar les habilitats socials adequades necessàries per a interactuar amb 

les persones (contacte visual, somriure, postura confiada, conversa...). 

- Demostrar reaccions agradables, tranquil·les i amistoses cap als animals en 

el transcurs de les diferents tasques i escenaris. 

- Defensar a l’animal en totes les situacions.  

- Detectar tots els símptomes de l’animal i actuar en conseqüència. 

- Protegir i respectar les necessitats de l’animal.  

- Mantenir la confidencialitat.  
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5. Consideracions ètiques 

La ètica de tenir un animal de companyia com a animal de treball es qüestiona 

principalment en 3 aspectes: 

- La procedència dels animals 

- L’estrès patit per l’animal com a conseqüència del seu treball 

- El benestar de l’animal quan deixa de ser d’utilitat 

Són els animals de teràpia utilitzats com a simples eines de treball? Es tenen en 

compte les seves necessitats i interessos o només les dels pacients? Són 

positives les sessions per a ells també?  

La majoria de gossos de servei són criats exclusivament per a servir-nos però 

només una part d’aquests s’acaben utilitzant i és necessari trobar una llar per a 

tota la resta. Sovint, estan obligats a dur a terme tasques físicament estressants 

i que no constitueixen una part intuïtiva de la conducta animal. S’ha de tenir en 

compte que els gossos poden arribar a realitzar activitats que no volen dur a 

terme, fins i tot a expenses del seu propi benestar si el seu educador li demana. 

És imprescindible que els ensinistradors coneguin tant la conducta com 

l’anatomia i la fisiologia del gos per tal d’evitar caure en una situació d’abús.  

Els animals utilitzats en teràpia plantegen també alguns dels problemes ètics 

que implica la tinença d’animals, és a dir, han d’estar ben atesos i han de 

disposar de menjar, aigua, allotjament, interacció social i atenció veterinària. 

A més, els gossos han d’estar correctament seleccionats ja que, com ja s’ha dit, 

la conducta varia molt entre races i individus. Utilitzar un animal perquè “el 

tenim a mà” pot no ser ètic si provoquem estrès a l’animal o arrisquem la salut 

dels pacients.  

És molt important també tenir en compte que totes les persones relacionades 

amb programes de TAA tenen la responsabilitat ètica de conèixer les 

implicacions que comporta tenir animals, sobretot en els casos d’institucions 

tancades i amb pacients amb un deficient sistema immune. Es poden presentar 

infeccions zoonòtiques, malalties parasitàries, mossegades, accidents, 

al·lèrgies... S’ha de parar especial atenció a aquells programes destinats a 

persones immunodeficients (malalts de SIDA, amb càncer, Lupus, amb 

trasplantaments d’òrgans...). Un bon control veterinari ha de descartar 
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principalment salmonelosis, campylobacteriosis, listeriosis, toxoplasmosis, 

clamidiasis i paràsits externs.  

Afortunadament, la majoria de les preocupacions ètiques pel benestar dels 

animals utilitzats en teràpia s’han tingut en compte i s’han desenvolupat 

normes que es compleixen en la majoria de casos i que milloren contínuament.  

Segons el Handbook for animal-assisted activities and animal-assisted therapy 

publicat per la Delta society: 

- Els programes que utilitzen animals haurien de satisfer un ús planificat de 

l’animal, incloent la conducta i salut previsibles, la possibilitat de control en 

un entorn especial i l’adequació a la situació i als pacients. 

- Haurien d’existir estàndards per al pla de tractament i avaluació del paper de 

l’animal. 

- S’hauria de realitzar una avaluació del centre que hauria d’incloure el 

maneig adequat de l’animal quan està en servei i quan no ho està.   

Tal i com diuen Iannuzzi & Rowan: “Reconciliar els riscs dels animals amb el 

seu valor rehabilitador no és simple ni fàcil a menys que seguim la màxima que 

els animals no han de ser utilitzats en absolut com a medi per a un fi”.  

Pel que fa referència als pacients, s’han de tenir en compte els desigs, pors i 

eleccions d’aquests en quan al contacte animal i s’ha de vigilar de no 

proporcionar menys atenció o menys serveis a aquells pacients que decideixin 

no participar en els programes relacionats amb animals.    

En el manual de la Delta Society també s’hi inclou un codi ètic que afirma que el 

personal que participa en TAA ha de: 

- Tractar a les persones, animals i a la natura amb respecte, dignitat i 

sensibilitat. 

- Promoure la qualitat de vida en el seu entorn de treball. 

- Complir una ètica professional  

- Complir els seus deures d’acord amb la seva formació i posició 

- Complir totes les lleis locals i estatals relacionades amb la seva feina.  

Triar un bon sistema d’ensinistrament, aplicar un criteri de selecció de l’usuari i 

l’animal adequat per a cada cas i dur a terme un bon treball en equip beneficiarà 

a tots els implicats en una teràpia.  
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La principal justificació per a finançar les TAA ha sigut la investigació de les 

persones que intervenen en els programes. La idea popular i generalitzada que 

els animals són beneficiosos per a la salut humana, ha permès que la utilització 

de les TAA creixi de manera notable sense haver de passar controls burocràtics i 

sense tenir en compte totes les precaucions que normalment s’associen a la 

utilització d’éssers humans en investigació mèdica (consentiment informat, 

confidencialitat, dret a abandonar l’estudi en qualsevol moment, avaluació de 

riscs, major pes dels beneficis en relació als riscs...).  

Fins al moment, les TAA tenen un bon nivell de seguretat però la societat ha de 

vigilar de no aprofitar-se d’aquesta llibertat d’acció de la que han gaudit fins ara 

i ha de seguir garantint l’aplicació de programes ben planificats i segurs per als 

animals, l’equip humà i els pacients que hi participen.    

