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RESUM 
Castellano: 
 

 El siguiente trabajo trata sobre la Terapia Asistida con Animales (TAA) la cual consiste en 

ayudar a la salud física, cognitiva, emotiva y relacional de las personas mediante la interacción de un 

animal. El objetivo principal de esta investigación es evaluar el conocimiento que tienen los usuarios 

sobre este tipo de terapia, desde su funcionamiento hasta la eficacia que puede llegar a tener. 

Además, se pretende mostrar todo lo que puede llegar a aportar un animal a una persona. Para lograr 

este objetivo, en primer lugar, he elaborado una investigación bibliográfica sobre el tema 

diferenciando y aclarando conceptos, y, en segundo lugar, en la parte práctica he realizado una 

encuesta y algunas entrevistas para complementar la información obtenida. La encuesta ha ido 

dirigida a una muestra de 46 personas mayores de doce años con la ayuda de un formulario por 

internet, y las entrevistas se efectuaron a 4 profesionales que trabajan en este ámbito. En cuanto a 

los resultados obtenidos de la encuesta, se ha observado que a pesar de que a los participantes les 

gustan los animales y tienen una idea sobre la TAA, esta no es del todo acertada. Por lo tanto, la 

mayoría de personas tienen una visión equivocada, puesto que no saben cómo funciona ni a quién 

va dirigida esta terapia. Puedo concluir que he podido lograr el objetivo, aunque, la hipótesis queda 

refutada porque los encuestados tan solo tienen una idea básica del que es la TAA y por eso, no 

pueden afirmar si funciona o no. 
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English: 
 

My work is all about Animal Assisted Therapy (AAT) which consists in helping the physical, 

cognitive, emotional and relational health of people through the interaction of an animal. The main 

objective of this research is to evaluate the knowledge that people has about this type of therapy, 

from how it works to how effective it is. In addition, it is showed everything that an animal can help 

a person. To achieve this objective, firstly, I have done a bibliographic investigation on the subject. 

Showing all the differences and clarifying concepts, and, secondly, in the practical part I have done a 

survey and some interviews to complement the information obtained. The survey was responded by 

46 people over the age of twelve with the help of an online form, and the interviews were carried 

out with 4 professionals who work in this field. Seeing the results obtained from the survey, I have 

observed that although the participants like animals and have an idea about TAA, they are not 

entirely correct. Therefore, most people have a wrong vision, since they don’t know how it works or 

to who is this therapy directed. I can say that I have been able to achieve the objective, although, the 

hypothesis is refuted because the people who responded only have a basic idea of what the TAA is. 

But they cannot say if it works or not. 

 

 

 

 

 

.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball de recerca tracta sobre la teràpia assistida amb animals, que és quan 

s’utilitza un animal com a recurs terapèutic amb l'objectiu de millorar les diferents funcions 

físiques, cognitives, emocionals i relacionals de les persones tractades. Aquest tema 

m'interessa especialment perquè és molt proper a mi, ja   que sóc una persona amb depressió i 

ansietat, i les meves mascotes m'han fet sentir millor. Per aquest motiu, m'agradaria conèixer 

i entendre una mica més sobre el tema i al mateix temps saber si als meus companys els passa 

el mateix que a mi.  També, tindre més informació sobre les teràpies i això ens ajudarà a  ser més 

conscients, d’aquesta manera ens permetrà millorar i ajudar a la integració d'aquest recurs. 

 

La Hipòtesi que guiarà la meva investigació és: "La societat és conscient que les 

teràpies amb animals funcionen". Penso que aquesta tècnica no es coneix prou  bé, i si ho 

coneixen, la més coneguda és amb gossos, ja que la gent en general  té una visió molt reduïda 

d’aquest tema. El més conegut per combatre les malalties són els fàrmacs, però el cert és que 

només és una forma de disminuir els efectes de la malaltia que tinguis. 

 

Pel que fa a la metodologia, aquesta consistirà principalment en un estudi de camp, 

amb observacions  de la relació entre les persones i els animals, concretament, com els 

influeixen, les millores obtingudes, la idea de la gent sobre aquesta teràpia, etc. A més, 

realitzaré entrevistes amb professionals de diferents centres, també enquestes a joves de la 

meva edat o aproximada i adults. 

 

Com a objectiu voldria saber si la gent coneix la Teràpia Assistida amb Animals 

(TAA) i el seu funcionament, la seva eficàcia, conèixer més profundament la TAA (com 

entrenen als animals, com poden ajudar a les persones, etc.). A més a més, podré augmentar 

el meu coneixement  en aquest tema que tant interès m’ha generat i acabar de descobrir si en 

el meu futur vull dedicar-me professionalment a treballar amb animals.  

 

 

 



Lucía Soriano Trabalón                              Institut Pla de les Moreres                                      La TAA  

8 

 

2. MARC TEÒRIC 
 

2.1 Què és la Teràpia assistida amb animals? 
 

La TAA és aquella teràpia que està dirigida i realitzada per un professional de la salut 

i educació. S'utilitza per intervenir en la rehabilitació d'una persona mitjançant la interacció 

d'un animal. D'aquesta forma, aquests éssers ajuden a millorar la nostra salut física (totes 

aquelles activitats dirigides a la millora física del pacient), cognitiva (dirigit a processos de la 

memòria i de l'aprenentatge del pacient), emotiva (activitats dirigides a la millora en l'expressió 

d'emocions i sentiments) i relacional    (totes aquelles activitats on es treballi la relació amb els 

altres millorant les relacions interpersonals). Encara que és el més habitual,  aquests tipus de 

teràpia no és només per a persones discapacitades o amb malalties, també hi pot donar-se en 

persones en risc d'exclusió social, joves en centres penitenciaris, diversitat funcional i víctimes 

de violència de gènere entre altres. Les intervencions assistides amb animals estan formades 

per: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▪ Les Teràpies Assistides amb Animals (TAA) 

▪ Les Activitats Assistides amb Animals (AAA). Aquesta no està dins de les teràpies, encara 

que es pot considerar terapèutic, ja que tenen l'objectiu d'entretenir. Un clar exemple seria: en una 

residència de gent gran la visita d'un animal d'assistència suposa trencar amb la rutina i passar una 

estona divertida i diferent. Però, encara que no sigui l'objectiu principal, aquesta visita pot tenir, a 

més, un efecte relaxant sobre els participants, la qual cosa milloraria la seva salut i benestar. 

Figura 1: nen amb discapacitat utilitzant la TA amb mascotes de 

companyia. 

Font: https://www.euroinnova.edu.es/blog/master-terapia-asistida-

animales 
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▪ L’Educació Assistida amb Animals (EAA). L'Educació  Assistida amb Animals és considerada 

teràpia assistida amb animals, però en l'àmbit educatiu, l'objectiu d'aquestes és aconseguir metes 

acadèmiques, coneixements socials i funcions cognitives. Un exemple seria: la lectura (de forma en 

què el gos escolta com llegeix el nen, arribant a demanar-li que repeteixi  el que està llegint o que li 

expliqui el que ha llegit, d'aquesta manera el gos aconsegueix millorar la fluïdesa i la comprensió 

lectora del nen, al qual li aporta,  tan sols una major concentració, sinó també una millor autoestima). 

 

Beneficis de la TAA: 

 

- Increment de l'autoestima. 

- Augment del desig i disposició per a involucrar-se en activitats grupals i de  treball en equip. 

- Augment del sentit de la responsabilitat. 

- Reducció de l'ansietat o del sentiment de soledat. 

- Obrir espai per a l'expressió d'afecte i de sentiments. 

- Augment dels nivells d'atenció i concentració. 

- Superació de pors. 

- Millora de l'estat físic. 

- Reducció dels nivells d'ansietat. 

- Alleujament de l'estrès. 

- Beneficis físics com són la reducció del ritme cardíac, reducció de la pressió   arterial, etc. 
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2.2 Història de la TAA 

Tal com s’explica als webs de l’associació Discan i la Fundació Affinity1, els beneficis a la 

salut que produeix la relació de l’home amb els animals han estat acceptats des de sempre. 

Científicament, és a partir de mitjans de la dècada dels 60 quan es comencen a efectuar 

investigacions en aquest camp, de les quals, se’n desprèn el benefici terapèutic que els animals 

proporcionen al ésser humà. 

 

Els primers informes que parlen de teràpia assistida amb animals procedeixen de l’Asilo de 

York, fundat l’any 1792 per William Tuke (pioner en el tractament de malalts mentals sense mètodes 

coercitius), a Anglaterra. Aquest centre incloïa animals com a part de l’entorn habitual i estimulava 

els pacients a què els cuidessin.  

 

La següent referència que es coneix és Bethel, una institució a Bielefield, Alemanya, 

fundada l’any 1867 pel tractament de pacients epilèptics. Bethel va incorporar animals de granja i un 

parc natural per animals salvatges, a més dels animals de companyia habituals i un programa 

eqüestre de molt èxit.  

 

Tot i que aquesta experiència va tenir un èxit raonable, no es coneix cap altra referència 

fins gairebé vuitanta anys més tard. L’any 1944 a Pawiling, Nova York, es van començar a utilitzar de 

forma regular els animals com a ajuda terapèutica a l’Hospital per a convalescents de les Forces 

Aèries de l’Exèrcit. Posteriorment, i amb l’ajuda de la Creu Roja americana, es van introduir també 

animals de granja, petits amfibis i rèptils dels boscos propers com a “distracció” per a ajudar en la 

recuperació de les seqüeles físiques i psicològiques dels aviadors que havien participat en la guerra. 

 

James H.S. Bossard va publicar, també l’any 1944 un treball en el qual reflectia el valor 

terapèutic de tenir un gos. Va descriure a l’animal, com una font d’amor incondicional i company únic 

que dóna a l’home una sensació de benestar i tranquil·litat. 

 

 

 
1 La Fundació investiga, actua i promou els beneficis dels animals de companyia en la societat. També s'ha centrat a investigar i 

divulgar els beneficis que comporten les Teràpies i Educació Assistida amb Animals de Companyia (TEAAC), a través de projectes 

d'acció social. Creada el 1987. 
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L’any 1947, el Doctor Samuel B. va fundar un centre a prop de Nova York que es va convertir 

en la institució més prestigiosa de les dedicades a la reeducació infantil i juvenil mitjançant activitats 

i teràpies assistides per animals. Aquestes teràpies anaven dirigides als joves amb discapacitat 

intel·lectual i problemes emocionals i es treballava amb ells a partir d’ensenyar-los a muntar a cavall, 

a cuidar animals, fer jardineria i cultivar. 

 

Però no és fins l’any 1962, quan Boris Levinson 2 va publicar a “Mental Hygiene”  l’article 

“The Dog as a Co-Therapist”, que es realça la idea del valor terapèutic d’un animal traslladant-lo des 

de la llar a un entorn terapèutic com va ser la seva consulta de psicologia. 

 

El terme Teràpia Assistia amb Animals (pet-therapy) va ser delimitat l’any 1953 pel 

psiquiatre infantil nord-americà Boris Levinson. Mentre duia a terme una teràpia amb un nen autista, 

va observar com la presència del seu gos va cridar l’atenció del pacient fins a provocar-li el desig 

d’interactuar amb ell. A partir d’aquest descobriment va començar a introduir el seu gos a diferents 

sessions de tractament, casos que relata al seu llibre “El gos com a coterapeuta” (1962). 

 

L’any 1972, a York, Anglaterra, es van dur a terme les primeres activitats amb l’ús d’animals 

com a recurs en l’àmbit de la salut. William Tuke, va aconseguir controlar diferents comportaments 

mitjançant l’ús del reforç positiu i la interacció amb animals, al mateix temps que despertava en els 

residents els sentiments de sociabilitat i relaxació. 

 

A la dècada dels 90, Aline i Robert Kidd van publicar estudis sobre l’efecte dels animals de 

companyia en els nens i sobre les actituds dels nens cap als animals.  

 

Avui en dia, a Espanya, es desenvolupen intervencions d’aquest tipus en residències per a 

la tercera edat, centres penitenciaris, centres de desintoxicació de drogodependents, centres 

d’adolescents amb diferents problemàtiques, escoles d’educació especial, centres per a persones 

amb discapacitat física i/o psíquica, entre molts altres, obrint cada dia noves possibilitats d’actuació. 

 

 
2 Boris Mayer Levinson va ser un psicòleg estatunidenc que va descobrir accidentalment els beneficis terapèutics de la teràpia 

assistida per animals. 
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Segons dades de Delta Society, organització que té com a finalitat la promoció de la millora 

de la salut de les persones amb l’ajuda d’animals, el número de programes de Teràpia Assistida amb 

Animals (TAA) a Estats Units s’estima en 2000, sent els programes de psicoteràpia i de rehabilitació 

física els més nombrosos. 

 

Encara que s’està treballant, estem lluny d’arribar al nivell ‘actuacions en aquest camp que 

es realitzen en altres països com Anglaterra o Alemanya, pioners en teràpies i activitats amb animals, 

un tipus d’intervenció que està considerada com a ciència, fet demostrat amb estudis publicats a 

revistes científiques de gran prestigi com “The Journal of the American Medical Association” o “The 

Journal of Psicosomatic Medicine”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En general, els animals han exercit un paper 

fonamental en l’adaptació ecològica humana. Una 

justificació, tan creïble com qualsevol altre per la 

domesticació dels animals, és en el seu ús com animals 

de companyia. És a dir, tenim tantes raons per creure 

que les necessitats psicològiques de l’home van ser la 

causa principal de domesticació com per creure que 

l’home necessitava fer servir animals per fins materials, 

com l’estalvi de mà d’obra i l’obtenció de menjar per 

satisfer la gana” (Levinson, 1969). 
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2.3 Tipus de TAA i funcions 

 

Les teràpies principals les quals pretenen integrar diferents plànols de treball com  el mèdic, 

psicològic, psiquiàtric, educatiu i social són: 

 

▪ Teràpies bàsiques on les persones gaudeixen de la companyia d'un animal i s'obtenen 

resultats positius, tant físics com psicològics. 

