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1.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Aquest és un projecte de teràpia assistida per a adolescents en situació de risc (La
teràpia assistida amb animals (TAA), és la introducció d’un animal com a part
integrant d’una pla de tractament dirigit a uns objectius clars a aconseguir i amb una
posterior avaluació dels resultats).
Es tracta d’un projecte en coordinació entre el servei de Benestar Social de
l’Ajuntament de Mataró i la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM)
emparant-se dins del projecte “VINCLES”.
A través d’un projecte formatiu de “voluntaris terapeutes-educadors” per a gossos
adolescents, que necessiten ser socialitzats, treballarem els objectius establerts per
professionals del servei de Benestar Social per a un grup d’ adolescents en situació
de risc.
Aquest és un programa que uneix adolescents amb dificultats i gossos adolescents
amb problemes(*), tots dos de socialització. Els uns i els altres s’ajudaran mútuament
aconseguint els objectius preestablerts.
(*) El programa s’adaptarà als gossos que en aquell moment disposem. Podem
treballar des de gossos cadells a adults, i sempre escollits per l’equip d’etologia i
selecionats per el programa.
Volem demostrar que amb programes com aquest els animals poden ajudar a
adolescents amb problemàtiques i persones necessitades. Alhora que ajudem als
nostres gossos a potenciar la seva adopció, millorant la socialització i educació.
Aquesta és l’essència del “Vincles” i la que creiem que tots plegats hem de treballar.
Aquest projecte ofereix a l’adolescent:
 Un programa de teràpia assistida
 Formació educativa (amb obtenció d’un diploma acreditatiu de
l’assistència al curs)
 i un projecte de continuïtat: com a voluntari de la SPAM, amb
formació especialitzada.
El programa de formació de voluntari dóna l’oportunitat de que un cop finalitzat el
mateix, pugui continuar vinculat a la Protectora, desenvolupant altres programes de
voluntariat que oferim o bé en el mateix.
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També oferim la possibilitat de realitzar cursos de formació especialitzada, a travès de
l’escola de formació Daina de la Societat Protectora d’animals de Mataró,
especialitzant-se en educació canina, atv, cuidadors....
Al cap del temps i a través del seu compromís com a voluntari, pot arribar a formar
part de la plantilla de personal de la protectora. Actualment, el 60% dels treballadors
de la protectora venen del voluntariat o de la formació.

2.- JUSTIFICACIÓ:
Des dels inicis de l’EAIA de Mataró i contrastant amb altres equips, es va detectar la
necessitat de poder oferir una activitat d’interès pels adolescents i que alhora els hi
brindés l’oportunitat d’omplir el seu temps amb una doble finalitat:
 poder incorporar nous aprenentatges i/o recursos personals
 i poder crear vincles socials.
Quan parlem d’adolescents des de l’EAIA, ens estem referint a nois i noies de 12 a 18
anys que en un moment de llurs vides van ser maltractats i/o abandonats per les
seves famílies i que per tant des de l’Administració (DGAIA) se’ls ha tutelat i se’ls ha
ofert un recurs alternatiu a la seva realitat (centre, família extensa, aliena…) Val a dir
que aquests adolescents desemparats de les seves famílies presenten moltes
carències en varis aspectes i que en ocasions desencadenen problemes de salut
mental.
Des de l’EAIA valorem com a imprescindible una intervenció educativa per
acompanyar-los a fi d’ajudar-los a adquirir l’autonomia necessària per viure a
llarg termini de forma independent.
A partir de les converses amb alguns d’aquest adolescents es va detectar un gran
interès pels gossos, i per aquest motiu, vàrem decidir contactar amb la Societat
Protectora d’Animals de Mataró (SPAM) a fi de poder connectar els adolescents amb
aquesta entitat. Després d’un parell de reunions i reflexionar sobre “Que és el que els
adolescents poden fer amb els gossos abandonats i què és el que els gossos poden
oferir a aquest adolescents?”, de seguida varem veure l’oportunitat de poder ajudar a
aquests dos col·lectius. Junt amb els tècnics de l’SPAM varem elaborar el Projecte
Pilot: “Programa de teràpia assistida amb animals de companyia. Formació de
voluntaris terapeutes per a adolescents” acollint-se al projecte “VINCLES” que ofereix
aquest últim.
La Teràpia Assistida amb animals (TAA) es la introducció d’ un animal com a part
integrant d’ un pla de tractament dirigit a uns objectius clars a aconseguir i amb una
posterior avaluació dels resultats. Aquest document inicial va ser tota una primera
declaració d’intencions on varem voler plasmar els objectius de la nostra intervenció.
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El programa pilot:
Així doncs, des del mes d’abril i fins el juliol del 2010, varem iniciar el projecte pilot de
12 sessions amb la participació de 4 adolescents en seguiment per l’EAIA.
A trets generals, el perfil d’aquest adolescents d’entre 15 i 17 anys ha estat el
següent:
 Adolescents fora del circuit formatiu i amb una història de fracàs escolar important,
que augmenta les dificultats per a reconduir els itineraris formatius.
 Adolescents inocupats i sense cap mena de motivació per reprendre els estudis o
iniciar recerca activa de feina, amb manca d’expectatives de futur.
 Adolescents amb greus problemes conductuals i/o manca de control d’impulsos
que els hi suposa dificultats en la relació amb els altres: passant des de l’expulsió
fins a la inhibició.
 Adolescents amb un “gran sentiment d’exclusió” ja sigui perquè s’han vist
expulsats de l’escola o fins i tot de la seva pròpia família.