Tot i que assumim que la interacció persona – animal és beneficiosa per a la 

salut humana i que de forma general s’ha vist evidenciat en alguns estudis, no 

s’ha demostrat de manera concloent l’efecte significatiu dels animals per a cap 

malaltia humana específica (Beck & Katcher, 1984). És necessari per tant, 

analitzar si existeix una relació causal entre el contacte animal i la salut 

humana en situacions específiques i ben definides. 

Segurament ha arribat l’hora d’avaluar els programes de TAA de la mateixa 

manera com ho faríem amb qualsevol altre programa nou, realitzant proves 

clíniques per a determinar la seva eficàcia, cost, seguretat i benestar dels 

animals.  
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6. Legislació 

Malauradament, actualment no hi ha cap tipus de regulació de les teràpies 

assistides amb animals ni a nivell comunitari, ni a nivell estatal ni a Catalunya. 

El que hi ha en algunes comunitats autònomes és la llei de gossos d’assistència 

però no té poc a veure amb les TAA. 

Actualment, en l’àmbit dels animals domèstics tota la legislació que existeix és 

la següent: 

Legislació nacional: 

o Real Decret 287/2002, del 22 de març, sobre el Règim Jurídic de la 

Tinença d’animals potencialment perillosos. 

o Llei 50/1999, del 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 

d’animals potencialment perillosos. 

o Reial Decret 1041/1997, del 27 de juny, sobre la Protecció dels Animals 

durant el seu transport. 

Legislació autonòmica: 

o Llei 12/2006, del 27 de Juliol sobre la modificació de les lleis 3/1988 i 

22/2003 relatives a la protecció dels animals. 

o Llei 22/2003 del 4 de Juliol de protecció dels animals. 

o Llei 18/1998 del 28 de Desembre sobre la modificació de la llei 3/1988 del 

4 de Març relativa a la protecció dels animals.  

o Llei 3/1994 del 20 d’Abril sobre la modificació de la llei 3/1988 relativa a la 

protecció dels animals.  

o Llei 3/1988 del 4 de Març de Protecció dels animals.  

Legislació municipal a Barcelona: 

o Ordenança sobre la Protecció, Tinença i venta d’animals.  

A Catalunya, però es va acordar fa menys de 2 mesos que en 2 anys s’ha de 

presentar una llei d’Animals de teràpia. Per tal d’iniciar aquest procés, 

actualment la Generalitat està creant un grup d’experts.  

 

http://www.fundacion-affinity.org/new/es/material/legislacion/RD%20287-2002,%20de%2022%20de%20marzo,%20Animales%20pot.%20peligrosos.pdf
http://www.fundacion-affinity.org/new/es/material/legislacion/RD%20287-2002,%20de%2022%20de%20marzo,%20Animales%20pot.%20peligrosos.pdf
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7. Articles de premsa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

La Vanguardia (Sociedad, pàgina 24) – 

Dimecres 21 de Juliol de 1993 

En aquesta notícia s’hi discuteix la utilització de 

quatre dofins cubans en teràpies amb nens 

afectats per deficiències cerebrals.  

Segons un neuropediatra de l’Hospital del mar, 

s’haurien de suprimir aquest tipus d’activitats ja 

que no hi ha evidències científiques dels seus 

beneficis i suposen una enganyifa per a les 

famílies dels nens que hi participen. 

El Xavier Manteca planteja si és realment 

necessari utilitzar aquests animals que són una 

espècie protegida quan hi ha altres espècies més 

apropiades com els gossos o els gats.  

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 

(Depana) i l’Associació de Defensa dels Drets dels 

Animals (ADDA) plantegen el dubte de si aquesta 

activitat va aparèixer com a forma d’altruisme o 

de turisme. 
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La Vanguardia (pàgina 64) – Dijous 2 de Maig de 1996 

És una entrevista a Maria Dolors Torner, la que en aquell moment era la gerent de la Fundació 

Purina (actual Fundació Affinity). La Fundació Affinity ha permès la publicació de gran part 

dels llibres referents a les Teràpies Assistides amb animals que hi ha actualment.  

Segons ella, “l’ésser humà té la necessitat essencial de cuidar a altres éssers [...] però l’animal 

té més avantatges: és un ésser viu l’amor del qual no fa por”.  

Se li pregunta sobre la introducció el 1993 de 4 gossos de raça Boxer a la presó de Quatre 

Camins. Diu al respecte que “han creat un nou ambient, una millor convivència i majors 

possibilitats de rehabilitació”. A més explica, a través dels animals se’ls dóna una formació 

sobre la cura d’animals que els serveix per a dedicar-s’hi professionalment un cop surtin de la 

presó.  
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La Vanguardia (Sociedad pàgina 24) – Diumenge 4 d’Agost del 2002 

Notícia relacionada amb l’anterior, publicada 6 anys més tard. Parla dels efectes de la 

introducció dels 4 Boxers a la presó de Quatre Camins i de la posterior entrada de 3 

gossos a la presó de Ponent, a Lleida.   

Hi diu que la influència de la entrada dels cans ha sigut “positiva a tots els efectes” i 

que els presos amb trastorns psicòtics o afectius “van mostrar un major acostament a 

la realitat, va augmentar la seva empatia, es va estimular la seva ment, els seus sentits, 

l’exercici i la psicomotricitat, va millorar el seu estat d’ànim i la seva relació social, així 

com la seva capacitat d’adquisició de responsabilitat [...] la seva actitud i hàbits, es van 

tornar més moderats i sociables, van aprendre a controlar impulsos violents i van 

guanyar sentiments d’utilitat i afecte” entre d’altres moltes coses. També s’hi explica 

que un altre dels estímuls és que quan els gossos crien, els presos tenen preferència per 

quedar-se amb un cadell i que el fet que aquest els estigui esperant fora de la presó, “els 

estimula per a la seva reinserció i la seva bona conducta.  



 28 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vanguardia (La Contra) – Dijous 22 d’Abril del 2004 

Entrevista a James A. Serpell, etòleg expert en teràpia assistida amb animals que 

col·labora amb la Fundació Affinity.  