 

▪ Teràpies de rehabilitació, amb ajuda d'animals, complementàries a qualsevol altre 

tipus d'indicacions terapèutiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes tècniques observades a la figura dos, són les més utilitzades en la TAA, ja que 

tenen un objectiu i connecten millor amb aquest. Tot i que hi ha més animals amb els quals pots 

treballar, com els salvatges, ocells o insectes, no s’han de confondre amb les activitats assistides amb 

animals, ja que aquestes són simplement per entretenir  i passar una bona estona.

Figura 2: esquema diferenciant els tipus de 
teràpies 

Font: elaboració pròpia 
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2.3.1 Delfinoteràpia 

La delfinoteràpia es basa a nedar i interactuar amb dofins, que s'utilitzen per a 

teràpies infantils en cas de paràlisis cerebral, trastorns generalitzats del desenvolupament, 

autisme i retard psicomotor. Els dofins són animals dòcils, intel·ligents i sensibles.  

 

El benefici d'aquest tipus de teràpia és el soroll i ultra soroll que emeten els dofins a 

través del seu sistema d'ecolocalització a través de l'aigua, el qual s'introdueix en el sistema 

nerviós de la persona que està amb  ells, estimulant determinades zones cerebrals a més 

d'activar el sistema immunitari i autoregular els processos corporals.  

 

La delfinoteràpia és la teràpia menys assequible i ètica a causa de la disponibilitat del 

lloc i del tracte amb animals, ja que els dofins són apartats del seu hàbitat natural i les seves 

famílies, sotmesos a llargs entrenaments i a condicions artificials que els provoquen estrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3: nen utilitzant la delfinoteràpia junt amb el terapeuta. 

Font:https://www.mundomar.es/blog/las-sesiones-de-delfinoterapia-de-la-fundacion-

mundomar-no-paran-a-pesar-de-la-pandemia/ 
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2.3.2. Teràpia assistida amb cavalls 

La TA amb cavalls és una tècnica terapèutica i educacional, el qual el cavall és 

l'element més important, ja que la teràpia gira entorn d'ell i ajuda a les persones  amb 

pediments físics, cognitius, socials, mentals i psicològics. Dintre de la TA amb cavalls està 

dividida en 3 sectors: teràpia, educació i oci, però en aquest  treball ens centrem més en la 

teràpia, la qual es divideix en 4 modalitats: 

➢ La hipoteràpia: es considera com un tractament terapèutic  que té valor rehabilitador 

en l’àmbit físic i neurofisiològic. Gràcies a la calor corporal, als   impulsos rítmics i al 

moviment   al pas del cavall, els fisioterapeutes especialitzats  en hipoteràpia, pugen amb 

el  pacient i el poden  ajudar a aquestes persones.  Els objectius que es treballen en la 

hipoteràpia són bàsicament l’àrea física-psicomotriu, junt amb les àrees de la 

comunicació, socialització, autoestima, etc.

Aquesta disciplina és considerada com la primera fase dins de la TA amb cavalls pel 

fet que els pacients no compten amb suficient autonomia per a portar a un cavall per si 

mateixos. Per aquesta raó, és necessària la presència d'un fisioterapeuta qualificat que ajuda 

al genet en el procés d'aconseguir la següent etapa, l'Equitació Terapèutica. 

 

A qui va dirigida la hipoteràpia? 

Persones amb discapacitat física (Paràlisis cerebral, Atàxica, Esclerosis múltiples, Paraplegia, 

Distròfia muscular, alteracions en l’articulació del maluc, rehabilitació posttraumàtica, etc.) 

Beneficis que proporciona la hipoteràpia: 

▪ Ajuda a millorar la postura. 

▪ Millora el to muscular. 

▪ Millora l'equilibri. 

▪ Disminueix l'espasticitat. 

▪ S'aprèn a relaxar-se. 

▪ Genera motivació i augmenta l'autoestima. 
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▪ Es guanya confiança i autonomia. 

▪ Millora el control del cos. 

 

➢ Equitació terapèutica: En aquesta etapa es treballa la part cognitiva, psicomotriu,     social 

i emocional de les persones amb necessitats especials per mitjà del contacte, cura, 

maneig i munta del cavall.  

 

A qui va dirigida l’equitació terapèutica? 

Persones amb trastorns psicològics (Ansietat, Depressió, Distímia, TOC, Hiperactivitat, 

Esquizofrènia, Psicosi), persones amb afeccions cognitives (Autisme, síndrome de Down, 

Parkinson, Retard Psicomotor, Discapacitat sensorial) i persones amb dificultats 

d'aprenentatge (Dèficit d'atenció, Falta de llenguatge o llenguatge empobrit, Ecolàlies). 

Beneficis que proporciona l'Equitació Terapèutica: 

▪ Millora l'autoestima. 

▪ Treballa l'atenció i la concentració. 

▪ Treballa la memòria. 

▪ Augmenta l'autoconfiança. 

▪ S'aprèn a gestionar les emocions. 

 

➢ Equitació social: Aquesta disciplina utilitza els mateixos principis que l'Equitació 

Terapèutica però enfocada a assistir a persones amb problemes d'adaptació social. Es 

duen a terme activitats eqüestres en les quals s'aprofiten les relacions  afectives que es 

generen amb els cavalls per a ajudar els usuaris a resoldre els  seus conflictes i així 

aconseguir reintegrar en la societat. 

 

A qui va dirigida l’equitació Social? 

Persones amb problemes conductuals (Inseguretat, Fòbies, Baixa Autoestima, Trastorn 

Bipolar, Addiccions, Ansietat, Depressió, Personalitat Limítrofa). 
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Beneficis que proporciona l’equitació Social 

▪    S'aprèn a relacionar-se amb assertivitat 

▪ Milloren les relacions interpersonals 

▪  

➢ Equitació adaptada: Va dirigida a les persones que practiquen l’equitació com un esport, però 

que necessiten adaptacions per poder muntar. En aquesta branca, és possible arribar a un 

nivell Paralímpic. Aporta els mateixos beneficis que l'equitació Social i és més estimulant per 

a alguns pacients. 

 

Objectius generals de la TA amb cavalls segons l’associació MPS lisosomals Espanya:3 

 

 Àrea Física: 

• Potenciar l'equilibri, estabilitat i control postural sobre el cavall. 

• Treballar la dissociació de la cintura escapular i la cintura pelviana per a millorar la marxa. 

• Augmentar el to muscular del tronc i reduir-lo en MMII4 

• Millorar l'orientació espacial. 

• Millorar la coordinació global. 

• Treballar la psicomotricitat fina i gruixuda. 

• Millorar la capacitat respiratòria. 

• Millorar el ritme del llenguatge i la capacitat respiratòria. 

• Desenvolupar respostes de suport i redreçament. 

• Treballar en l’àmbit sensorial. 

• Enfortir les articulacions. 

• Realitzar exercici cardiovascular. 

 

Àrea social-emocional: 

 

• Fomentar la responsabilitat i autonomia. 

• Participar d'una activitat social. 

 
3 MPS-LISOSMALS Espanya és l'entitat referent que treballa per als afectats per les malalties lisosomals (associació entrevistada al 

annex). 
4 Abreviatura de membres inferiors (és cadascuna de les dues extremitats que es troben unides al tronc a través de la pelvis 

mitjançant l'articulació del maluc). 
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• Treballar la consciència i gestió emocional. 

• Treballar l'autoregulació conductual prenent consciència de com ens respon el cavall. 

• Potenciar habilitats socioemocionals i habilitats per a la vida diària. 

• Aprendre estratègies per a la solució de petits problemes. 

 

Àrea Cognitiva: 

 

• Treballar atenció sostinguda i selectiva. 

• Potenciar la memòria de treball. 

• Treballar les funcions executives. 

• Treballar la flexibilitat i la creativitat. 

• Potenciar la presa de decisions en la sessió. 

• Fomentar moments de relaxació durant les sessions, alternant-les amb moments de majors 

demandes físiques i cognitives. 

• Augmentar la tolerància a la frustració. 

• Millorar la comprensió d'ordres senzilles. 

• Fomentar la comunicació verbal i no verbal. 

 

Àrea d'equitació adaptada: 

 

• Autonomia en la salutació i raspallat del cavall. 

• Coneixement dels materials necessaris per a la cura del cavall. 

• Realitzar els exercicis neuromusculars bàsics d'escalfament de manera correcta, estirant bé, 

sense pressa i de forma més autònoma. 

• Perfeccionar algunes figures senzilles en pista apreses amb el seu cavall. 
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2.3.3   Teràpia amb animals de companyia 

           2.3.3.1 Gats i gossos:  

És una tècnica que es basa en la interacció i vincle entre una persona i un gos o gat. 

L’animal està especialitzat per poder assolir uns objectius terapèutics marcats per 

professionals sanitaris de diferents àmbits, però legalment reconegut i que siguin experts en la 

introducció d’animals en aquests contextos. 

 

A qui va dirigida? 

▪ Persones majors i Alzheimer. 

▪ Diversitat funcional i autonomia. 

▪ Pacients oncològics. 

▪ Patologies neurològiques, osteomusculars o sensorials.  

▪ Programes per a cuidadors i famílies. 

▪ Ansietat, estrès i estats d'ànim. 

▪ Habilitats socials i Intel·ligència emocional amb  animals. 

▪ Fòbies als animals. 

Figura 4: representació dels beneficis de la TAA amb cavall 

Font:https://www.terapiasalpaso.org/terapia-asistida-por-

caballos/ 
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▪ Nens i nenes amb necessitats especials. 

▪ Dones en situació de vulnerabilitat. 

▪ Trastorns de l'estat de l'ànim. 

Beneficis de la teràpia amb gats: 

 

També podem parlar dels beneficis de la teràpia amb gats, tant com amb els gossos 

comentats anteriorment en l’apartat 2.1. La companyia del gat millora els nivells d'ansietat i 

proporciona una experiència plena d'afecte i complicitat. A més, el seu ronc produeix una vibració 

els efectes de la qual són molt relaxants. Per tant, els seus beneficis són: 

▪ Involucren a totes les persones que participen en les activitats. 

▪ Alleuja l'estrès i ajuda amb la depressió. 

▪ Redueix la pressió arterial i millora el reg sanguini. 

▪ Ajuda en la superació de diverses fòbies. 

▪ Potència la motivació i la il·lusió. 

▪ Aconsegueixen que les persones tancades en si mateixes confiïn en els altres i es comuniquin 

amb l'entorn. 

▪ Millora la concentració. 

▪ Entretenen als participants. 

▪ Ofereixen companyia de la més divertida.

Figura 5: nen amb una patologia utilitzant la TA amb 

animal de companyia (en aquest cas, un gos). 

Font: https://psicoanimal.org/tera pia-asistida-con-

perros/ ) 
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2.4 L’educació i entrenaments dels animals 

 

Una de les últimes habilitats que l'home ha descobert en el gos i en el gat és la seva 

capacitat de propiciar millores en el camp de la psicoteràpia, de l'educació  especial i de la 

rehabilitació. Gossos i gats passen a convertir-se, així, en ajudants o «co-terapeutes». És a dir, 

l'anomenada teràpia i educació assistida per animals ha experimentat un fort 

desenvolupament durant els últims anys i és  cada dia utilitzada per un major nombre 

d’especialistes en tot el món. Concretament, s’han integrat animals en els protocols dels 

centres dedicats al tractament de malalts mentals, o en programes educatius per a sectors que 

requereixen una ajuda especial, com la població penitenciària, les persones grans o en centres 

geriàtrics, o els nens de zones urbanes deprimides. Malgrat el seu aparent caràcter 

d'avantguarda, la funció terapèutica del gos i del gat ha estat en major o menor grau present des 

del primer instant de convivència  amb l'home. Encara que de vegades més subtil i 

desapercebut, el paper dels gossos i els gats com a animals de companyia ha estat possiblement 

una de les  principals raons per les quals l'home els ha mantingut al seu costat. Des de fa algunes 

dècades, els científics s'han esforçat a estudiar, quantificar i optimitzar la capacitat que les dues 

espècies posseeixen de forma natural.       La conveniència de treballar amb gossos i gats no ha de 

fer oblidar que es tracten d'éssers vius, amb unes necessitats i unes exigències molt concretes. 

 

2.4.1 Animals domèstics 

La comprensió del comportament natural del gos resulta molt interessant des d'un 

punt de vista pràctic. Moltes de les conductes observades en els animals de companyia, 

responen a tendències naturals que es reprodueixen quan viuen amb la família humana. 

Marcar amb orina un arbre durant el passeig, fer forats en un jardí, són exemples de pautes de 

conducta normals que s'observen  dia a dia en l'entorn domèstic. 

En la seva relació amb les persones, el gos es comporta també de forma semblant a 

com ho faria amb els membres d'una manada de gossos. Per això, i  tot i referir-nos a ells com 

domèstics, els gossos mostren un comportament i tenen unes necessitats semblants a les dels 

seus avantpassats. 
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A. Gos 

1) Origen 

El gos, o millor dit el llop, es creu que va ser el primer animal domesticat per l'home, 

fa més de cent mil anys. Durant el procés de domesticació l'home va seleccionar els exemplars 

que millor s'adaptaven a l'entorn humà i a les funcions   a què eren destinats, per exemple, 

l'ajuda durant la caça. De fet, per a alguns antropòlegs el gos va suposar una gran influència 

sobre el particular camí que va seguir la civilització des del Paleolític. 

