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INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB ANIMALS: EQUIP MULTIDISCIPLINARI
PER A L’ATENCIÓ DE LA DIVERSITAT FUNCIONAL
Les intervencions assistides amb animals (IAA) són una realitat en l’atenció de la diversitat funcional. Com a programes innovadors en l’atenció a les persones, tant des de l’àmbit social com de la salut i l’educació, incorporen la interacció amb els animals amb la finalitat de promoure
la salut, l’educació i el benestar humà.
Les IAA són un mitjà innovador, prometedor i complementari per millorar l’autonomia funcional i la qualitat de vida de la població.
La base de les IAA és el treball interdisciplinari, i és per aquest motiu que l’equip docent està necessàriament integrat per professionals
procedents de diverses especialitats. El curs s’organitza en sessions teòriques i pràctiques, en les quals es realitzaran tallers d’intervencions
assistides amb gossos i cavalls.
En finalitzar l’activitat formativa, l’alumnat ha d’haver assolit les competències següents: conèixer les diferents disciplines de les IAA, assolir
conceptes bàsics i la metodologia de les IAA i aprendre’n els diferents àmbits d’intervenció.
Curs adreçat a estudiants i professionals de l’àmbit social, de la salut, de l’educació i de l’activitat física i l’esport, així com a la població cuidadora de persones amb diversitat funcional i, en general, a tothom interessat en aquest tema.
Observacions: En el curs es treballarà amb animals, com el gos i el cavall, motiu pel qual l’alumnat ha de tenir en compte si té por o algun tipus
d’al·lèrgia relacionada amb aquests animals. Es recomana dur roba còmoda, gorra, protector solar i repel·lent de mosquits.
El curs, que bàsicament s’impartirà en espais exteriors, només es podrà realitzar si la situació sanitària ho permet
Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació: Carles Casanova Gonzalvo (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL)

Equip docent: Jèssica Bergadà Bell-lloc (psicòloga), Carles Casanova Gonzalvo (UdL), Júlia Jové Naval (pediatra), Lorenzo Lucarelli (equinoterapeuta i filòsof),
Maylos Rodrigo Claverol (metgessa) i Meritxell Solé Pujol (psicopedagoga i logopeda)
Durada: 20 hores

Espai: Hípica Alcoletge Lleida. Espai d’oci, cultura i lleure

Preu: 55,34 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta

Patrocinen:

PROGRAMA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Dilluns 5

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

16.00-18.00 h
18.15-20.15 h
Dimarts 6
16.00-18.00 h
18.15-20.15 h
Dimecres 7
16.00-18.00 h
18.15-20.15 h
Dijous 8
16.00-18.00 h
18.15-20.15 h
Divendres 9
16.00-18.00 h
18.15-20.15 h

Maylos Rodrigo
Aproximació a les IAA: bases i conceptualització.
Planificació i disseny de la intervenció en un programa d’IAA.
Estratègies metodològiques en les intervencions assistides amb gossos.
Intervenció assistida amb gossos: aplicació pràctica (I).
Carles Casanova
IAA com a recurs per a l’estimulació física, cognitiva i emocional.
La IAA en la pluridiscapacitat.
Júlia Jové i Meritxell Solé
Educació assistida amb animals en entorns inclusius.
Intervenció assistida amb gossos: aplicació pràctica (II).
Carles Casanova i Jèssica Bergadà
Intervenció assistida amb gossos i capacitats adaptatives.
Intervenció assistida amb gossos: aplicació pràctica (III).
Maylos Rodrigo i Meritxell Solé
Intervenció assistida amb gossos en l’àmbit social.
Altres animals en les IAA.
Carles Casanova
Intervencions assistides amb cavalls.
Beneficis de la intervenció assistida amb cavalls.
Intervenció assistida amb cavalls: aplicació pràctica (I).
Lorenzo Lucarelli
Beneficis de la intervenció assistida amb cavalls (II).
Intervenció assistida amb cavalls: aplicació pràctica (II).
Intervenció assistida amb cavalls: aplicació pràctica (III).

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat
Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions.
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar
l’import pagat.
Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:
Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

