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Curs 
d´intervencions 
assistides amb 
gossos 

Informació

Octubre 2011 - Març 2012



Professorat del curs

Cris Carles: Veterinària, tècnica en Terapia 
Assistida amb animals i directora de TAP (Terapia 
Asistida con perros).

Marina Sebastián: Etòloga, educadora canina, 
tècnica en Teràpies Assistides amb aninals de 
companyia.

Ana Lorca: Educadora canina, ensinistradora de 
gossos d´assistència 

Col·laboradors

Francesc Ristol, Director gerent de CTAC 
(Centre de teràpies Assistides amb Cans)

Dra. Rosa Maria del Valle: Directora del Procès 
d’Atenció a la rehabilitació del CAEM (Institut 
Neuropsiquiatria i Addiccions del Consorci Parc 
de Salut Mar)

Cristina Escoda, Educadora social de l’Equip 
d’infància i joventut de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Mataró.

Silvia Navarro, Responsable del Projecte Social 
de FITA (Fundación Instituto de trastornos 
Alimentarios).

Sara  Diaz, Educadora social, encarragada de 
la dinamització cultural i educativa del Centre 
Penitenciari de Quatre Camins.

Raquel Salat, Educadora social del programa 
DEVI (delictes violents) de la Presó de Quatre 
Camins.

Francisco José Ruiz, Educador social dels 
programes VIDO (violència doméstica) i VIGE 
(violència de gènere) del Centre Penitenciari de 
Quatre Camins.

Meritxell Arias, Directora de Discan, tècnica en 
teràpia assistida amb animals i fisioterapeuta

Mòdul I

Ensinistrament de           
gossos de teràpia  
Durada: 40 hores d’Octubre a Desembre

(2 hores: dilluns i dimarts de 19 a 21h)

Lloc: Aula Escola Daina 

Preu: 550€ / 500 € per alumnes de 
l’Escola Daina 

Matrícula: 20% del preu del curs

Mòdul II 
Fonaments teòrics               
de les intervencions   
assistides amb gossos 
Durada: 40 hores d’Octubre a Desembre     
(2 hores: dimecres i dijous de 19 a 21h) 

LLoc: Aula Escola Daina       

Preu: 550€ / 500 € per alumnes de         
l’Escola Daina 

Matrícula: 20% del preu del curs

Mòdul III

Pràctiques en programes 
reals en centres dels àmbits:
• Risc d’exclusió social (centres 

penitenciaris per adults i joves)

• Atenció a addiccions: drogo-dependència

• Violencia de gènere (Centres 
penitenciaris),

• Malalties Mentals (Centres de Dia i 
Rehabilitació, Centres Psiquiàtrics….)

• Trastorns alimentaris (Centres 
especialitzats) 

• Risc d’exclusió social en menors (Joves 
tutelats per EAIA i Serveis Socials)

• Discapacitat Intelectual (centres 
especialitzats)

• Tercera edat (centres geriàtrics i 
d’atenció a la tercera edat).

Durada: 60 hores de gener a març 2012

Preu: 700 € per el primer projecte /  600 
€ per alumnes de l’Escola Daina 
(Si l’alumne vol participar en més sessions pràctiques com 
observador amb altres col·lectius diferents, el preu es de 400€ 
per el segon projecte i 200 € per el tercer projecte)

LLoc: En les instal·lacions dels centres

Matrícula: 20% del preu del curs

Objectius del curs

Teoria (Mòdul I i II): Formació en entrament 
de gossos de terapia i en els fonamemts teòrics 
de la posta en marxa d´intervencions assistides 
amb gossos. 

Pràctiques d´intervencions assistides (Modul 
III): Participació en programes reals de teràpies 
assistides i activitats terapèutiques que la So-
cietat Protectora d´animals de Mataró porta a 
terme en diferents àmbits (penitenciaris, joves 
tutelats, violència de gènere, trastorns alimen-
taris, malaltia mental, discapasitats psíquiques 
o físiques, educació especial, geriàtrics …). Les 
pràctiques contemplen des del disseny de la 
teràpia, execució de les sessions, medició i aval-
uació de resultats.

A qui va dirigit

 Persones que vulguin ser tècnic especialitzat 
en intervencions assistides, i que es formi en-
trenant  el seu gos o altres gossos que la SPAM 
posa a la seva disposició.

 A educadors canins que vulguin especialit-
zar-se com a tècnics en teràpies assistides o 
aquells tècnics que ja tinguin la titulació i desit-
gin practicar participant en programes reals. 

 Professionals de la salut, la psicologia, la psiquia-
tria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, as-
sistents socials, educadors socials … que vulguin 
formar-se per integrar els gossos com a eina de 
treball en la posta en marxa de programes tera-
pèutics amb els seus usuaris i parfticipar en la 
posta en marxa de programes reals.

Inici del curs 

Octubre 2011
Mòduls I i II 

Gener 2012
Mòdul III

Informació I inscripcions:

formacio@protectoramataro.org

www.protectoramataro.org

T. 902 90 80 43 ext 4
M. 678 985 109

Pre-inscripcions fins el 30-9-2011

Places limitades: Màxim 
30 persones en el mòdul 
I i II  

Pràctiques: número limi-
tat depenen de cada pro-
grama. Es tindrà preferèn-
cia en triar les pràctiques 
per ordre d’inscripció.
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