 

La intensitat i els criteris de la selecció racial de gossos no han estat uniformes al llarg 

de la història. Encara que els romans es van referir a diverses varietats de gossos, no és fins al 

segle XIX quan té lloc l'explosió de diversitat que explica  les més de 400 races de gossos que 

avui dia són reconegudes per la FCI (Federació Citològica Internacional)5. Tot i la gran diversitat 

quant a forma i caràcter, els gossos de les diferents races comparteixen més similituds que 

diferències, i es pot dir que tots ells són comparats amb el seu avantpassat, el llop. 

 

2) Jerarquia  

Davant una situació de conflicte, l’individu dominant fa senyals comunicatives visuals 

de poder que crea una reacció de l’animal mostrant gestos de submissió. La posició dominant 

es caracteritza per una postura corporal rígida i alçada, les orelles estan alçades, així com la cua, 

que sol estar en moviment. Però cal destacar, que aquest moviment no sols és una actitud 

amigable, si no poden ser senyals d’agressivitat. La postura de submissió és en essència 

contrària a la dominant i es caracteritza per extremitats flexionades, cua i orelles baixes i 

mirada desviada.  El més important és que per a qualsevol persona que estigui en contacte 

amb gossos el fet de saber reconèixer aquestes postures, que poden ajudar a identificar un 

animal agressiu abans que hagi pogut mossegar. 

 

 

A l’hora d’obtenir la categoria de líder davant el gos, s’ha d’aconseguir dia a dia i es basa en 

dos elements: 

 
5 Federació Citològica Internacional: s'encarrega de regir i fomentar la cinología, així com les normes de cria de gossos 



Lucía Soriano Trabalón                              Institut Pla de les Moreres                                      La TAA  

23 

 

- L'establiment d'una sèrie  de normes de convivència. 

- L’aplicació d'unes senzilles regles de comunicació amb el gos. 

 

 

 

 

 

El gos mai pot mostrar actituds dominants cap a ningú, com per exemple, hem 

d'evitar que el gos aixequi les potes davanteres i es doni suport a sobre de nosaltres. En una 

situació semblant, alguns especialistes recomanen exigir sempre al gos el  compliment d'una 

ordre abans d'obtenir alguna cosa dels seus propietaris.  És a dir, abans d'aconseguir una 

llaminadura o una simple carícia, el gos rep, per  exemple, l'ordre de seure.  

L'objectiu d'aquesta norma és que el gos adopti una actitud submisa quan es dirigeix 

als seus propietaris, la posició dominant resulta    d'aquesta manera reforçada. Aquesta norma 

és recomanable si el gos mostra ja  una tendència dominant cap a les persones, però no és 

necessària amb un gos  que sempre es comporta amb docilitat. 

• És més senzill tornar l'animal al criador i canviar-lo d’acord amb les necessitats  del centre, que 

intentar modificar conductes molestes. 

• El benestar humà-pacients i equip- i benestar animal són prioritaris. 

 

3) Vincle social 

Un gos ha de trobar en l'entorn humà, d'una banda, una jerarquia clara en la qual  les 

persones ocupin l’estatus més elevat i, de l'altra, un adequat grau d'interacció social. Les dues 

condicions poden aconseguir-se en una institució quan hi ha persones a les quals el gos obeeix 

i altres, com a alumnes i pacients  amb els quals es relaciona. Cal deixar que el gos es retiri a 

descansar tantes vegades com ho necessiti. 

Des d’aquest punt de vista, un model en el qual el gos visqués en una gàbia, per  gran 

i confortable que fos i només sortís d'ella algunes hores, seria erroni. Per tant, un punt 

important en el disseny d'un programa de teràpies assistides amb gossos és el que es refereix 

- En els programes de TEAAC (Teràpia i Educació Assistida amb Animals) és fonamental que les 

persones de l'equip dominin a l gos o gossos i que mantinguin aquesta jerarquia en tot moment. 

- Les persones de l'equip han de reconèixer, respectar i reforçar la jerarquia establerta entre 

els gossos sense espantar-se ni creure que l'animal dominant   maltracta l'altre. 

- En cas de dubte, cal consultar de seguida al veterinari. 



Lucía Soriano Trabalón                              Institut Pla de les Moreres                                      La TAA  

24 

 

al lloc i a les persones que gaudiran de la companyia   del gos durant el dia i aquelles que 

s'ocuparan del gos a la nit, els caps de setmana i en els períodes de vacances. 

 

És molt important que els animals que participin en un programa de TAA siguin molt 

tranquils i equilibrats. És essencial educar-los bé i no permetre'ls que dominin als terapeutes 

ni a cap persona de l'equip. 

 

- Els gossos han de ser pacífics; han de deixar-se agafar les coses de la boca; no han de grunyir 

ni bordar mai; tampoc han d'ensenyar les dents, ni aixecar-se  sobre les potes del darrere, i no 

han de demanar menjar ni entrar en zones prohibides. 

 

Pel que fa a l’actitud que ha de presentar l’equip, no s'ha de permetre mai que els 

animals es portin malament. No se'ls ha d’excitar    ni s'ha de jugar amb ells a jocs competitius. 

Cal limitar-se a educar i premiar les   actituds positives; no fer-ho equival a posar en perill la 

continuïtat del programa. 

 

4) Elecció del gos a la Teràpia assistida amb animals 

L’elecció no s’ha de basar només en la raça, també en el sexe i en la procedència     del gos. 

    4.1 La raça 

L’estàndard d'una raça descriu els atributs físics i de caràcter que hauria de reunir un 

gos per considerar-lo pertanyent a una determinada raça. Aquest, no és una descripció de la 

raça, sinó un cànon de perfecció física i de comportament a la qual gossos d'una determinada 

raça s’haurien d'ajustar. Per tant, les descripcions que es troben en els estàndard racials no 

sempre corresponen amb el futur caràcter del gos i han de ser interpretades amb cautela. 

La raça pot influir en determinats aspectes de la conducta, però no és l'únic factor a  

tenir en compte. Per tant, s'ha d'escollir la raça que ofereixi unes millors “prestacions”, però 

sense deixar de banda la resta d’elements que determinen el  temperament del gos. 

 

El programa de la TAA ha de garantir en tot moment el benestar dels animals. 
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   4.2 Sexe 

Mascles i femelles presenten diferències en determinats aspectes del       

comportament. Per una banda, podem dir que els mascles solen ser més dominants,  defensors 

del seu territori, actius i agressius cap a altres gossos i per descomptat  mostren la conducta de 

muntar. Per l’altra banda, les femelles solen ser més dòcils, afectuoses i estan més disposades 

a rebre ensinistrament. 

L'elecció d'un sexe o l’altre és important si tindrem més d'un gos. Els problemes   més 

freqüents entre gossos que viuen junts són de naturalesa jeràrquica, i molt més intensos entre 

individus del mateix sexe. Per evitar confrontacions i rivalitats  és aconsellable escollir parelles 

de gossos de sexe diferent. Si hi ha més de dos gossos, és essencial permetre l'establiment 

d'una jerarquia estable entre els individus del mateix sexe i respectar-la sempre. Per a això, es 

donarà sempre prioritat en el tracte al gos que ocupa la posició més alta de la jerarquia, seguit 

de la resta en rigorós ordre. Un bon exemple d’això és que l'individu dominant rebria el menjar 

i les carícies, en primer lloc, seguit del número dos i així   successivament. 

 

    4.3 La procedència 

Potser el factor amb una major influència sobre el futur caràcter del gos sigui la seva 

procedència, és a dir, el mètode i les condicions en què ha estat criat. La primera decisió és, si 

obtenir el cadell en una botiga d'animals o directament del criador. La majoria d'especialistes 

recomanen evitar l’estança del gos a la botiga  durant períodes prolongats de temps i 

consideren més convenient traslladar-lo directament del centre de cria a la institució. En 

aquest cas, pot ser la mateixa botiga que ha fet la venda del gos. 

 

Per diferenciar un bon mètode de cria d’un què no ho és, així com per entendre les  

implicacions que aquesta fase de la vida té sobre el futur caràcter del gos, cal conèixer les 

característiques del desenvolupament del cadell en les seves  primeres setmanes de vida. 

 

La raça és un factor important a l'hora de seleccionar un gos per a un programa de   teràpia i 

educació assistida, però no l'únic. 
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            4.4 La socialització 

La bona sociabilitat del cadell tant amb els gossos com amb les persones depèn d'un 

adequat contacte   amb les dues espècies abans que conclogui les dotze setmanes d'edat, ja que 

podrien haver-hi problemes. El cadell també s’ha d’habituar als estímuls  ambientals, per 

exemple, a sorolls intensos com el trànsit, que més tard formaran  part del seu entorn habitual. 

En aquest sentit, els cadells que reben un cert grau    d'estimulació ambiental són després més 

tolerants als entorns rics en estímuls, com una gran ciutat. 

 

En definitiva, des d'un punt de vista pràctic, hi ha quatre factors a tenir en compte: 

- L'edat de la separació de la mare. 

- El trasllat al punt de venda. 

- Les condicions de maneig en el punt de venda. 

- L'edat en arribar a la institució. 

5) Educació del gos 

En l'actualitat, es considera una correcta educació la que aconsegueix una bona   

adaptació del gos o del gat al seu ambient, tant físic com social. L'educació ha de començar en 

el mateix moment de l'arribada del cadell a la institució. 

L’aprenentatge constitueix la principal eina per a modelar la conducta dels gossos i dels gats. 

 

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. 

El gos no cessa d'aprendre. El gos adult és menys dúctil que el cadell, però mai és massa   tard 

per corregir un defecte de comportament. 

Regla de sentit comú: En els programes de TAA, davant d'una conducta molesta pels   pacients 

o per a l'equip, és preferible retirar els animals i fer una nova selecció. 
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Encara que siguin molt semblants, els processos d'aprenentatge dels animals de companyia no 

són idèntics als dels ser humans.  Una correcta educació permet: 

- Afavorir en el gos un caràcter tranquil, equilibrat i fàcil de controlar. 

- Establir uns hàbits generals correctes, per exemple, pel que fa a l'alimentació, la micció i 

la defecació. 

- Evitar la potenciació de certs trets de caràcter, com dominància o la por en aquells gossos 

que comencen a manifestar. 

- Corregir petits problemes, com el lladruc, que poden arribar a comprometre la bona 

convivència a la institució. 

L'aprenentatge pot definir-se com un canvi en el comportament de l'animal com  a 

resultat d'una experiència prèvia. En definitiva, els processos d'aprenentatge permeten que 

l'animal pugui adaptar-se a un entorn en continu canvi. 

La forma d'aprenentatge amb una major implicació pràctica és el condicionament  

instrumental. En un procés de condicionament instrumental el gos aprèn sobre les 

conseqüències, gratificants o adverses de les seves accions. Quan associa   una conducta a una 

experiència agradable (reforç), la seva probabilitat d'aparició    tendirà a augmentar. Per contra, 

quan una conducta es relaciona amb una experiència desagradable (càstig), la seva probabilitat 

de presentació es reduirà.   Reforç i càstig constitueixen la base de qualsevol programa 

d'entrenament, especialment del gos.  

            5.1 Reforç 

La major part de les conductes que realitza un animal es troben d'alguna manera 

reforçades. Els reforçadors més freqüents són l'aliment, el joc i, sobretot en el gos, el contacte 

social. 

Perquè un estímul actuï com a reforç s'ha de presentar immediatament després  de 

la realització de la conducta. La immediatesa del reforç és l'única garantia que el gos pugui 

relacionar la seva bona conducta amb el premi i l'animi a repetir la conducta desitjada per 

obtenir més premis. 

El reforç pot fer-ho al personal del centre de forma voluntària o involuntària. Un 

entrenament en obediència seria un exemple d'un reforç voluntari en el qual es potencien 

determinades conductes, com seure o estirar-se a terra. No obstant això, moltes conductes 

són habitualment reforçades de forma inconscient pels responsables del gos o del gat. Per 
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exemple, els lladrucs i els plors de molts gossos per obtenir menjar de la taula dels seus 

propietaris responen al fet que, en algun moment, els seus propietaris han accedit a les seves 

demandes. El gos  en aquest cas associa els lladrucs i els plors al premi i reincideix. Per aconseguir 

que una conducta apresa desaparegui és imprescindible eliminar completament el reforç. És 

important destacar que l'existència d'un reforç esporàdic és suficient per mantenir una 

determinada conducta. Per tant, l'extinció d'una conducta només pot aconseguir amb la 

supressió total del reforç. 

 

           5.2 Càstig 

La utilització apropiada del càstig pot ajudar a reduir o suprimir de forma  permanent 

la presentació d'una determinada conducta. Si el càstig és aplicat de  forma incorrecta, redueix 

la seva eficàcia i fins i tot pot generar l'aparició de problemes secundaris, com por i fins i tot 

agressivitat. Per ser efectiu el càstig ha de complir una sèrie de requisits: 

 

• No serveix de res castigar una acció que l’animal ha dut a terme un cert temps abans encara 

que només siguin uns minuts. L'animal no entén el càstig demorat, fora de temps, i resulta del 

tot ineficaç. Aquest és un error   comès amb molta freqüència i, com a tal, s'ha d'evitar sempre. 

• La intensitat del càstig ha de ser alta. En aquest sentit és important destacar que el càstig no 

ha de ser mai físic ni causar dolor a l'animal. Els experts en comportament animal recomanen 

utilitzar com a càstig una paraula, per exemple «No», pronunciada en to alt i de forma brusca. 

Molts  experts suggereixen la utilització d'un polvoritzador d'aigua per castigar el  gat. 

• El càstig ha de cessar tan aviat com l'animal deixa de mostrar la conducta   que es desitja eliminar. 

Més encara, l'eficàcia del càstig augmenta si el gos és recompensat tan aviat com abandona la 

realització de la conduïda  problemàtica i es comporta de forma acceptable. L'educació canina 

no implica: 

- La realització de complicats exercicis i programes adustament. 