Coincideix amb la Maria Dolors Torner en dir que “estem fets per a tenir cura d’altres 

persones” i afegeix que “aquesta cura reforça la nostra autoestima, quan algú depèn de 

tu et sents important i necessitat”. Busquem el recolzament social ja que “ens brinda la 

seguretat que mai estaràs sol”. Clarifica que “els animals de companyia no poden 

substituir aquesta falta de recolzament de les nostres cosmòpolis però la poden pal·liar”. 

Explica que segons un estudi, la interacció amb els animals fa que se segreguin 

dopamina i serotonina, responsables de la sensació de benestar.  
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La Revista de La Vanguardia – Diumenge 8 d’Abril del 2007 

Reportatge publicat a la revista de La Vanguardia sobre els animals de companyia i el 

nou estatus que tenen dins les famílies.  

Parla de la importància que tenen en la societat actual, en la que l’estil de vida fa que 

pares i mares treballin fora de casa i els nens es trobin sols i no tinguin amb qui parlar 

dels problemes. En aquestes situacions, l’animal de companyia es converteix en un 

punt de recolzament i un confident.  

Analitza també què és el que es busca quan es decideix incorporar un animal a casa. 

Segons una enquesta, el 80% de la gent respon que el que busca és la companyia que 

proporcionen. Però també s’han de tenir en compte els beneficis físics i psíquics, la 

funció de lubricant social que tenen “ajudant a trencar el gel, facilitant les relacions 

socials i ajudant a millorar la qualitat de la vida de les persones que viuen soles, 

estimulant el diàleg entre membres d’una comunitat i creant noves amistats i 

relacions”.  

S’hi comenta també el canvi d’actitud cap als animals que s’està donant en les societats 

avançades i la importància dels mitjans de comunicació en aquest. 

En l’article “Los más humanos de la família” es parla de les TAA. Explica com els 

animals domèstics proporcionen afecte i comunicació primària a qualsevol persona que 

considerin de la seva família, sense discriminar per edat, nivell social, aspecte, 

capacitats psíquiques o antecedents penals. I que la relació entre homes i animals és 

“quelcom ancestral capaç de despertar allò més genuïnament humà en persones 

deshumanitzades: la comunicació, el tenir cura d’un altre, l’empatia, l’afecte...” i que és 

en això en el que es basen les TAA.  

S’hi comenta també el cas concret d’una residència d’avis en la que s’han incorporat 

dos gossos de raça Golden retriever que aconsegueixen “crear una dinàmica positiva” i 

també “somriures instantanis al veure’ls en gent habitualment trista, moviments 

esforçats per acostar-se a l’animal en persones amb dificultats motores i carícies d’avis 

amb mans artrítiques als que era impossible convèncer per a realitzar cap exercici”. 

En una fundació per a disminuïts psíquics de Lleida han notat com la incorporació de 2 

collies, un westhighland terrier i un golden ha servit com a “element de companyia i 

socialització, a més de suport per a la comunicació alternativa” i també que els aporten 

“sentit de la responsabilitat i intercanvi d’afecte”.  

En ambdós casos, l’únic obstacle amb el que s’han trobat el constitueixen els 

treballadors que no senten especial inclinació per als animals.  

En l’altre article que hi apareix, “Lobos de compañía”, hi trobem una explicació 

evolutiva de la necessitat de tenir animals de companyia. Segons diu, “vivim en 

permanent nostàlgia de la naturalesa perduda [...] d’una situació originaria de contacte 

físic i psíquic amb els animals. Els gossos i els gats viuen amb nosaltres, dins la nostra 

pròpia casa, ens fan companyia i assumeixen un paper personal en les nostres vides”. 
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La Vanguardia (Opinión, pàgines 22 i 23) – 

Diumenge 8 d’Abril del 2007 

Article escrit per en Jaume Fatjó en el que s’exposen 

els beneficis de tenir una mascota. En primer lloc 

parla de la gran contribució que tenen sobre el 

benestar físic i mental dels seus cuidadors, degut a 

“la particular biologia i comportament del gos 

domèstic i a l’atracció natural que sembla demostrar 

l’ésser humà per la natura i els animals”. Segons ell, 

el lloc privilegiat que ocupen actualment els animals 

dins la nostra societat és degut “al resultat d’un 

comportament social heretat dels llops, centrat en la 

vida dins de la manada i que porta a aquests 

animals a establir profunds vincles afectius amb tot 

aquell amb el que conviuen, inclosos els seus 

propietaris humans”.  

Més endavant ens parla de l’estudi realitzat en 

pacients donats d’alta d’una unitat coronària, en el 

que es va veure que els que tenien un animal 

presentaven una taxa de supervivència major i com 

estudis posteriors van confirmar que són 

beneficiosos, no només en el tractament, sinó també 

per a la prevenció de malalties cardiovasculars.  

En les persones grans “alleugen els problemes 

d’ansietat i milloren l’estat d’ànim”. En el sector 

infantil, la tinença d’un animal “fomenta 

l’autocontrol, el respecte i una escala de valors 

aplicable a les persones. Són companys de joc i una 

font de recolzament afectiu que els ajuda a madurar 

i a reforçar la confiança en ells mateixos.”   

Acaba l’article recordant que “en qualsevol cas, és 

important destacar que qualsevol activitat humana 

que impliqui la participació d’un ésser viu ha de tenir 

en compte el seu benestar i garantir en tot moment 

un tracte digne i responsable”. 

En el quadre inferior, “¿Más riesgo de enfermar?, 

Montserrat Rivera exposa les principals zoonosis que 

poden suposar un risc quan es té un animal (ràbia, 

tinya i paràsits externs principalment), però també 

clarifica que el risc és mínim i si es segueixen unes 

mesures bàsiques d’higiene es redueix més encara. 
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La Vanguardia (Sociedad, pàgines 31 i 32) – Dimecres 20 de Juny del 2007 

Article en el que s’hi introdueix el concepte de TAA i els beneficis que aquesta aporta en diferents 

àmbits (mirar els requadres senyalats amb lila). Hi diu que tot i que n’hi ha d’altres, el gos és el que 

actualment més s’utilitza i que és molt important diferenciar entre les simples activitats amb 

animals i les teràpies, en les que s’avalua el progrés del pacient. S’hi remarca també el fet que “no 

existeix cap legislació actualment que reguli les TAA” tot i que “la Societat Internacional ha fixat una 

sèrie d’estàndards per establir criteris de formació, fixar les pràctiques necessàries i marcar un 

seguiment comú” per tal d’aconseguir que “l’aplicació de les TAA sigui més rigorosa”.  