Com a avaluació final d’aquest projecte pilot, podem destacar tot un seguit de
beneficis dels adolescents que han participat:
Creixement personal:
 El 75% dels adolescents han pogut expressar els seu sentiments a partir de la
identificació dels gossos abandonats, gossos amb problemes per relacionar-se,
gossos que estant aprenent a com comportar-se, entre d’altres. Aquest fet ho
valorem molt positiu doncs en línies generals aquest adolescents tenen un gran
bloqueig emocional i/o amb grans cuirasses i que a partir de la identificació amb
els altres s’ha pogut anar treballant certs aspectes de la seva història
personal/familiar.
 El 75 % dels adolescents han treballat aspectes com: la capacitat empàtica, la
responsabilitat, millora de la comunicació amb els altres a partir de com tenir cura
dels animals.
 El 75% del adolescents s’han vist responsables de les actuacions dutes a terme,
fent incidència en el fet de què aquest tipus d’ actuació per part dels usuaris és
summament beneficiós per als gossos, ja que els millora la qualitat de vida i
equilibra el seu caràcter; per tant, incrementa les possibilitats d’ adopció dels
gossos.
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 El 75% dels adolescents han après que aquesta atenció als gossos contribueix a
assolir un temperament de l’animal més equilibrat i això facilita una adopció de
qualitat. Així doncs, els adolescents amb el simple fet de veure resultats immediats
(visibles, ràpids i concrets) de com han millorat aquests gossos i de com alguns
d’ells han sigut adoptats, professionalment hem aconseguit reforçar la seva
autoestima. D’altra banda, el fet de sentir-se part del que fan i de les activitats ha
potenciat l’atractiu del servei.
Formació Curricular:
 El 50% dels assistents han obtingut un certificat d’aprofitament on se’ls reconeix la
formació feta com a voluntari terapeuta - educador caní. (Formació no reglada)
 Existeix la possibilitat de poder seguir formant-se en aquest àmbit mitjançant la
recerca de cursos de formació no reglada.
 Existeix la possibilitat de poder seguir vinculats a la protectora com a voluntaris.

Assistència i participació a les sessions:
 El 50% dels participants han finalitzat el projecte assistint a gairebé totes les
sessions programades.
 Un 25% va deixar d’assistir a finals del programa per qüestions mèdiques.
 Un 25% sols va assistir a la primera sessió justificant la no assistència al programa
per les dificultats d’accés i l’hora a la que es feia l’activitat.
 La participació a les sessions ha estat molt positiva; tots els adolescents han
mostrat signes d’interès al llarg del desenvolupament de l’activitat, preguntant pel
funcionament de la protectora, interessant-se pel món animal, entre d’altres.
Per concloure, ens agradaria detallar algunes de les funcions positives que es
poden obtenir amb l’aplicació d’aquest projecte pilot:
1.- Tenint en compte que en moltes ocasions no hi ha una demanda explicita dels
adolescents, val a dir que aquesta experiència també pot ser una eina útil per
aquells que no accepten una intervenció professional directe basades en
entrevistes i espais institucionals però que en la relació setmanal de l’educador amb el
jove ja es pot considerar com a una eina educativa.
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2.- Facilita la promoció de l’adolescent mitjançant la participació en recursos de
la xarxa normalitzada i estant en contacte amb altres models positius com poden
ser el personal i/o voluntaris de l’SPAM.
3.- Dóna l’oportunitat de crear un espai de trobada/entorn favorable contrarestant
així l’exposició al risc des del moment en que aquests joves estant inocupats.
4.- És una oportunitat educativa que pot actuar com a factor de protecció per tal
de contrarestar la situació de vulnerabilitat d’aquests adolescents.
En base a tot el que hem anat exposant, tant els tècnics de l’SPAM com des de l’EAIA
considerem que ampliar i aprofundir en aquest projecte pot ajudar a oferir un nou
recurs a uns adolescents que tenen dificultats per integrar-se en altres serveis
de la xarxa. Així doncs, estaríem parlant no només dels adolescents tutelats sinó
també d’altres nois/es de la ciutat en seguiment des del Serveis Socials Bàsics que
per circumstàncies familiars o per influències adverses al seu entorn han vist
perjudicat el seu desenvolupament personal i social.