- La utilització sistemàtica del càstig. 

- Restar llibertat o benestar del gos. 

 

 

El gos i el gat ben educats tenen un nivell superior de benestar i són millors acceptats. 
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    5.3 El paper de l’equip 

 

El caràcter del gos es modela durant les 24 hores del dia. Per això, l’actuació de  les 

persones que conviuen amb ell, serà determinat sobre el resultat final. Qualsevol programa 

d'educació en el qual no intervinguin de forma activa els propietaris del gos està condemnat al 

fracàs. De fet, molts especialistes defineixen l'educació canina com una educació per part del 

que els atenen. 

 

Els gossos destinats a programes de TAA haurien après unes ordres bàsiques. Això 

facilita de forma notable el control del gos en diferents situacions, especialment en llocs on hi 

ha moltes persones o altres gossos. 

 

5.4 Ordres bàsiques d’obediència 

Hi ha diversos sistemes, tots ells vàlids, per ensenyar les diferents ordres a un gos. Tot i això, 

algunes de les ordres més comunes són les següents: 

 

Seu: Primer s’ha de sostenir un trosset de menjar en una mà i col·locar-la a sobre 

del gos. Després, esperar que segui i en aquest moment pronunciar la paraula 

«seu» i tot seguit premiar el gos amb una carícia i el trosset de menjar. 

 

 

 

 

 

Quiet: L'exercici pot començar una vegada   que el gos ha après bé l'ordre «Seu».  Un 

cop assegut, col·locar- se davant seu amb el palmell de la mà estesa i dir «quiet». 

Seguidament, premiar-lo immediatament al gos amb una carícia  i un trosset de 

menjar. Repetir el procés diverses vegades i incrementar a poc a poc tant el temps 

que el gos ha de mantenir-se quiet com la   distància a la qual es manté la persona. 

 

Figura 6: individu donant 

ordres al gos de seure 

Font: Manual de 

educación y manejo de 

perros y gatos para 

programas de terapia 

asistida por animales de 

compañía 

 

Figura 7: individu donant 

ordres al gos d’estar quiet 

Font: Manual de 

educación y manejo de 

perros y gatos para 

programas de terapia 

asistida por animales de 

compañía 
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Vine: D’entrada s’ha de cridar al gos pel seu nom i afegir l’ordre «vine» en un to       de 

veu enèrgic. Després s’ha d’estendre els braços i caminar cap enrere, allunyant-

se del gos. Si el gos acudeix, premiar la seva conducta amb un trosset de menjar. 

 

 

 

 

 

Al costat: Per controlar la conducta del gos durant el passeig, la   primera 

consideració té a veure amb el tipus de collar utilitzat. Els collars recomanats per 

la majoria d'especialistes internacionals són els de tipus «sense esquena», també 

denominats dogals. Primerament, s’ha de posar el collar i començar a caminar amb 

el gos. Si avança o se separa de la persona, aplicar una correcció donant una 

lleugera estirada de corretja. Si el gos obeeix, premiar la seva conducta amb una 

carícia. 

 

 

 

Les característiques d'un bon ensinistrament poden resumir-se en aquests tres punts: 

 

1. Els exercicis s'han de dur a terme de forma majoritària per l'equip o per residents de centre. 

El veterinari pot actuar com a assessor de l'equip de   centre si necessiten consell. D'aquesta 

manera, l'aprenentatge adquirit pel     gos es manté fins i tot passat molt temps des que 

l'ensinistrament ha conclòs. 

2. El condicionament del gos s'ha de basar en el reforç i només utilitzar el càstig de forma 

complementària. Aquesta opinió és compartida per la pràctica totalitat d'experts en 

comportament caní a tot el món. 

3. L'educació del gos, a més de l'aprenentatge d'unes quantes ordres, ha de  contemplar la 

utilització correcta de la recompensa, del càstig, en definitiva, dels aspectes més quotidians 

de la convivència del gos amb les  persones de centre. 

 

Figura 8: Individu ordenant 

que vagi el gos 

Font: Manual de educación 

y manejo de perros y gatos 

para programas de terapia 

asistida por animales de 

compañía 

Figura 9: Individu 

ordenant que vagi el gos 

al seu costat 

Font: Manual de 

educación y manejo de 

perros y gatos para 

programas de terapia 

asistida por animales de 

compañía 
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B. Gat 

Molts experts adverteixen el perill de tractar el gat com si fos un gos petit. El 

comportament del gat té una naturalesa molt diferent de la del gos, per tant, el seu tracte ha 

de ser també diferent. El gat procedeix del gat africà, un animal  de tendència solitària i 

territorial. En l'entorn domèstic, els gats no són tan estrictes com el seu parent salvatge i 

accedeixen a compartir el seu territori amb les persones i amb altres gats. 

 

Tot i que el gat domèstic pot arribar a ser molt tolerant davant la presència de 

persones i altres gats, conserva encara part de l’esperit solitari i territorial del seu  avantpassat 

salvatge. Per això, des d’un punt de vista pràctic s’ha d’evitar la convivència de molts gats en 

un mateix espai. A mesura que augmenta la mida   del grup, ho fan també les probabilitats que 

apareguin problemes de conducta, els més freqüents són el marcatge amb orina i l’agressivitat. 

 

El llenguatge corporal del gat és, de la mateixa manera que el del gos, un bon 

indicatiu del seu estat emocional. No obstant això, les reaccions del gat són en certa manera 

més impulsives que les del gos. Per això, resulta important estar familiaritzats amb els senyals 

d’agressivitat pròpia dels felins. En detectar-les, hem d’entendre que el gat ens està dient 

«deixa’m tranquil» i actuar en conseqüència.  

Els gestos més usuals per mostrar agressivitat són:  

- Pupil·les dilatades. 

- Orelles cap enrere i enganxades al capdavant. 

-  Boca oberta. 

- Ensenyant  els ullals.  

- Llom arquejat (com si caminés de puntetes). 

- Cua vertical amb tot el pèl   estarrufat. 

 

1) Origen 

El gat prové del gat muntès o felis silvestre que és l'únic animal que ha decidit 

domesticar-se. Li interessava la comoditat de viure a la casa i la garantia del menjar, fet que 
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explica la seva independència natural. Per tant, mai se senten subordinats. 

 Les primeres fonts de gats domèstics provenen de l'antic Egipte, però se sap que el 

gat va conviure amb humans fa molts anys, al voltant del 5000 aC. Va ser durant l'època de la 

civilització egípcia que es va acostar a l'home i es va acostumar a ell.  

Amb el pas dels anys, el gat domèstic va anar expandint la seva presència a la resta 

del món. Primer, van arribar a la Xina i l'Índia de la mà de comerciants. I aproximadament 100 

aC arriba al vell continent europeu i l'expansió pel continent americà ocorre durant el segle 

XVIII. 

2) Vincle social 

La conducta del gat no ha estat estudiat amb la mateixa profunditat que en el gos. 

Tanmateix, l’existència del període sensible de socialització i les seves implicacions pràctiques 

són molt similars a les descrites per al gos. S’ha de destacar que l’inici del període de 

socialització del gat és anterior al del gos, al cap de dues setmanes, i també és la seva 

finalització set setmanes després de néixer. 

 

- Els gats també han de ser tranquils; han de ser gats que s'acostin a les persones buscant el seu 

contacte, que no ensenyin les ungles ni adoptin actituds agressives. 

 

3) Elecció del gat a la TAA 

 

Algunes de les característiques que ha de reunir un gat de teràpia poden ser les següents: 

▪ No pot ser un gat agressiu. 

▪ Ha de ser un animal molt sociable que gaudi amb la companyia de tota mena de persones, 

encara que siguin desconegudes per a ell. 

▪ El gat de teràpia no pot alimentar-se amb proteïnes crues (pollastre, carn, peix, ous, etc.) per 

a evitar que propagui possibles infeccions als participants amb sistemes immunitaris febles. 

▪ És imprescindible que tingui totes les vacunes al dia i que hagi passat els controls de salut 

“La manipulació dels gats pels seus amos durant les primeres 7 setmanes de vida   és fonamental 

per garantir una bona sociabilitat cap a l’ésser humà.” 

Amb una manipulació diària de 15 minuts de la segona a la sexta setmana de vida,             ajuda al fet que 

els gats es mostrin dòcils en el futur. 
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corresponents. 

▪ Ha de comptar amb una edat mínima d'aproximadament un any. 

▪ L'especialista o entrenador ha de conèixer al gat de teràpia prou per a estar segur de com és 

el seu caràcter. L'ideal és que tots dos portin almenys sis mesos junts. 

▪ El gat ha de sentir-se còmode amb la corretja. 

▪ Els gats són mascotes molt sensibles i nervioses. El gat de teràpia no pot ser un animal que 

s'espanti fàcilment amb sorolls estranys o amb moviments bruscos. 

▪ Ha de ser un gat actiu però no en excés. A més, haurà de saber estar quiet quan es requereix. 

 

4) Educació del gat 

Els processos bàsics d’aprenentatge del gat són idèntics als del gos. L’aprenentatge d’hàbits 

higiènics és el que més interès té des d’un punt de vista  pràctic. 

En el gat, l’adquisició d’hàbits d’eliminació segueix la mateixa tendència natural 

descrita per al gos i sol ocórrer d’una forma molt més ràpida i espontània.    L’única precaució és 

proporcionar una safata ampla i de vora baixa, de material   rendible, un substrat adequat, 

col·locar-la al lloc correcte i fixar una bona rutina de neteja. A continuació s’indiquen les 

recomanacions generals per a aconseguir-ho. 

 

- Si hi ha més d’un gat, col·locar més d’una safata en diferents zones de centre. 

- Utilitzar safates convencionals, no cobertes. 

- Posar les safates en llocs tranquils, de fàcil accés, lluny del menjar i de l’aigua. 

- Emprar sorra no perfumada. 

- Netejar la safata cada dia. Substitueix tota la sorra com a mínim un cop per setmana. 

 

2.4.2 Cavall 

El cavall és un animal dotat amb un gran nombre de capacitats físiques i 

socioemocionals potencialment desenvolupables. La possibilitat de convertir a un  cavall en un 

agent terapèutic és degut a algunes de les seves característiques biològiques i el seu 

comportament, que és el que fa diferenciar-lo dels altres animals de teràpia o companyia. El 

cavall de teràpia junt amb el terapeuta, és qui ha de corregir els defectes motors i conductuals 

del pacient i proporcionar-li beneficis físics, psíquics, emocionals i socials. 
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1) 0rigen  

L'actual cavall Equus és el resultat d'una llarga evolució a partir del Tercer Eocè. Eohippus, 

un animal de la mida d'un tapir amb quatre dits cap endavant i tres cap enrere, vivia als boscos 

pantanosos d'Amèrica del Nord i Europa en aquella època. Aquest cavall ancestral ha experimentat 

una llarga evolució, manifestada amb un augment de mida i una disminució gradual del nombre de 

dits, que acaba en l'actual cavall Equus amb un sol dit funcional. Coneguda pels fòssils, tota la sèrie 

filogenètica que va donar lloc a aquest cavall ara es va originar a Amèrica del Nord, i des d'allà va 

passar per l'estret de Bering fins a Àsia i Europa. Més tard el cavall americà es va extingir i no va 

tornar als Estats Units fins que va ser descobert. 

 

2) Vincle social 

Els cavalls construeixen vincles sòlids i duradors entre ells, que se sostenen a través del 

temps i la distància, fins i tot per a tota la vida, perquè suposen els veritables fonaments que suporten 

el ramat. Els cavalls són capaços d'establir vincles igual de sòlids i duradors amb els éssers humans, 

considerant-los del seu ramat; perquè accepten «a l'altre» tal com és, i no tenen capacitat de jutjar. 

 

El vincle amb els cavalls, permet a les persones treballar el nostre propi «jo», allunyant-nos 

de l'ego, derrocant cuirasses i màscares. I d’aquesta manera, mostrant-nos tal com som, atès que el 

cavall és expert a llegir el nostre llenguatge no verbal (com el de qualsevol depredador); perquè d'això 

depèn la seva supervivència com a presa. 

 

El cavall sempre té una resposta immediata al llenguatge no verbal, per què; per als cavalls, 

«som el que fem» (fins i tot quan no fem res). Aquesta és una clau per al creixement personal. 

 

3) Elecció del cavall 

És important seleccionar acuradament al cavall amb el qual es vol treballar en les sessions. 

▪ La raça no és una prioritat, encara que la seva morfologia ha de ser motiu  d'un acurat 

estudi perquè resulti la més desitjable a l’hora de fer l’activitat. 

▪ El temperament és rellevant perquè es necessita un animal sociable i que   confiï en l'ésser 

humà. 

▪ No ha de tenir pessigolles cap lloc del cos. 
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▪ L'edat ideal s'estima a partir dels sis anys, amb un nivell de doma i entrenament 

correctes. 

▪ L'alçada hauria de rondar els 1,60 metres. Amb aquesta alçada, es facilita   el treball del 

professional en la seva tasca d'atendre el pacient qui seu sobre el cavall. També és 

convenient el poni C, d'una mida més gran que  els ponis petits, donat que és quasi un 

cavall. Aquests solen ser animals  agradables; tenen bons moviments, bona impulsió i 

una conformació física que permet «fer costat» al genet amb el seu coll, dors i gropa, ja 

que estan dotats d'una musculatura correcta. Són resistents a la feina i, a més,  permeten 

que muntin dues persones, pacient i fisioterapeutes, quan sigui  necessari. Al contrari, 

no són apropiats per a les sessions d'hipoteràpia els ponis A o B, ja que són els més 

petits i tenen moviments més rígids a conseqüència d'un coll curt i un dors més dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Poni tipus C 

Font:https://www.ventadecaballos.es/pony-c-superior-de-

salto-y-completo-a-la-venta/caballos/42512 

Figura 10: poni tipus A 

Font:https://hipicaenelmundo.wordpress.com/2017/

02/07/clases-de-ponis-y-principales-razas/ 

Figura 11: poni tipus B 

Font:https://productos.trovit.es/mascotas/pony 
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4) Educació cavall 

 

4.1 Conceptes de l’entrenament 

 

Aquest animal és un atleta nascut per moure’s i com tot esportista s’ha d’entrenar  amb un 

objectiu final. En aquest cas, l’objectiu és obtenir un bon cavall per fer la TA amb cavalls. 