Deixa clar que no a totes les persones els afavoreix fer la teràpia amb gossos, sinó que s’ha 

d’analitzar quin tipus d’animal és l’adequat per a cada persona.  

També s’hi explica el cas d’un estudi amb ancians dements en el que s’hi va veure com la presència 

dels gossos feia que “els pacients es tranquil·litzessin, tinguessin menys episodis de crisis” i que això 

“contribuïa al seu benestar físic i psíquic”. En la Fundació Autisme de Girona han aconseguit que 

nens que no volien que ningú els toqués, a través del contacte amb els gossos, s’obrissin a les altres 

persones, aconseguint un canvi lent però positiu.  

Al final explica que és importantíssim triar al professional més adequat per a cada projecte i tenir 

clar que “les TAA no són una medicina  sinó un complement a un tractament més ampli”.  
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La Vanguardia (Suplement ES, pàgines 31-35) – Dissabte 5 de Gener del 2008 

Reportatge publicat al suplement de La Vanguardia sobre les TAA, els animals que s’hi 

utilitzen i els beneficis que aporten.  

Comença amb la idea que “ni el gos ni cap altre animal poden curar, però contribueixen 

a millorar molts aspectes físics, emocionals i mentals de l’ésser humà: el seu estat 

d’ànim, la comunicació amb el seu entorn, la seva autoestima, relaxació, condició 

física...” i deixa clar que s’ha de fer “sempre sota la supervisió de terapeutes o 

especialistes, ja que coneixen el procediment i el propòsit perseguit” i que “ha de formar 

part d’un programa global o macroterapia”. 

En Jaume Fatjó adverteix que “encara queda molt camí per recórrer i sobretot molta 

investigació que aporti noves proves científiques i no només estudis que es quedin en 

l’anècdota” i que “el que s’ha d’aconseguir ara són protocols d’actuació homologats per 

algun tipus d’entitat, associació o administració competent”. 

Més endavant parla de l’aplicació concreta de les TAA en centres penitenciaris en els 

que, segons diu, la principal avantatge entre els animals i els interns és que “no existeix 

cap tipus de barrera social com passa amb un especialista ja que no jutgen i es 

comporten de la mateixa manera amb totes les persones que els envolten”. 

Després parla del cas concret de la hipoteràpia en la que l’objectiu és “aprofitar el 

moviment multidimensional del cavall” i en la que a més s’aconsegueix “enriquir 

l’autoestima i la confiança”.  

Per últim parla de la dofinoteràpia que actualment només es pot realitzar en el dofinari 

de Tenerife. En aquest tipus de teràpia es treballen sobretot els aspectes sensorials i 

emocionals, la capacitat auditiva i la memòria, aprofitant els beneficis de la presència 

de l’animal i també de l’aigua. 

Acaba deixant clar que “encara falta molt camí per recórrer, sobretot en la investigació 

científica” i que “un animal mai podrà substituir la medicina, però si ajudar a una 

persona a millorar aspectes de la seva vida”.  

En l’última pàgina hi trobem un resum dels principals animals que s’utilitzen 

actualment per dur a terme les TAA.  
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8. Conclusions extretes dels qüestionaris  

1) Edat 

6%

69%

17%

4% 4%

15 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 40

>40

 
Aquesta enquesta ha estat realitzada a 47 persones, de les quals més del 

80% són gent jove, d’entre 20 i 30 anys. Aproximadament el 30% són 

estudiants de veterinària.  

2) Sexe: 

32%

68%

Home

Dona

 

La gran majoria (un 70% més o menys) són dones.  

3) Tens o has tingut algun animal a casa? 

0%

100%

Si

No

 

Tot i que no era la intenció, el 100% de les persones enquestades tenen o 

han tingut un animal a casa seva en algun moment de la seva vida.  

No obstant, hauria estat interessant veure si el fet de tenir o no un animal 

influeix sobre la percepció que es té de les teràpies assistides amb animals i 

la seva utilitat.  
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4) Quin/s? 

61,7%

51,1% 51,1%

34,0% 34,0%
29,8%

55,3%

12,8%
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Quasi el 62% de la gent ha tingut o té un gos. El segueixen els rosegadors, el 

gat i els ocells amb un percentatge al voltant del 50%. En últims llocs trobem 

peixos i conills i altres (gallines, ànecs, cabres, porc vietnamita, eriçons, 

esquirol, cavalls...). 

La majoria dels enquestats (aproximadament un 50%) han tingut més d’un 

d’aquests animals.  

5) Com el/s consideres o el/s consideraves? 

38,3%

8,5%

72,3%

0%

10%

20%
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50%
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70%

80%

Animal de companyia Company/Amic Part de la família

%

 

Tal i com es veu en el gràfic, més d’un 70% de la gent ha contestat que 

considera el seu animal com a part de la seva família i un 38,3% com a 

simple animal de companyia. El 8,5% el consideren com a company o amic 

(aquest baix percentatge l’atribueixo al fet que la relació que es pot establir 

amb un animal no té tants matisos com la que es pot establir amb una 

persona i per tant a l’hora de contestar la gent es decanta per una de les 

altres 2 opcions, segurament més definides).  
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És important remarcar que la gent que havia tingut més d’un tipus d’animal, 

diferenciava clarament l’estatus de cada un. Quasi tothom coincidia en 

classificar el gos i/o el gat com a part de la família i la resta (ocells, 

rosegadors, rèptils...) com a animal de companyia simplement. Aquesta 

percepció suposo que es deu al tipus d’interacció que es pot establir amb 

cadascú d’ells i segurament també al número d’anys que passen amb 

nosaltres. Aquesta diferent forma de percebre als animals és molt important 

a l’hora de decidir quin animal s’utilitzarà per a la teràpia i també influirà en 

els resultats obtinguts.   