 

És fonamental assegurar la seva bona salut i estat 

físic i això obliga a brindar-li una bona qualitat de vida. El 

cavall, per pròpia iniciativa, només es mou per buscar el seu 

aliment al prat, però això no es pot considerar gimnàstica. 

També cal tenir en compte els objectius a assolir, tan 

immediats com mitjà i llarg termini. Addicionalment, s'ha de 

respectar el temps dedicat a l'ensenyament i pràctica de 

l’animal. Hi ha cavalls que aprenen més de pressa i altres que 

necessiten una mica més de temps i repetició dels exercicis, 

però que, tanmateix, després no els obliden. 

 

 

 

La sessió de treball, exercitació o entrenament es divideix en tres etapes: 

• Escalfar. 

• Treballar, augmentant progressivament la intensitat. 

• Relaxar, rebaixant de mica en mica la intensitat. 

 

El cavall sa i ben entrenat és un col·laborador obedient, confiat, sociable i, sobretot i molt 

important, amb bons moviments. Presenta les següents característiques:  

- Llibertat de moviments i regularitat en la marxa. Fluïdesa en les transicions de sortida, 

parada i canvis de marxa. 

La fórmula «Conformació = força = resultat» fa que el cavall realitzi de forma fàcil els exercicis o 

tasques que se li demanin, i alhora es sentirà còmode i segur. 

 

Figura 13: Zona de descans dels cavalls al Club Escola 

Hípica Anoia 

Font: elaboració pròpia 
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- Bona impulsió del terç posterior. 

- Harmonia en tot el seu aspecte en general, amb moviments regulars. 

- Absència de resistències i defenses. 

 

Pel que fa al treball durant la sessió, és agradable mantenir el ritme de l’activitat   amb 

un cavall que coneix el seu ofici i col·labora, que dóna la impressió d'actuar  per si mateix i està 

confiat, atent, concentrat i pendent de les ordres del guia. Avança amb rectitud i restableix 

l'equilibri del seu cos i el de la càrrega,  distribuïda correctament sobre les seves quatre potes. 

Quan el cavall marxa al pas, no ha d'arrossegar els peus i mantenir la impulsió i dosificar 

l'energia de tal   manera que les sortides i les parades no siguin brusques. 

 

L'entrenament específic per al cavall de teràpia es basa en el programa següent: 

 

Primera fase:  

 

• Exercitar els moviments fonamentals de la doma clàssica, cada dia, com a   mínim durant 

una hora. 

• Donar corda. 

• Treballar bé les transicions de les marxes o exercicis. 

• Passejar amb el cavall a la mà, alternant la col·locació dels monitors esquerra   i dreta. 

• Aconseguir que confiï en la fusta i la tralla. 

• Fer servir el cavall a regna llarga i regna paral·lela. 

 

Dintre d’aquesta fase podem trobar exercicis crucials, és a dir, dins el programa de 

treball i entrenament del cavall de teràpia és imprescindible    la pràctica de certs exercicis de 

doma clàssica, principalment el treball en dues pistes: esquena fora, cap al mur o gropa 

endins; cap al mur, cedir a la cama i esquena endins. Aquests exercicis són apropiats per 

enfortir els músculs abdominals, així com per augmentar la flexibilitat del dors i obrir i tancar 

cercles,    entre d'altres. 
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Segona fase: 

 

• Donar corda. 

• Treure les pessigolles. 

• Aconseguir que accepti el desplaçament de diverses persones al seu voltant. 

• Aconseguir que sigui sociable, amable i accepti carícies sense mossegar. 

• Cal acostumar als sorolls i caigudes de bastons o muletes, els desplaçaments  de cadira de 

rodes, etc. També cal habituar-lo a la munta amb grua. 

• Aconseguir que accepti al seu costat les cadires o escaletes per muntar o desmuntar. 

• Que es doni un cop a les rampes i no es mogui durant l'acció de muntar o desmuntar al 

pacient. 

• Que accepti els jocs amb cintes, pilotes, joguines, pinces, barrets, etc. 

• Que permeti que els genets es posin i treguin jaquetes, pantalons, sabates, llençols, mantes, 

etc. I, especialment, ha d’acostumar-se a frec de capes de plàstic, impermeables, etc. 

• Que no tingui por o s'espanti de les ombres o sorolls procedents de l'exterior de   la pista. 

• Que pari quan el genet es desplaci al seient. 

• No s'ha de moure quan el professional parla amb el pacient o el desplaça. 

• Que no s'espanti dels moviments bruscos del genet. 

• Que baixi el cap, estirant el coll, per permetre que el pacient et passi la cama per sobre del 

mateix per muntar o desmuntar (d'aquesta manera s'evita bolcar el tors del genet cap enrere 

i que, com a conseqüència, perdi la referència òptica de la seva situació espacial, cosa 

especialment important per als nens o adolescents amb problemes psíquics). 

 

Si no hi ha una bona relació entre el monitor, o guia, i el cavall, es poden produir  reaccions 

perilloses per al pacient, un moviment brusc, un refusi o un ensurt podrien fer caure al pacient. És 

molt rellevant i obligatori preparar el cavall que està fred abans de la sessió, sobretot abans que la 

munta  al pacient. Cal dedicar uns minuts a l'escalfament amb alguns exercicis, com donar corda uns 

deu minuts a les dues mans o muntar uns deu o quinze minuts.    No realitzar aquest escalfament previ 

pot provocar una defensa del cavall i risc per al pacient. 
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             4.2 La importància de <<donar corda>> al cavall de teràpia 

Els minuts dedicats a donar corda a un cavall abans de fer l’entrenament o 

exercitació diària, tenen la finalitat de mantenir-lo en bones condicions de  fluïdesa, flexibilitat, 

obediència i tranquil·litat. 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre a l’animal de forma individual perquè 

després sigui col·laborador, estigui concentrat en l’activitat, no oposarà defensa i estarà atent 

a les ordres. 

 

Amb una suau vibració de corda, es pot establir el control sobre el cavall. La mà  del 

guia, al vibrar sobre la corda, transmet les ordres directament al cervell de l’animal. La 

comunicació i amistat entre guia i l’animal és la clau de l’èxit i resultat  positiu de les sessions. 

 

Amb l’exercici a la corda s’aconsegueix: 

 

- Un cavall obedient, calmat i relaxat. 

- Enfortiment i desenvolupament de la musculatura. 

- Desenvolupament flexió lateral i flexió correcta de la banda rígid. 

- Desenvolupament de l'equilibri. 

- Relaxació del clatell i bona col·locació del cap. 

- Enfortiment del dors. 

- Concentració i obediència a les ordres vocals i expressió corporal del guia. 

- Augment de la concentració si s'introdueixen barres de salts. 

- Entrenament per a una bona parada i sortida sense brusquedat. 

 

4.3 Procés d’una sessió de TA amb cavalls 

 

El procés d’entrenament va depenent del tipus de malaltia que tingui el pacient,  però les tres 

parts més importants són: 
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1. El pacient primer de tot ha de netejar al cavall, l’ha de pentinar i netejar per   poder 

tenir un bon vincle entre el pacient i l’animal. 

 

2. Després, el pacient puja al cavall, sobre una peça de borrec natural, de la  forma 

més natural possible. 

 

3. El terapeuta guia al cavall de forma circular amb l’exercici de corda per una  pista. 

 

 

 
6 

 
6 Imatges de Club Escola Hípica Anoia 

Figura 14: punt 1 

Font: elaboració pròpia 
Figura 15: punt 2 

Font: elaboració pròpia 

Figura 16: punt 3 

Font: elaboració pròpia 
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           4.4 Efectes del moviment del cavall 

 

Per poder parlar de l’efecte del moviment del cavall, hem de saber la importància  de la postura 

del pacient. 

 

Ell ha de pujar al dors del cavall de forma que hi hagi una comunicació entre  els dos 

cossos. El triangle de sustentació del genet està format pels dos ísquiums  i la símfisi púbica. A 

partir d'aquesta base, la columna vertebral i tot el cos reben directament l'efecte que 

produeixen les oscil·lacions del pas del cavall. 

 

Les cames cauen lliures des de l'articulació del maluc, i les natges, les cuixes i els 

panxells estan en contacte directe amb el cos del cavall. L’alta temperatura del cavall beneficia 

al pacient, ja que és superior a la de l'ésser humà. Les cames  pressionen el cos del cavall gràcies 

a l'acció dels adductors. D'aquesta manera, s'aconsegueix que la postura sigui ferma i segura, 

especialment durant els exercicis del cap (rotació i entrenament dels braços i el tronc). El cavall 

entrenat,   per descomptat, no farà cas a aquesta pressió en els seus costats, perquè està atent 

i pendent de les ordres del monitor, que és el seu guia. 

 

Pel que fa als efectes del moviment del cavall i oscil·lacions, produïts pel pas de 

l’animal, serveixen per estimular i reforçar el mètode de fisioteràpia que s’utilitza en 

rehabilitació. 

 

Els exercicis dinàmics d’aquesta teràpia ajuden a corregir moviments viciosos i 

postures incorrectes. L’acció del moviment rotòric humà s'estableix mitjançant l’aprenentatge 

del seient amb la postura per poder estabilitzar la relació cap-tors- extremitats. 

 

La transferència dels moviments naturals de l’emulació humana es reforça gràcies a 

l'impuls que provoca el cavall que es mou cap endavant, i això, a la vegada, estimula 

intensament l’entrenament de l’activitat rotòrica de la deambulació de l’ésser humà. 
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         4.5 Importància del pas del cavall  

 

El pas del cavall és el moviment de desplaçament que s'utilitza durant les sessions. 

No ha de ser trot ni galop. El cavall s'ha de moure al pas, amb el ritme indicat pel professional 

segons les necessitats del pacient. El pas llarg i el pas curt es demanaran en el moment 

necessari i sempre mantenint la impulsió i l'equilibri. L'estudi de la biomecànica del cavall ajuda 

a comprendre millor la necessitat d'emprar el seu pas com el moviment ideal per a la teràpia 

del moviment, ja que en això precisament consisteix la Teràpia assistida amb cavalls. 
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2.5 Èxit de la Teràpia assistida amb animals 

En aquest apartat podrem veure estudis i altres de llibres, articles, pàgines web, 

segons persones en els quals es confirma que la teràpia assistida amb animals és eficaç. 

Segons l’article <<Terapia Asistida con Animales de companyía>> fet per COVELMA ( 

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid) explica un estudi en el qual la introducció d’un gos 

va afavorir la vida dels pacients: 

“Un estudi a l'Hospital de Caufield a Austràlia, va revelar que la introducció d'un 

llaurador retriever anomenat Honey de manera interna, va ajudar els pacients a millorar el seu 

estat d'alerta, sortir més al carrer i millorar el seu interès per la vida. “Les persones internes en 

aquestes institucions presenten actituds apàtiques dirigides cada vegada més per inèrcies”. Per 

a alguns interns, la presència de Honey es va traduir en un interès major per la vida detenint 

aquesta deterioració.7” 

Frase destacable d’aquest article: 

 

A més a més, en aquest es pot veure una imatge en la qual apareix la comparació de 

dibuixos de nens amb dificultat d’adaptació d’entre 5 i 9 anys, realitzats en el programa 

“Enseñando a querer. Enseñando a vivir”. Respecte a la figura 18, es veu una bona evolució en 

què els nens passen de fer dibuixos simples a mostrar que es senten bé. 

 
7 Salmon,I.M.&Salmon, P.W. (1982) “A dog in Residence: A Companion-Animal Study Undertaken in the Caufield General 

Hospital”(Melbourne: Report from the Join Advisory Committee On Pets In Society-JACOPIS) 

“En alguns problemes basats en la capacitat per a rebre 

o expressar afectivitat cap als humans, els animals són 

un primer pas per a estimular les sensacions tàctils (en 

els casos de persones maltractades o sotmeses a 

violència física o psíquica)” 
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Figura 17: Comparació de dibuixos fets abans i després de l’activitat, realitzats per nens amb 

trastorn d’adaptació d’entre 5 i 9 anys. 

Font:http://www.colvema.org/PDF/1219Terapia.pdf 
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Pel que fa als principis de Boris Levinson, ara veurem l’origen de la teràpia assistida amb 

animals, junt amb el seu èxit: 

Un matí, Levinson es trobava en el seu despatx i, com no esperava visites fins més 

tard, va deixar que el seu gos Jingles li acompanyés mentre escrivia. L'animal estava ficat al llit, 

als seus peus. En general, el gos tenia prohibida l'entrada a la consulta si hi havia pacients. 

No obstant això, aquest dia van aparèixer de manera inesperada una dona i el seu 

fill, pacient del doctor. No tenien cita fins a hores més tard, però tots dos estaven alterats i 

Levinson els va atendre. El nen mostrava signes de retraïment i ja s'havia sotmès a un llarg 

procés de teràpia sense obtenir resultats. 

Mentre el doctor saludava a la mare, el gos va córrer cap al nen i va començar a 

donar-li lametons. Contra tot pronòstic, el noi no es va espantar i va començar a abraçar i a 

acariciar a l'animal. La mare pretenia separar-los, però Levinson li va fer senyals perquè els 

deixés. Al final, el nen va dir que volia jugar amb el gos. 

Durant diverses sessions posteriors, Jingles va jugar amb aquest nen i Levinson va 

poder observar els efectes positius del vincle que es va crear entre tots dos. Amb el temps, i 

gràcies a la via de comunicació que l'animal va poder obrir, el doctor va aconseguir ajudar al 

noi. 

Boris Levinson va comprovar que la presència del seu gos en les sessions de teràpia 

ajudava a un nen amb seriosos problemes de retraïment a tranquil·litzar-se i a expressar les 

seves emocions. 

A partir d'aquesta preciosa anècdota, el doctor va iniciar una àmplia recerca amb la 

qual va poder establir les bases del que coneixem com a Teràpia Assistida amb Animals. 

En 1969, Levinson va publicar la seva experiència professional amb el gos Jingles en 

un llibre titulat Psicoteràpia infantil assistida per animals. Sens dubte, aquesta publicació és 

avui dia una obra de referència per a les persones que es dediquen a la Teràpia amb Animals. 
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En un estudi Levinson (1995) va observar que els animals exerceixen un paper 

important en l'estabilitat emocional, la relació amb els animals de companyia desperta l'interès 

de relacionar-se amb els altres.  

En un altre estudi del 1995, Robinson va afirmar que estar amb mascotes disminueix 

l'ansietat. I les conclusions d'un estudi de 2011 van ser que, els animals de companyia 

proporcionen un suport psicològic per a les persones, i esmorteeixen les experiències 

negatives com l'estrès, l'ansietat i el nerviosisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Boris M. Levinson junt amb el seu gos Jingles 

Font: https://petpartners.org/blog/changing-the-world-through-aai-the-history-of-

pet-partners/ 



Lucía Soriano Trabalón                              Institut Pla de les Moreres                                      La TAA  

47 

 

3. MARC APLICATIU 

           3.1 Metodologia 

 

Per dur a terme aquest treball, en primer lloc, he fet una revisió de la bibliografia 

sobre la Teràpia Assistida amb Animals. Tot i que a Internet hi ha molta informació, també 

m’ha ajudat a llegir-me llibres relacionats amb el tema d’interès. 

 

En segon lloc, he elaborat la part pràctica realitzat una enquesta dirigida a una 

mostra de persones majors de dotze anys. He escollit l’enquesta per tal de  comparar les 

respostes que té cada usuari respecte la teràpia assistida amb animals. D’aquesta manera, he 

pogut comprovar que la societat en general no és conscient del que pot  arribar a fer un animal 

en la vida d’algú. 

 

Tanmateix, he fet entrevistes a professionals per poder veure si la informació extreta 

de les meves fonts coincidien i finalment, poder afirmar o  negar la meva hipòtesi. Això m’ha 

ajudat a resoldre dubtes i fer la part teòrica sense cap classe de problemes. 

 

A partir dels resultats obtinguts a l’enquesta, he analitzat les respostes aportant 

gràfiques i percentatges. 
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3.2 Anàlisi dels resultat de l’enquesta  
 

Aquesta enquesta ha estat realitzada a una mostra de 46 persones, totes majors de 

12 anys, les quals són  amics, coneguts i familiars. Per poder divulgar l’enllaç del formulari vaig 

utilitzar  unes apps molt conegudes anomenades Instagram i WhatsApp. He creat aquesta 

enquesta en dos idiomes per a persones que no entenguin el català. 

Aquesta enquesta consta de dotze preguntes, les quals les 1, 2, 3, 4, 7 i 8 són 

respostes tancades, i, en canvi, la 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 són de resposta oberta. Aquesta, té 

una durada de 2 minuts com a màxim. Per a verificar el resultat, analitzaré pregunta per 

pregunta  i aportaré els percentatges per poder fer una valoració.  

 

Pregunta 1 

 

 

 

Pregunta 2 

 

 

 

Gràfic 1: resultat de la pregunta 1 indicat en percentatge 

Gràfic 2: resultat de la pregunta 2 indicat en percentatge 
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Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

 

 

 

Pregunta 5 

 

Si és que no, per què? / Si es que no, ¿Por què? 

 

 

3.2.1 Anàlisi de les preguntes 1,2,3,4 i 5 

 

Com podem observar, les primeres cinc preguntes de l’enquesta, mostren la informació 

bàsica dels enquestats. En primer lloc, la pregunta inicial (gràfica 1) ens indica que el 84,4% del total 

de la mostra es troba en un interval de 16-25 anys, sent la minoria els menors de 16 i majors de 25 

anys. Tot i les diferències d’edat, totes les persones expressen que els hi agraden els animals, 

representat en un 100% en la gràfica 2. 

Gràfic 3: resultat de la pregunta 3 indicat en percentatge 

Gràfic 4: resultat de la pregunta 4 indicat en percentatge 
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En relació amb la pregunta anterior, del 100% dels enquestats, tres quartes parts (75,6%) 

han indicat que tenen mascotes a casa. En canvi, el 24,4% restant, no tenen animals, però 

pràcticament tots (95,6%) manifesten que desitjarien tenir-ne. Respecte a aquelles persones que no 

tenen animals i tampoc en volen tenir, el motiu principal és la responsabilitat que requereix cuidar-

los. 

 

Pregunta 6 

 

 

 

 

Pregunta 7 

 

 

 

 

Pregunta 8 

 

Per què? / ¿Por qué? 

Gràfic 5: resultat de la pregunta 6 indicat en percentatge 

Gràfic 6: resultat de la pregunta 7 indicat en percentatge 
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Pregunta 9 

 

Quan estàs amb les teves mascotes, com et sents? / ¿Cuando estás con   tus mascotas, como te 

sientes? 

 

3.2.2 Análisi de les preguntes 6,7,8 i 9 

 

 

El punt següent tracta sobre les malalties, discapacitats, trastorns o riscs d’exclusió. 

Aquestes preguntes, concretament les tres següents (gràfic 6, 7 i 8), ens ajudaran a extreure 

informació bàsica sobre el que pensen els enquestats de la teràpia assistida amb animals. Com podem 

observar, la pregunta 6 ens indica que el 91,1% de la mostra, no presenten cap mena de problema 

físic o psíquic. En contra, tan sols el 8,9% han sigut capaços d’expressar que en pateixen algun. 

Concretament, segons el que em van facilitar, són persones amb depressió, discapacitat motora, 

anorèxia i ansietat. 

Seguint amb aquesta idea, el mateix percentatge d’enquestats no creuen en la necessitat 

de tenir problemes físics o psíquics per obtenir ajuda d’un animal. Així mateix, responent al gràfic 8, 

la idea central del perquè de la pregunta anterior, és que un animal està sempre, independentment 

de si tens cap problema o no. En relació amb la pregunta 9, els qüestionats concloïen que quan 

estaven amb les seves mascotes es relaxaven i la presència d’aquests els ajudaven en pràcticament 

tot de la seva vida quotidiana. També, podem afegir que aquestes persones se senten estimades, 

recolzades, tranquil·les; és com un món aïllat en el qual et sents bé amb la millor companyia. 

 

 

Pregunta 10 

Coneixes la teràpia assistida amb animals? Que en penses? Creus que   funciona? / ¿Conoces la 

terapia asistida con animales? ¿Qué piensas sobre esto?, ¿Crees que funciona? 

 

Pregunta 11 

Has fet alguna vegada un esport amb animals o teràpia? Quin/a? / ¿Has   hecho alguna vez un 

deporte con animales o terapia? ¿Cuál? 
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Pregunta 12 

Creus que els animals són una bona forma de desconnectar, progressar i aprendre d'ells ( 

no coneixen la maldat)? / ¿Crees que los animales son  una buena forma de desconectar, 

progresar y aprender de ellos ( no conocen la maldad)? 

 

Pregunta 13 

Digueu-me alguna anècdota la qual la vostra mascota us ha fet sentir millor o per l'estil / 

Decidme alguna anécdota la cual vuestra mascota os ha hecho   sentir mejor o por el estilo 

• (Respostes de la pregunta 13 a l’annex) 

 

3.3.3 Anàlisi de les preguntes 10,11,12: 

 

 

Pel que fa al coneixement dels enquestats sobre la teràpia assistida amb animals, veiem 

que hi ha una divisió de dos grups. D’una banda, el 60% de les persones que no coneixen les TAA 

creuen en l’efectivitat i que podria ser una bona forma de substituir els fàrmacs i el contacte amb el 

metge. De l’altra, el 40% la coneixen. A més a més, podem dir que encara que no coneguin amb 

diafanitat8 que és la TAA, els dos grups coincideixen en la seva efectivitat i creuen que és una bona 

iniciativa per tractar d'ajudar a les persones que ho necessiten amb éssers tan purs com els animals. 

Respecte a la pregunta anterior (10), del 40% que si coneix aquesta tècnica, 1 de cada 10 

persones han fet esport o teràpia amb animal, les quals han practicat equinoteràpia, hípica i han anat 

a córrer amb el seu gos. 

Per últim, la pregunta 12 i 13 (encara que aquesta anirà a l’annex) estan relacionades amb 

la pregunta 9 pel que fa a les respostes. Ara bé, els enquestats afirmen que els animals són purs, no 

tenen maldat i a l’hora d’estar amb ells, transmeten relaxació i pau. També, apunten que els animals 

són millors que les persones, pel que fa a l’honestedat, amor i la falta de prejudicis cap als altres. En 

altres paraules, podem dir que el 100% estan d’acord en el fet que els animals són una bona forma 

de desconnectar, progressar i aprendre d’ells. 

 
8 Sinònim de Claredat 
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4.CONCLUSIONS 

 

A través de les dades obtingudes, hem observat que els enquestats realment no tenen un 

gran coneixement sobre la Teràpia Assistida amb Animal (TAA).  

 

Certament, més de la meitat dels participants que s’han sotmès a l’enquesta (60%), han 

mostrat que la seva coneixença sobre la TAA és nul·la. De tal manera, això demostra que la majoria 

de gent major de dotze anys no era conscient de la seva existència. En contra, l’altre 40% que si la 

coneixen, exposen tenir una idea bàsica del que tracta aquesta teràpia. Tot i això, l’únic que aquestes 

persones saben segur, és que només creuen saber sobre el tema, però no saben realment. Dit d’una 

altra manera, entenen que s’utilitza un animal per ajudar a altres persones, però no saben determinar 

a quin tipus de persones va dirigida, els tipus de teràpies, distinció del tipus d’intervenció amb 

animals, etc. 

Amb caràcter general, tant els que no coneixen la TAA com els que si, són conscient que no 

és necessari patir cap trastorn, discapacitat, malaltia o risc d’exclusió perquè un animal concretament 

intervingui. Tot i això, no tenen cap idea sobre a quin tipus de persona va dirigida aquesta teràpia. 

  

Complementàriament, de les entrevistes he pogut extreure que els professionals admeten 

que hi ha una petita part de les persones que coneixen les Teràpies Assistides amb Animal, ja que 

com tots diuen, falta molt treball en l’àmbit d’investigació científica en aquest camp. Altrament, es 

pot dir que cada vegada hi ha més coneixença, però no la necessària, tal com hem pogut observar de 

les enquestes. 

 

En conclusió, puc afirmar que he pogut assolir l’objectiu, encara que, la hipòtesi queda 

refutada perquè els enquestats tan sols tenen una idea bàsica del que és la TAA  i per això, no poden 

afirmar si funciona o no amb certesa.  

  

Per elaborar aquest treball, m’he basat més en la informació que m’han facilitat i els llibres 

que la que hi ha a internet, ja que d’aquesta em puc assegurar que les fonts són fiables i que no hi 

hagi mal entesos.  
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Al llarg de la recerca, m’he trobat amb algun problema que ha dificultat fer la recerca tal 

com jo m’esperava. Per conèixer més sobre com són les classes de teràpia assistida amb animals i 

saber que en pensa cada pacient, volia poder parlar amb ells en primera persona, però els 

responsables dels centres i associacions no van creure que fos necessari i tenint en compte l’estat 

d’aquestes persones, no ho veien viable. Per aquesta raó, només vaig poder fer unes entrevistes amb 

terapeutes i ensinistradors. A més, els llocs on estaven situats aquests centres estaven fora del meu 

poble i no era fàcil poder desplaçar-me.  

 

Per a resoldre aquest problema, vaig optar per buscar aquesta informació indirectament, 

és a dir, basant-me en les explicacions de llibres o vídeos. En primer lloc, després de ser aconsellada 

per la meva tutora del treball de recerca, vaig buscar informació sobre què és aquesta teràpia, d’una 

forma objectiva i informativa. Això va donar lloc a l’inici del marc teòric. Tot seguit, vaig mirar vídeos 

que tractessin sobre el tema i vaig llegir algun llibre on tractaven estudis amb informació rellevant, 

per entendre les teràpies de més a prop. Quan vaig estar força informada sobre el tema, vaig realitzar 

les entrevistes per obtenir dades més qualitatives i personals. Finalment, amb la informació 

necessària i la recerca, he pogut fer unes estadístiques per donar suport a la meva hipòtesi a les 

conclusions. 

Finalment, fent aquest treball m’he adonat que l’àmbit de la salut junt amb els animals em 

pertany. És a dir, cada vegada que feia una entrevista o aprenia informació nova em quedava 

al·lucinant pel fet que uns éssers tan petits sense la capacitat de parlar, podien canviar la vida de 

moltes persones. Per això, tot i que em vull especialitzar en veterinària, no es descarta la possibilitat 

que en un futur arribi a ser una terapeuta la qual ajudi a persones amb un animal. La veritat, crec que 

s’hauria de conèixer més aquestes teràpies. Descarta la possibilitat que en un futur arribi a ser una 

terapeuta la qual ajudarà a persones amb un animal. La veritat, crec que s’hauria de conèixer més 

aquestes teràpies.  