6) Creus que la teva vida ha millorat des que el/s tens? 

6%

15%
79%

Si

No

Ns/Nc

 

Quasi el 80% de les persones enquestades ha contestat que Sí que ha 

millorat la seva vida des que tenen l’animal i només un 6% ha contestat que 

no. És evident que, encara que sigui d’una manera abstracta i difícil 

d’explicar, la gent percep el/s benefici/s que el seu animal de companyia li 

aporta.  

7) Quin creus que és el principal avantatge que et proporciona? 

59,6%

14,9%
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6,4%

61,7%
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%

 

(En aquesta pregunta la gent va contestar en general més d’una resposta, per 

això la suma de les respostes no dóna 100%. ) 
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De forma general, veiem com companyia, amor i afecte són, clarament, els 

principals beneficis que els enquestats perceben que reben dels seus animals 

de companyia. Són segurament l’efecte més clar i més fàcilment perceptible. 

La opció de “millora de les relacions socials”, tot i que és un dels principals 

pilars en els que es basen les TAA, només ha estat marcada per un 15% de 

les persones, segurament perquè els altres 3 beneficis es reben de forma 

constant i proporcionen una sensació de benestar major, pel que la gent els 

valora més.  

8) Has sentit a parlar de les teràpies assistides amb animals? 

11% 0%

89%

Si

No

Ns/Nc

 

Tot i que les TAA són teràpies relativament noves, un 89% de la gent ha 

contestat que sí que n’havia sentit a parlar, segurament degut a la difusió 

que se n’està fent pels mitjans de comunicació i a que gran part dels 

enquestats són del món veterinari o hi tenen relació. 

9) Creus justificat, en qualsevol context, l’ús d’animals de companyia en 

teràpies? 

28%

19% 53%

Si

No

Ns/Nc

 
En aquesta pregunta més de la meitat de la gent ha contestat que Sí que 

troba justificat en qualsevol context l’ús d’animals de companyia. L’objectiu 

d’aquesta i la següent pregunta era veure fins a quin punt la gent creu que 

s’han de limitar aquest tipus de teràpies.  
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Segurament aquest alt percentatge és degut, en part, a que la gent no s’ha 

parat a pensar en el desgast que suposa per a l’animal ser utilitzat en teràpia 

si aquesta no es fa correctament o en el perill de centrar-se tant en l’usuari o 

la teràpia en si que es puguin oblidar les necessitats pròpies d’un simple 

animal de companyia.  

10) Si has contestat que no, a quins contextos o com ho limitaries? 

(només les 13 persones de les 47 enquestades que van contestar que No a la 

pregunta anterior han contestat aquesta pregunta) 

1. “No ho recomanaria en casos en que el benestar de l'animal es pugui veure alterat, 

per exemple, teràpia amb algunes persones que no puguin tractar bé a l'animal.” 

2. “A persones amb necessitats especials, que necessitin aquests animals per 

millorar alguna capacitat (comunicació, desenvolupament sensorial o motor, relació 

social...).” 

3. “Depèn del significat de "en qualsevol context". Qualsevol teràpia que involucrés 

animals hauria de ser aprovada per un comitè deontològic i estar supervisada no 

només pel terapeuta, sinó per algú expert en benestar animal. Ambdós professionals 

haurien de treballar en equip.” 

4. “Primer, crec que com sempre, un cop es fa el boom d’una teràpia alternativa que 

“funciona” o que ha demostrat que pot millorar o alleujar els símptomes d’una 

determinada malaltia, es tendeix a reproduir a escala industrial aquesta teràpia i es 

perden els principis fonamentals que feia que això funcionés, fins el punt en que 

l’aplica personal no preparat amb l’objectiu del benefici econòmic. En segon lloc, crec 

que una teràpia alternativa que impliqui l’ús dels animals hauria d’estar molt 

regulada per la llei en benefici d’aquests animals, perquè trobo que no s’haurien 

d’utilitzar com a eina tant alegrement.” 

5. “No es pot utilitzar  l’animal egoistament pel que t’interessa (per exemple ser el 

guia d’un cec) sinó que també has de procurar el benestar de l’animal, assegurant 

que aquell gos no només sortirà al carrer per això, sinó que tindrà el seu temps 

d’esbarjo amb altres gossos, córrer, etc. I també la persona cega l’ha d’estimar i no 

només utilitzar com a màquina.” 

6. “Crec que cada cas és particular i s’ha de valorar individualment, i aplicar les 

teràpies només a les patologies on ha estat demostrada una millora significativa.” 

7. “No conozco el uso de animales en todo tipo de terapias, pero no creo que esté 

justificado para cualquier ámbito. En niños, sobretodo con discapacidades 

determinadas o en personas con trastornos autistas, personas con dificultades para 

relacionarse o para establecer vínculos afectivos, personas que necesitan aprender a 

hacerse responsables o establecer rutinas o por ejemplo personas que hayan tenido 

graves adicciones y necesiten reestablecer un orden en su vida si creo que ayuden. 
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Pero hay problemas en los que un animal de compañía, a pesar de que el afecto que 

pueda ofrecer sea siempre positivo, no puede ayudar.” 

8. “Todo depende del contexto, siempre y cuando el animal no sufra ningún tipo de 

daño ni físico ni psicológico, lo veo bien. También depende del tipo de terapia, es 

decir hacia quien va dirigida, he oído que se utilizan animales para ayudar a que 

niños/as autistas mejoren sus relaciones sociales y eso si me parece bien, porque es 

beneficioso no solo para los niños, sino para las mascotas, las cuales pueden 

encontrar un hogar.  

Eso me lleva también a pensar que hay que tener cuidado con el uso de esas 

mascotas ya que, no vería con buenos ojos que se utilizaran única y exclusivamente 

como si fueran una prenda de vestir, es decir como si fuesen un utensilio más de un 

psicólogo el cual saca al perrito para que le haga mimos al niño y luego vuelta a la 

jaula, ya que el animal no se vería nada beneficiado, bueno al menos ese es mi 

punto de vista.” 

9. “Me parece genial que se utilicen los animales para ayudar  a niños con problemas 

físicos o para relacionarse, a gente con síndrome de Down, a personas mayores… 

mientras no haya un maltrato hacia el animal y la terapia sea beneficiosa para los 

dos.” 

10. “Em sembla bé que es facin teràpies amb animals sempre que a l’animal no se li 

faci mal.” 

11. “En contextos on l'animal s'hi pogués desenvolupar bé, que sigui un espai adequat 

per qui rep el tractament i per l'animal. Segur que si aquest últim no està bé, les 

teràpies no poden funcionar.” 

12. “L’ús d’animals per a teràpies assistides és bo sempre i quan l’animal no pateixi 

cap tipus de maltractament, tant físic com psíquic.” 

13. “L’únic cas en què ho limitaria seria si a la teràpia els animals patissin algun mal.” 

 

En general, tots coincideixen més o menys, en limitar l’ús de les TAA en base 

al benestar de l’animal. També estan d’acord en que s’ha de valorar cada cas 

en concret i tenir en compte el tipus d’usuari amb el que estàs tractant, la 

seva patologia i les seves necessitats.  
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9. Reflexions finals 

La teràpia amb animals de companyia no consisteix ni en un sol tractament ni 

en una sola estratègia. Pot ser quelcom tant simple com acariciar un conill o 

quelcom tant complex com ensinistrar a un animal per a que actuï com a els 

ulls, l’oïda o les extremitats d’una persona.  

És indubtable que aquests tipus de teràpies són beneficioses per als humans 

però, fins a quin punt? Quins són els mecanismes que ho expliquen? Se’n 

beneficien tots els individus de la mateixa manera? O depèn del vincle amb 

l’animal? Se’n beneficien també els animals? És útil per a qualsevol tipus de 

trastorn o patologia? Hi participa d’alguna manera l’efecte “placebo”? 

Fins que es responguin totes aquestes preguntes, es apropiat seguir aprovant la 

teràpia animal amb tant entusiasme? 

Segons els més crítics, per a justificar els costos i riscs de les TAA aquestes 

haurien de funcionar molt millor que les altres teràpies existents o haurien de 

beneficiar a grups de població als que no s’ha pogut ajudar mitjançant altres 

mètodes.  

La teràpia amb animals necessita urgentment una base teòrica que permeti 

postular hipòtesis, dissenyar estudis i extreure’n conclusions vàlides i unes 

directrius legals sòlides que permetin als professionals del camp treballar amb 

seguretat i amb una base comuna.  

També serà molt important per a la expansió d’aquest tipus de teràpia la 

voluntat per part dels professionals del sector de compartir coneixements, 

maneres de fer i resultats. 

Fins llavors, haurem de confiar en que les TAA siguin dutes a terme per 

professionals amb la ètica, la responsabilitat i el coneixement suficients com per 

a seleccionar adequadament als animals, triar curosament als pacients 

implicats i dur a terme una supervisió estricta dels programes i una bona 

avaluació posterior.  

I qui sap si gràcies als beneficis de les TAA canviarà la percepció que es té dels 

animals en la nostra societat. 
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10. Exemple d’un projecte de TAA 

(exemple tipus de com s’hauria de preparar i presentar un projecte en cas que es 

volgués dur a terme en algun centre o es busqués finançament. Hi faltarien 

totes les dades relatives a l’entitat que presenta el projecte). 

Descripció general del projecte 

Títol del projecte:  

“Un Golden per a la integració escolar de l’autisme” 

Descripció 

Amb aquest projecte de 9 mesos de duració el que es pretén és augmentar la qualitat de vida dels 

usuaris i el seu entorn proper, afavorint la integració a través de la millora de la capacitat de 

comunicació i interacció. Per tal d’aconseguir-ho, es realitzaran 14 sessions diferents de manera 

individual a cadascun dels usuaris, en les que hi participaran a més, un tècnic, un terapeuta i el gos. Les 

activitats seguiran línies semblants en general, però s’adaptaran a cada cas, en funció de les necessitats 

específiques. Seran plantejades, adaptades i preparades per al tècnic i el terapeuta conjuntament tot i 

que el terapeuta serà l’encarregat de dur-les a terme. 

Ha estat un projecte sorgit de la necessitat de provar noves teràpies amb aquest col·lectiu i gràcies a 

l’interès de l’APAFAC per dur-lo a terme.  

Es treballarà amb uns 20 nens d’entre 5 i 12 anys, seleccionats en funció del seu interès cap al gos. 

S’espera aconseguir una millora de la qualitat de vida dels usuaris i els familiars i companys i que 

serveixi com a una referència més per a posteriors projectes de TAA amb nens autistes.  

Responsable del projecte 

Nom i cognoms: Gael Plana González 

Nif: 42455062F 

Càrrec: Terapeuta ocupacional 

Telèfon: 93 356 72 95         Fax: 93 452 97 80          Email: gaelplana.fundacio@aire.org 

Finalitat del projecte 

Facilitar la integració escolar dels nens amb trastorn autista, millorant el seu aprenentatge i la seva 

capacitat de relació amb l’entorn. 

Tipus de programa 

És un programa de tipus educatiu i d’integració social. 

Característiques dels beneficiaris 

Sexe: masculí i femení 

Edat: 5 – 12 anys 

Àmbit d’intervenció: trastorn del desenvolupament  

Número de beneficiaris 

Beneficiaris directes: entre 20 i 25 nens/es. 
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Beneficiaris indirectes: totes aquelles persones que s’hi relacionin, tant del seu entorn més pròxim 

(escolar, familiar) com del més allunyat (veïns...). 