 

“«L'ésser humà ha de romandre en contacte amb la naturalesa al llarg 

de tota la seva vida per a poder mantenir una bona salut mental» 

(Boris M.Levinson)” 
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6. ANNEX 

Annex 1: Anècdotes amb mascotes ( Respostes pregunta 13 de l’enquesta) 

• En els dies grisos, els dies que tot es veu negre, els animals t'il·luminen la vida, et donen 

una alegria enorme. 

• Per la mort d’un familiar jo no estava molt bé anímicament i el meu gos va ser l’únic capaç 

d’ajudar-me sense dir ni una paraula (i com aquesta moltes ocasions més).  

• Últimament, sento moltíssima pressió, estrès, ansietat i nervis a causa de tot el que porto 

cap endavant alhora. Tinc un gos considerat PPP i és l'única alegria real que cada dia rebo 

quan arribo a casa. Ja pot haver-me anat el dia fatal que arribar i veure la il·lusió que li fa 

la meva arribada em fa sentir tan volguda que se m'oblida el dia que hagi tingut. 

• El fet de dormir amb mi els dies que estic trista em fa sentir molt millor.  

• Quan he estat malalta i la meva mascota en tot moment ha estat al meu costat. 

• Tenir un mal dia i veure a la teva mascota somrient i automàticament t'alegra el dia o 

dormir amb la teva mascota. 

• Pràcticament, cada dia que no em trobava bé me n’anava a la terrassa amb el meu gos a 

jugar i en una hora reia més que en tot el dia. 

• Estava tombada en el meu llit sentint-me malament per x raonis, i la meva gata simplement 

es va venir amb mi va començar a llepar-me la cara i refregar la seva cara en la meva, 

després de va tombar damunt meu i tot el mal que em sentia acabo desapareixent mentre 

l'acariciava. 
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Annex 2: Anècdotes de persones obtenint la TAA o AAA 

Activitat assistida amb animals: 

El dia 19 de juliol vaig poder contactar amb la treballadora social de la residència Amavir de 

Vilanova del camí. Aquesta, va explicar-me una anècdota que em va emocionar: 

- Una senyora de la residència estava apunt de morir degut a una malaltia anomenada 

Alzheimer, les treballadores no sabien que fer i no tenien gaire esperances, li donaven una 

setmana de vida. Fins que un dia, van portar un gos a la seva habitació i el van pujar al llit, 

la dona, es movia més que abans, somreia, i també intentava parlar-li. Finalment, va durar 

més temps del previst i tots van poder veure el “poder” que tenia l’animal.  

Teràpia assistida amb animals 

- Una nena de tres anys amb síndrome d’Angelman no volia relacionar-se amb ningú de 

l’escola, no parlava i tampoc tenia cap mena de comprensió. Fins que un dia, van decidir 

de fer teràpia individual amb un gos. Al cap dels 3-4 mesos, la nena va ser motivada pel gos 

a respondre davant els estímuls, de tal manera que junt amb una Tablet, va aconseguir 

aprendre les lletres, números i frases fetes com per exemple: vull passejar a la bola (el gos).  

- Un avi amb Parkinson  es negava a anar al gimnàs per poder fer exercicis per a caminar. La 

seva fisioterapeuta va demanar un gos de teràpia per poder assolir els objectius per a 

solucionar aquest problema. Per tant, van preparar a una gossa fent uns exercicis que per 

cada pas gran que feia l’ensinistrador, ella feia una tombarella, a la fi que quan la portessin al 

gimnàs, l’avi havia de fer passos grans perquè la gossa faci la seva acció i poder donar-li un 

premi. Això, tenia l’objectiu de motivar-lo perquè caminés. Finalment, un temps després, 

anava sol pel carrer i fins i tot, acompanyava a la seva dona amb Parkinson perquè no caigués.  

 

- Un adolescent de setze anys, no expressava cap emoció. A més, era agressiu i sempre el 

fatxenda. Van decidir fer TA amb el gos i al cap de les dues setmanes va començar a plorar, a 

mostrar les seves emocions, de manera que quan no hi havia ningú, no podia fer-se el macarra 

i el gos el va ajudar a “alliberar-se”. 

 

- Una nena de dotze anys la qual anava en cadira de rodes, lligada a tot a reu perquè no podia 
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aguantar-se dreta ni podia moure el cap, dit en altres paraules, estava en estat vegetal i l’únic 

moviment que feia era el dels dits de la mà dreta. El primer dia de sessió amb un gos de 

teràpia, la van tombar junt amb aquest i amb els dits va començar a tocar-lo.  Tanmateix, va 

intentar fer com una expressió de somriure, cosa que era molt difícil que pogués fer. 

Seguidament, el gos es va moure i ella el va deixar de tocar, llavors, la nena va aixecar el cap 

per veure on hi era l’animal. En aquell moment, tots es van quedar bocabadats en veure que 

hagués pogut aixecar-lo quan era pràcticament impossible. 

 

 

- Un nen amb problemes de parla, no era capaç de parlar amb cap persona. Per això, el van 

portar a fer teràpia assistida amb cavalls, concretament, hipoteràpia. En la que van crear un 

vincle tan especial entre el cavall i el nen, que ell només volia parlar amb l’animal, fent 

monosíl·labs, paraules desestructurades, frases sense cap orde, etc. És per això que amb el 

temps va començar a parlar millor gràcies a les repeticions de paraules, que d’aquesta forma 

podia començar a entendre el vocabulari. Avui dia, el nen s’expressa amb normalitat, sense 

cap dificultat. 
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Annex 3: Entrevistes 

Entrevista a Enric Bruch, cap de la Residència canina Barcelona Els Tres Pins el 5/08/2021 

L’Enric Bruch és el cap de la Residència canina Barcelona Els Tres Pins, un centre on ofereixen el servei 

de la Teràpia Assistida Amb Animals i l’Activitat Assistida amb Animals, concretament amb animals 

de companyia. El dia 5 agost del 2021 vaig anar a Balsareny, el poble on està situat per poder fer-li 

una entrevista. 

 

En primer lloc, l’Enric explica que les Teràpies Assistides amb Animals (TAA) són sessions individuals, 

pel fet que cada persona té uns objectius diferents. Per això, la intervenció del gos és quan el 

professional de la salut no pot acabar d’aconseguir el seu objectiu. El centre Els Tres Pins s’encarrega 

d’entrenar als gossos o gats perquè motivin a l’usuari i aquest pugui assolir el que està buscant. 

També afegeix que, en la TAA el professional mira el benestar del seu pacient, però, en canvi, ells 

miren pel gos; és prioritari. A més a més, si a l’animal no li agrada el pacient que està ajudant, no es 

pot seguir amb la teràpia. D’aquesta manera, per evitar problemes, es fa un test per saber si l’usuari 

és apte o no. A banda d’això, hi ha animals com els salvatges i els rèptils, que no es consideren per 

fer teràpia sinó per realitzar activitats. Tanmateix, ressalta que depenent de la situació de cada 

persona, aquesta necessitarà un tipus de teràpia o altra. 

En aquest tipus de teràpia, es pot treballar tot el que vulguis, és per això que si no hi ha cap forma 

d’ajudar completament, sempre hi ha l’opció de millorar d’alguna manera. L’Enric afirma que “La 

motivació és molt important en la TAA”. 

  

En segon lloc, explica que les Activitats Assistides amb Animals (AAA), a diferència de les teràpies, no 

hi ha objectius marcats. Es busquen activitats per treballar coses que els mestres estan treballant, i 

poden ser sessions grupals. Convé destacar, que ell ha estat en centres educatius (un d’ells és 

l’Institut Pla de les Moreres) i a presons per fer AAA, i assegura que es noten canvis i millores en les 

persones. 

  

L’entrevistat confirma que s’ha de tenir en compte que abans de tot, els gossos de teràpia han de 

tenir un vincle amb l’humà, independentment de les proves; si no hi ha aquesta connexió, no pot ser 

un gos de teràpia. 
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En tercer lloc, pel que fa a l’entrenament, diu que primer els guies s’han de formar en sis mesos i 

després el seu gos ha de passar 25 proves les quals fan que l’animal no pugui fer mal a l’usuari, com 

per exemple, donar la poteta i fer mal a la cuixa del pacient. També, s’asseguren que si aquesta 

persona fa mal al gos, l’animal no mossegui o grunyi, davant aquesta situació ha d’estar tranquil. Per 

tant, si un gos no passa aquestes proves, no pot fer teràpia. A continuació, explica que hi ha dos 

nivells: 

- Nivell 1: L’entorn és previsible, és a dir, saps que l’usuari no farà mal al gos. 

- Nivell 2: L’entorn no és previsible, no se sap amb certesa si el pacient li farà mal. Per aquest 

motiu, s’utilitzen menys gossos. 

  

Segon l’Enric, l’única característica necessària en un gos de teràpia és que ha de tenir un bon caràcter. 

Respecte a les habilitats, s’aprenen amb els entrenaments amb el pas del temps. 

  

En l’últim lloc, pel que fa a l’elecció del gos, assenyala que tots els gossos poden ser animals de 

teràpia, però depèn del caràcter del gos. Dit en altres paraules, l’important és el gos, no la raça. Tot i 

que, és cert que depenent del treball sí que és rellevant el tipus de raça (si són petits o grans) i perquè 

hi ha gossos que són més intel·ligents que aprenen més ràpidament que d’altres. A més a més, afegeix 

que els gossos PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) poden ser aptes per a teràpia, tant en la TAA 

com AAA, i tenen les mateixes proves. 

  

Per altra banda, convé ressaltar una reflexió de molt interès per persones que tenen mascotes: “Quan 

un gos té estrès i ansietat ha de deixar les teràpies. També, diu que quan una persona saluda a un 

animal sempre i està molt a sobre, implica que l’animal estigui sempre darrere del seu amo i això és 

un indici de què el gos està fatal emocionalment”. 

 

 

Entrevista a l’Anna, hipoterapeuta del Club Escola Hípica Anoia (Rubió) el 9/08/2021 

L’Anna és la hipoterapeuta del Club Escola Hípica Anoia, un lloc on ofereixen el servei de la 

hipoteràpia. El dia 9 agost del 2021 vaig anar a Rubió, el poble on està situat per poder fer-li una 

entrevista. 
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En primer lloc, l’Anna comença explicant que l’equinoteràpia és un treball indisciplinat que busca la 

rehabilitació, integració i desenvolupament físic, psíquic i social. Mentre que la hipoteràpia, l'activitat 

terapèutica aplicada per un fisioterapeuta especialitzat, té com a base la cadència del pas del cavall, 

i a més, s'utilitza per a la rehabilitació de persones amb malalties neurodegeneratives i 

traumatològiques, entre altres. Aquestes teràpies es fan a l’aire lliure perquè transmeten pau. 

L’entrevistada afirma que el tipus de teràpies que fan al Club Escola Hípica d’Anoia és la hipoteràpia, 

ja que és la seva especialització. 

 

Durant el temps que ha estat fent aquesta modalitat, ha tingut moltes persones amb síndrome de 

Down, Alzheimer, problemes de conducta, nens amb TDAH, anorèxia, problemes de parla, etc. 

 

En segon lloc, pel que fa al cavall, argumenta que no sempre utilitzen el mateix tipus de cavall per a 

tothom, van variant segons les necessitats de cadascú. Tot i això, diu que es fan servir cavalls de sang 

freda, perquè davant dels estímuls, puguin estar tranquils. També, influeix la mida, ha de ser més o 

menys baix perquè hi hagi més control sobre l’usuari i el cavall. I la característica més important, han 

de ser corpulents, ja que la majoria de persones que fan la hipoteràpia acostumen a tenir un pes 

elevat. 

 

En relació amb el tipus de cavalls que usen, sovint fan servir ponis perquè es pot manipular millor 

fent diferents exercicis com anar al pas i trotar. D’aquesta manera, fan córrer als pacients i s’ho 

passen bé. A més a més, van molt bé per a les persones majors amb les quals fa activitats segons el 

seu objectiu. Un bon exemple d’això és en el cas d’estar treballant els colors, fan excursions amb els 

ponis per zones amb moltes flors, per les persones que no saben diferenciar colors. Per tant, si li 

ensenyem una flor groga, entenen millor el color que no pas amb un gomet de color groc. Encara que 

no ho sembli, el cavall influeix molt respecte a l’aprenentatge. 

 

Amb relació a què un cavall sigui apte per realitzar la teràpia, primerament, ha de fer un treball de 

dessensibilització, que són uns exercicis per a dessensibilitzar-lo i que amb certs estímuls, no 

reaccioni incorrectament. L’entrevistada afegeix que allà utilitzen molt doma natural i parelli. 
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D’altra banda, l’equí ha d’estar un any entrenant per poder introduir-se a les teràpies. Els hi ensenyen 

al que s’haurà d’enfrontar, és a dir, els pesos i al possible “mal” que poden patir per part de les 

persones com una esgarrapada. Hi ha usuaris que pessiguen a l’animal pel fet d’estar feliç. També, 

s’ha d’acostumar a les pilotes i altres materials perquè no s’espanti. 

 

Aquest animal, en comparació amb el gos, no és selectiu i encara que prefereixi una persona abans 

que una altra, fa el seu treball correctament. En altres paraules, el cavall és més noble que el gos. 

 

A l’hora de pujar a l’equí, es treballa la part locomotora del cos humà, per tant, qualsevol rigidesa 

que tingui una persona per si (persones amb deficiència locomotora, no caminen bé, problemes d’ 

escoliosi, no tenen equilibri, etc.). Per exemple, una persona amb autisme que tendeix a estar 

encongit en si mateix, amb l’ajuda del cavall fas que es millori la postura, obrir els ísquiums, li va 

movent la teralitat d’esquerra a dreta, per tant, treballes els dos hemisferis i tot això amb el 

moviment del cavall es va relaxant. En la primera sessió, quan amb el moviment del cavall fa que 

pugin el cap i veuen els núvols, els equins, ocells… Somriuen de veure la realitat. Això, és un punt 

addicional que treballes amb el cavall. Aquest moment, segons l’Anna, li arriba al cor. 