Àmbit geogràfic 

El projecte es durà a terme a diferents escoles del barri de Sant Andreu del Palomar, a la ciutat de 

Barcelona. 

Col·laboració en xarxa 

Per a la execució d’aquest projecte, la Fundació Aire col·labora amb: 

- Associació de pares de fills amb autisme de Catalunya (APAFAC) 

- Associació Catalana de Gossos d’assistència 

- Centres de recursos pedagògics del barri de Sant Andreu 

- Fundació “La Caixa”. 

Duració del projecte 

Data d’inici: Setembre del 2008 

Data d’acabament: Juny del 2009 

Duració estimada: 9 mesos 

Planificació de la programació operativa 

Quadre de planificació 

- Necessitats 

Les principals carències del col·lectiu amb el que ens trobem son degudes al propi trastorn 

generalitzat del desenvolupament. El projecte es basa en proporcionar l’estímul que permeti millorar 

les àrees del llenguatge i comunicació, pensament i conducta i sobretot l’àrea social. Hem de tenir 

present que el quadre clínic pot variar entre individus i fins i tot dins un mateix individu en funció de 

diferents factors com l’edat o la capacitat intel·lectual.  

- Objectius:  

Treballar amb el nen a través de l’estimulació del gos, per tal de millorar les seves capacitats 

d’interacció i comunicació socials i ampliar el seu repertori d’interessos i activitats. 

- Activitats:  

Es realitzaran activitats de caire educatiu i lúdic que permetin a el/la terapeuta utilitzar l’estímul que 

proporciona l’animal per a aconseguir una major interacció amb l’entorn. Les activitats s’adaptaran en 

funció de l’edat, el coeficient intel·lectual i el grau de manifestació del trastorn.  

- Resultats a aconseguir: 

Es pretén aconseguir una evolució favorable de la situació escolar i familiar del nen, durant la teràpia i 

a posteriori, a través d’una millora de la capacitat d’interacció social i de l’interès per l’entorn. 

Anàlisis de les necessitats detectades 

L’autisme, com a trastorn generalitzat del comportament, desemboca en una sèrie d’alteracions que 

impedeixen en menor o major grau la correcta integració de l’individu que les pateix. 

Degut a l’alteració qualitativa de la interacció social necessiten: 

- aprendre comportaments socialment adequats. 
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- aprendre a relacionar-se amb els altres en diferents situacions i contextos. 

- aprendre a identificar i comunicar les pròpies emocions i pensaments i comprendre els dels altres. 

- aprendre a utilitzar els objectes de manera funcional i creativa. 

Degut a l’alteració qualitativa de la comunicació necessiten: 

- aprendre a entendre i reaccionar davant les demandes de l’entorn 

- aprendre habilitats de comunicació funcionals a la vida real 

- aprendre un codi comunicatiu amb finalitat interactiva 

- aprendre a iniciar i mantenir intercanvis conversacionals 

Degut a l’existència d’un patró de comportaments, interessos i activitats restringit i estereotipat 

necessiten un apropament a tasques i comportaments més normalitzats que permetin canalitzar o 

substituir els altres. 

També necessiten aconseguir més autonomia de manera gradual en hàbits d’higiene i cura personal, 

vestit, alimentació, desplaçaments.. 

Per tal de facilitar el seu aprenentatge i evitar estats d’angoixa o ansietat, haurem de tenir en compte 

una sèrie de necessitats: 

- entorn clar i estructurat amb rutines sistemàtiques 

- consignes i explicacions curtes, clares i concretes 

- anticipació de les activitats  

- entorn amb pocs estímuls, que potenciï la concentració 

- pocs canvis 

- situació educativa individualitzada 

Definició dels objectius del projecte 

Objectiu principal:  

Augment de la qualitat de vida dels usuaris i el seu entorn proper, afavorint la integració a través de la 

millora de la capacitat de comunicació i interacció. 

 Millorar la interacció social 

 Afavorir els vincles afectius i les habilitats socials 

 Ensenyar a utilitzar els objectes de manera funcional i creativa 

 Fomentar la capacitat per comunicar emocions i pensaments 

 Millorar el llenguatge i la comunicació 

 Treballar la comprensió de les demandes de l’entorn 

 Aprendre habilitats de comunicació funcionals 

 Aprendre a iniciar i mantenir converses amb els altres 

 Millorar el comportament 

 Treballar per tal d’evitar o canalitzar les conductes autolesives, agressives, obsessives, 

autoestimulants i els moviments estereotipats.  
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 Treballar l’àrea cognitiva 

 Ensenyar competències adaptadores i entrenar les funcions cognitives i emocionals 

(atenció, percepció, memòria, capacitat imitativa, resolució de problemes, empatia...).  

 Treballar el processament de la informació i la transformació d’aquesta en 

representacions simbòliques. 

 Augmentar l’autonomia 

 Educar en hàbits d’higiene, cura personal i alimentació 

Activitats, metodologia i fases 

Abans de començar amb les sessions, es comprovarà que l’estímul que proporciona el gos és suficient 

en tots els nens i que no hi ha fòbies ni al·lèrgies. Si algun no respon com s’espera, quedarà fora el 

projecte.  

Es tractarà cada nen de manera individual i les sessions s’organitzaran en 2 fases: introducció, i 

tractament. Cada nen farà 14 sessions en total, 2 per setmana i per tant, el seu seguiment durarà 7 

setmanes. 

Introducció  

Consisteix en 4 sessions de 15 minuts. En elles s’iniciarà el contacte entre el nen, el gos i el tècnic a 

través del terapeuta. En les dues primeres sessions, només hi intervindran el/la terapeuta i el nen. La 

interacció es farà a través de joguines, en la primers de manera passiva i en la segona fent intervenir al 

nen en el joc de manera activa.   

En la tercera i quarta sessió es faran les presentacions del gos, el tècnic i el voluntari al/la terapeuta i al 

nen. Si el nen respon positivament a la presència del gos, es farà participar a l’animal del joc del nen i 

el terapeuta. Si no respon com s’espera, es farà entrar al gos en l’activitat de manera progressiva.  

Tractament 

Consisteix en 10 sessions de 20 minuts. Abans de començar cada sessió es presentarà el tècnic i el gos 

al terapeuta i el nen). S’intentarà que durant tota l’estona sigui una interacció molt directa amb el gos, 

però si no respon bé, es farà a través d’una intervenció amb modelat (el terapeuta farà l’activitat amb 

el gos i el nen s’hi fixarà per repetir-la després).  

Durant les 5 primeres sessions, les activitats seran bàsiques (pentinar, acariciar, donar de menjar, 

passejar, tirar la pilota o un os...) per a que el nen s’acostumi a la presència del gos i a la sistemàtica de 

les activitats.  

Les següents 15 sessions seran més específiques per a cada nen, en funció de les seves carències o del 

que més li interessi treballar a el/la terapeuta. Després de cada activitat resolta correctament es 

premiarà al nen fent algun exercici que li agradi amb el gos.  

- Fes-me cas: fer que el gos transporti els pictogrames a la boca, del terapeuta al nen o els senyali 

amb el morro i que el nen respongui al que se li està demanant. 

- Textures: treballar amb diferents textures utilitzant al gos com a suport (vestir-lo amb diferents 

teles i demanar-li al nen que en faci una descripció, tirar-li al gos pilotes de diferents textures, 

posar-li gomina, gel o espuma).  



 52 

- Pintem per aprendre: treballar els colors a través de diferents materials: colors, aquarel·les, ceres, 

pintura (pintar les potes del gos i fer que passi per sobre de paper, que el nen dibuixi i li hagi 

d’explicar al gos què està dibuixant, que li demani els colors al gos per a que li porti o simplement 

deixar que el nen utilitzi els materials disponibles mentre el gos el mira amb atenció).  

- Música mestre!: posar al gos a uns metres del nen, quan soni música el nen s’haurà de quedar 

quiet, quan la música s’aturi li haurà de donar al gos l’ordre que s’acosti, mica en mica el gos 

arribarà al lloc on estigui el nen i se’ls premiarà. També es pot fer que sigui el nen el que s’acosti al 

gos, caminant endavant, de costat o enrere i si el nen dóna un pas quan la música està sonant, fer 

que el gos se n’allunyi un o dos. 

- Pujo i baixo: el nen haurà de seguir les ordres del gos imitant-lo. Si el gos s’asseu, s’estira, es fa el 

mort, fa el twist, puja dalt d’una superfície... el nen s’hi haurà de fixar i repetir-ho. Es poden donar 

les ordres d’una en una o més d’una de cop. 

- On sóc?: el nen s’haurà d’amagar i haurà d’anar cridant al gos per a que el trobi.  

- Omplir i buidar: treballar textures, colors, mides i l’execució d’ordres simples a través de galledes i 

diferents tipus de material (sorra, pedres, mongetes, cigrons...). Demanar al nen que ompli o buidi 

una galleda o una altra amb un material o un altre. El gos el pot estimular transportant les galledes 

del nen al terapeuta o a l’inrevés.  

- Mira’m: treballar el contacte ocular del nen amb el gos fent que es mirin directament als ulls. 

- Circuits de psicomotricitat: muntar circuits amb els elements disponibles i fer que el nen els segueixi 

imitant al gos o bé explicar-li al nen verbalment o a través de pictogrames i que sigui ell el que faci 

el circuit i el gos el que l’imiti.  

- Tinc cura de mi: treballar les deficiències en la higiene i cura personal del nen utilitzant al gos com 

a model o com a acompanyant. Es pot treballar que demani d’anar al lavabo quan ho necessiti, 

que es netegi les mans, la cara, que es renti les dents, que es pentini...  

Resultats esperats 

El principal resultat que s’espera és la millora de la qualitat de vida dels usuaris i dels seus familiars, tot 

i que sigui en un grau molt reduït. Això s’intentarà treballant els objectius específics de cada nen basats 

en les seves necessitats més importants.  

Alguns dels resultats esperats a curt termini són: 

 Utilització funcional i creativa dels objectes 

 Canalitzar les conductes autolesives, agressives, obsessives, autoestimulants i els moviments 

estereotipats.  

 Aprendre habilitats de comunicació funcionals i millorar la comprensió de l’entorn 

 Conèixer els hàbits d’higiene, cura personal i alimentació 

 Millora de les funcions cognitives i emocionals 

Alguns dels resultats esperats a llarg termini són: 

 Afavorir els vincles afectius i les habilitats socials 
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 Fomentar la capacitat per comunicar emocions i pensaments 

 Aprendre a iniciar i mantenir converses amb els altres 

S’espera aconseguir la major part dels resultats plantejats a curt termini (90%) i veure algun avanç en 

els resultats a llarg termini, tot i que això pot variar en funció del grau d’afectació del nen i els seus 

objectius específics. 

Avaluació 

Per tal de fer patent la millora aconseguida amb la teràpia es farà una escala d’avaluació per a l’autisme 

infantil (CARS) abans de la teràpia, durant i després. Avalua 15 aspectes: relació amb les persones, 

imitació verbal i motora, afectivitat, ús del cos, relació amb els objectes, adaptació al canvi, resposta 

visual, resposta auditiva, ansietat, comunicació verbal, comunicació no verbal, nivell d’activitat, 

funcionament intel·lectual i impressió general. També es durà a terme un Qüestionari d’avaluació de 

l’eficàcia de la teràpia assistida amb animals amb nens autistes (Soms, 2002) després de dur a terme la 

teràpia.  

Pla de difusió 

Els resultats del projecte seran publicats a la revista mensual de la fundació Aire i presentats en un 

acte públic organitzat per la fundació “La Caixa”. 
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ANNEX I – Pòster de Lisa Beck 
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ANNEX II – Aptitude test 
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ANNEX III – Skills test 
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