 

En relació amb la meva hipòtesi, l’entrevistada em va explicar una anècdota d’un monitor d’un grup 

de persones que anaven a fer hipoteràpia que es pensava que l’únic que es feia a les sessions era 

donar voltes. Quan va veure els exercicis que s’havien de realitzar i les millores obtingudes de 

cadascú, va canviar la seva visió d’aquesta teràpia. 

 

Una frase que em va cridar molt l’atenció va ser: “L’avanç més gran que pots fer és que els usuaris 

surtin de la sessió contents”. 

 

Per últim, explica que abans de fer les sessions, s’ha de fer un estudi de cadascú amb informes d’altres 

professionals de l’àmbit de la salut o amb la informació que et dona la família. A partir d’aquest punt, 

es busquen els objectius a llarg termini que pugui tenir, i a mesura que van passant les sessions, et 

vas encarant en assolir l’objectiu. 

 

També cal remarcar que la necessitat que l’usuari vulgui treballar, és prioritària. “A vegades 

comences una classe amb uns objectius, i són ells mateixos els que em dirigeixen que és el que ells 

volen fer”, deia l’Anna. 
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Per poder pujar al cavall, primer han de fer un procés de raspallat. A continuació, fan exercicis al pas 

amb un moviment de l’equí lent, per això, el nen hiperactiu per exemple ha d’adaptar-se als tempos 

del cavall.  Després, la manera en la qual fa les sessions és a través de jocs perquè, d’aquesta manera 

és més divertit (com portar l’animal d’una banda a l’altra de la pista, contar contes al cavall, també 

hi ha fitxes repartides en tota la pista i amb elles es reconstrueix un conte, etc.) Tanmateix, a part de 

treballar la memòria, també es treballa l’equilibri, prendre decisions (que ells siguin capaços de ser 

autònoms) i tenir una bona autoestima. Gràcies a l’animal, el pacient s’ha de concentrar en acabar 

de realitzar l’exercici i d’aquesta manera poden veure la realitat. 

 

A banda d’això, explica que depenent de les necessitats de cadascú es fan més sessions. Però el 

nombre de sessions pot variar segons la situació econòmica de cada persona, si t’ho pots permetre, 

com més classes es pugui fer, millor. Comenta respecte a la relació preu-servei-resultats, les persones 

diuen que és més econòmic que un psicòleg. Les sessions són d’1 hora més o menys. 

 

Entrevista M. Teresa Martí, Treballadora Social MPS (Igualada) el 17/07/2021 

Vaig poder entrevistar a la Maria Teresa Martí, treballadora social MPS d’Igualada perquè em pogués 

ajudar a elaborar el meu treball pel que fa a la Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC). 

1- A quin tipus de persones li oferiu aquest servei? 

L’Associació MPS-Lisosomales es va crear per ajudar i donar suport a les persones i famílies 

afectades de malalties lisosomals. Aquest és un conjunt de malalties genètiques, greus i 

degeneratives que impedeixen el correcte funcionament de les cèl·lules dels afectats, causant 

diferents simptomatologies. L’associació ofereix diferents serveis a les persones afectades. Un 

d’aquests serveis és la teràpia assistida amb cavalls. És un servei per nens i nenes o joves afectats 

per alguna malaltia lisosomal. És un servei relativament nou, ja que el tenim des de fa uns tres 

anys. Les famílies resideixen en diferents comunitats Autònomes i per concretar el servei 

contactem amb centres de la seva zona que ofereixin aquest tipus d’atenció a persones amb 

discapacitat. Ens assegurem de què es terapeutes són professionals amb titulació especifica. 

Anualment fem un Congrés en el qual sempre comptem amb la col·laboració d’una entitat que 

porta gossos de teràpia. Durant tot el congrés els nens i joves amb discapacitat podem reservar 

una estona per estar amb els gossos i interactua dintre del possible amb ells.  
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2- Quin tipus de malalties o discapacitats són les que més utilitzen aquest servei?  

Nens i joves afectats per malaltia lisosomal. Aquests afectats tenen importats afectacions físiques 

i en molts casos també cognitives. La discapacitat és important. 

En el cas de la teràpia equina els usuaris tenen un mínim de mobilitat i poden mantenir-se sobre 

el cavall. 

En el cas dels gossos, els nens i nenes tenen diferents graus de discapacitat i inclús en casos de 

discapacitat severa és molt estimulant per a ells tocar el gos o simplement sentir-lo al seu costat, 

els resulta molt relaxant. 

3- És molt demanada?  

La veritat és que les famílies demanen més la fisioteràpia que la hipoteràpia.  

4- Em podríeu dir si ha funcionat aquesta tècnica? 

El feedback que ens transmeten les famílies és molt positiu, de fet totes estan repetint aquest 

servei cada any. Hem de tenir en compte que amb la hipoteràpia es treballen moltes àrees del 

desenvolupament de la persona no solament la física. Això fa que aquesta sigui una tècnica 

terapèutica molt completa i a més els nens i joves s’ho passen molt bé i els encanta anar-hi, els 

resulta molt estimulant. 

5- Quina franja d’edat és la que més utilitza aquest servei?  

Els usuaris estarien entre 6 i 25 anys, però no hi ha límit d’edat.  

 

6- Em podríeu donar més informació d’aquesta teràpia?, és a dir, preus, temps recomanat 

d’aquesta teràpia, si s’ha de fer amb ajuda dels familiars…  

Adjunto un vídeo de la conferència que va fer un dels terapeutes que col·laboren amb nosaltres i 

que fa temps que aplica aquesta teràpia a dos pacients de l’associació. Aquí trobaràs informació 

específica. 

https://drive.google.com/open?id=13AC_iGgDFVl7B3myF3UA3WbLAycg-Tcc  

(Vídeo vist i molt interessant) 

https://drive.google.com/open?id=13AC_iGgDFVl7B3myF3UA3WbLAycg-Tcc
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Els preus estan entre els 40 i 50 € per sessió. La duració de cada sessió acostuma a ser de 40 -45 

minuts. 

Ara com a preguntes personals: 

1- creieu que és una bona forma de millorar?  

Com et comentava abans és una teràpia molt completa on es treballa alhora l’estimulació física, 

l’emocional, cognitiva, comunicativa i social, entre d’altres. Són àrees de treball molt importants 

pels pacients amb malalties lisosomals que tenen discapacitat física i generalment també 

cognitiva. 

Entrevista a Agnès Horta Reig, professora de l’Institut Pla de les Moreres (13/12/2021) 

L’Agnès és una noia que va estudiar la teràpia assistida amb cavalls, en concret, l’equinoteràpia. Per 

això, em va facilitar informació i estudis de casos, junt amb una entrevista per poder elaborar aquest 

treball.  

1. Què és la Teràpia assistida amb cavalls? 

“La teràpia assistida amb animals és una modalitat de tractament terapèutic en la què un animal que 

compleix uns determinats criteris forma part d’aquest procés. Aquest tipus de teràpia sempre estan 

dirigides per un professional de la salut o l’educació i és qui marca els objectius a treballar al llarg del 

tractament. Els propòsits d’aquests tipus de teràpies solen ser el de fomentar una millora en el 

funcionament físic, social, emocional i/o cognitiu de la persona que s’hi sotmet. Els processos que es 

duguin a terme han d’estar sempre documentats i han de ser avaluats pel professional” (Tucker, 

2004). 

Juan Vives, en un dels seus llibres sobre teràpies assistides amb cavalls, proposa una definició: 

“Metodologia de rehabilitació complementària, dissenyada, executada i avaluada per a un 

tècnic especialista en la que s’utilitza al cavall i tot el seu entorn per a intervenir sobre diferents àrees 

que conformen en desenvolupament integral de la persona”. 
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2. Quina és la teva especialitat en el camp de la TAC? Quant temps fa que la realitzes? 

 

La meva especialitat és l’equinoteràpia social, una modalitat en què s’utilitza el cavall aprofitant la 

seva naturalesa i els seus instints com a animal social, per promoure millores en persones que tenen 

algun tipus de dificultat social, emocional o educativa. Vaig dedicar-me a aquest tipus de teràpia 

durant 5 anys. 

 

3. Creus que la gent coneix les Teràpies assistides amb animals? Per què? 

 

Penso que fa alguns anys que s’estan donant a conèixer, però encara són un tipus de teràpia molt 

desconeguda. Falta molta feina a nivell d’investigació científica en aquest camp, per tal de donar 

veracitat a les TAC i així poder-les oferir amb rigor. Encara existeixen molts centres hípics que 

ofereixen TAC sense un professional format al darrere, i això treu prestigi a les intervencions. Hi ha 

persones les quals no coneixen aquesta tècnica i d’altres que només n’havien sentit a parlar, però no 

creien que pugui ser efectiva. 

4. Has conegut a algú que hagi fet aquesta teràpia o les seves relacions properes del pacient 

(família o amics) i hagi canviat la seva forma de pensar?  

 

En general les persones que decideixen provar les TAA tenen tendència a pensar que són útils, per 

tant, no he trobat ningú que vingués al centre pensant que no funcionaria. Sí que he conegut moltes 

persones que ni tan sols sabien en què consistia la meva feina, i, per tant, tampoc sabien quines 

utilitats terapèutiques tenia. 

 

5. Creus que és més rellevant la TAA que els fàrmacs o són més els fàrmacs que la TAA? 

Penso que és complementari. Les TAA no són una medicina que curin cap malaltia, sinó que 

són un tractament que promouen la qualitat de vida a persones amb diferents trastorns, discapacitats 

o altres problemàtiques a nivell social/emocional. Cal tenir clar que no són teràpies curatives. (parlo 

sempre de la modalitat que conec, l’equinoteràpia social. En canvi, l’hipoteràpia és un tipus de teràpia 

fisioterapèutica que en alguns casos pot ajudar a rehabilitar alguna lesió física, i per tant, pot arribar 

a curar). 



Lucía Soriano Trabalón                              Institut Pla de les Moreres                                      La TAA  

68 

 

 

6. Has tingut algun cas en qui no ha estat efectiva la teràpia? 

No, per poc que sigui, sempre s’observen canvis en les persones que participen en aquest tipus de 

teràpia. Són tan amplis els possibles efectes, que fins i tot els professionals que hi treballem notem 

millores en el nostre benestar, passat el temps en contacte amb els cavalls. 

 

7. La TAC té un temps determinat o és segons el cas de cada pacient?  

 

Cada persona és diferent, i no podem establir els mateixos objectius a treballar per dues persones 

diferents, encara que tinguin el mateix diagnòstic. Sempre es realitzen unes primeres sessions de 

contacte, on s’observa quines necessitats té la persona, i quins objectius es plantegen treballar. Així 

mateix, en funció de l’evolució de cadascú, es recomanen un nombre de sessions o un altre, tot i que 

gairebé sempre es recomana no deixar mai les sessions amb cavalls, sobretot en equinoteràpia social. 

 

8. Em podries posar exemples d’anècdotes de casos amb nens (ja siguin positius com 

negatius)? 

 

Un dels casos més evident, per exemple, era el d’un nen TEA no verbal (no es comunicava parlant) 

amb el qual vam treballar la comunicació intencionada d’ell cap al cavall. Tot i ser un nen que 

només emetia sons, a les poques sessions ja era capaç de fer el gest correcte per demanar al 

cavall que caminés, fet que és un gran gest comunicatiu, encara que sigui sense paraules. 
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Annex 4: Estudi de casos de nens en equinoteràpia, fetes per l’Agnès Horta Reig 
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Annex 5: Enquesta 

En quin interval d'edat estàs? / ¿Cuál es tu intervalo de edad? 

o 12-16 

o 16-25 

o 25 o més 

 

T'agraden els animals? / ¿Te gustan los animales? 

o Si 

o No 

 

Tens animals?  / ¿Tienes animales? 

o Si 

o No 

 

En cas que no, vols tenir? / En caso de que no, ¿Quieres tener? 

o Si 

o No 

 

Si és que no, per què? / Si es que no, ¿Por qué? 

o Resposta oberta 

 

Tens cap malaltia, discapacitat, risc d'exclusió social o trastorns? / ¿Tienes alguna enfermedad, 

discapacidad, riesgo de exclusión social o trastorno? 

o Si 

o No 
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Creus que has de tenir cap malaltia, discapacitat, risc d'exclusió social o trastorns per a que un 

animal t'ajudi a millorar? / ¿Crees que tienes que tener alguna enfermedad, discapacidad, riesgo 

de exclusión social o trastornos para que un animal te ayude a mejorar? 

o Si 

o No 

 

Per què? / ¿Por qué? 

o Resposta oberta 

 

Quan estàs amb les teves mascotes, com et sents? / Cuando estás con tus mascotas, ¿Cómo te 

sientes? 

o Resposta oberta 

 

Coneixes la teràpia assistida amb animals? Que en penses? Creus que funciona? / ¿Conoces la 

terapia asistida con animales? ¿Qué piensas sobre esto?, ¿Crees que funciona? 

o Resposta oberta 

 

Has fet alguna vegada un esport amb animals o teràpia? Quin/a? / ¿Has hecho alguna vez un 

deporte con animales o terapia? ¿Cuál? 

o Resposta oberta 

 

Creus que els animals són una bona forma de desconnectar, progressar i aprendre d'ells (no 

coneixen la maldat)? / ¿Crees que los animales son una buena forma de desconectar, progresar y 

aprender de ellos (no conocen la maldad) 

o Resposta oberta 

 

Digueu-me alguna anècdota la qual la vostra mascota us ha fet sentir millor o per l'estil / Decidme 

alguna anécdota la cual vuestra mascota os ha hecho sentir mejor o por el estilo  
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