3. DESTINATARIS:
El projecte va destinat a adolescents d’entre 15 i 18 anys amb interès pels animals
de companyia i voluntat d’aprendre.
Els participants han d’estar en seguiment per l’EAIA-Mataró o pels Serveis Socials
Bàsics de l’Ajuntament de Mataró.
Participaran en aquest programa un grup fix de 8 adolescents.

4. REQUISITS:
Els adolescents han de voler assistir a les sessions de manera voluntària i els seus
pares o tutors permetre-ho. Tant els adolescents com els seus pares/tutors signaran
un full de compromís. (annexe 1).
El referent social del cas omplirà la fitxa de derivació (annexe 2) i serà enviada per
correu electrònic a la referent del projecte, sbaena@ajmataro.cat.
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5. OBJECTIUS:
A continuació enumerem els principals objectius que treballarem en els diferents
nivells:
Objectius terminals:
‐ Integració comunitària
‐ Sensibilització amb el món animal
‐ Establiment de vincles amb animals
‐ Relació i interacció amb els companys
‐ Millora de la responsabilitat
‐ Potenciar el benestar individual i social.
‐ Potenciar la comunicació.
‐ Millorar l’autocontrol.

Objectius Referencials:
‐ Reforç i millora de l’atenció
‐ Reforç i millora de la concentració
‐ Treball de la responsabilitat individual
‐ Treball de la responsabilitat grupal
‐ Potenciació de l’autoestima
‐ Expressió d’emocions
‐ Foment de l’empatia
‐ Reduir l’aïllament
‐ Sentiment d’ajuda mútua.
‐ Acceptació de límits.
‐ Compromís en l’assistència.
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6. CONTINGUTS:
Conceptuals:
‐ Etapes de desenvolupament del gos.
‐ Manipulació del gos.
‐ Comportament social del gos
‐ Bases de l’aprenentatge del gos
‐ Llenguatge corporal del gos
‐ Necessitats bàsiques del gos: higiene, alimentació, afectiva, física i sanitària.
‐ Tipus d’ interacció amb l’ animal: Afectiva i lúdica.
‐ Problemes de comportament del gos (estrés i agressivitat)

Actitudinals:
‐ Vinculació afectiva amb l’animal
‐ Participació en les activitats proposades
‐ Cooperació entre els membres del grup
‐ Empatia amb l’animal
‐ Comunicació entre persones
‐ Comunicació amb els animals

7. METODOLOGIA:
Com ja hem explicat en la descripció del programa, les sessions consistiran en la
formació dels adolescents com a voluntaris terapeutes dels gossos.
Cada sessió tindrà la mateixa rutina i temporalització, la qual és la següent:


Rutina Inicial: Els primers 5 minuts seran per introducció i preparació de l’activitat.



Contingut teòric: Explicació teòrica sobre bases del comportament caní,
manipulació, etc... La durada serà de 20 - 30 minuts aprox. Depenen de cada
temari i activitat.
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Contingut Activitat: Realització de l’activitat programada. La durada serà de 40
minuts aproximadament.



Registre activitat: Els usuaris hauran d’apuntar tot el que han realitzat en un
diari de seguiment del curs. També s’aprofitarà aquest temps per preguntes,
dubtes i curiositats. Durada 20 minuts.



Rutina Final: Acomiadament i Higiene de mans. La durada serà de 5 minuts.

Com a norma general cada participant treballarà amb un gos, tot i que no sempre
s’ocuparan del mateix gos (s’aniran rotant), ja que així fomentem la comunicació entre
companys per a traspassar la informació referent del gos d’uns als altres, per a
aconseguir arribar als objectius establerts per a cada gos.

8. AVALUACIÓ DEL PROJECTE:
Es realitzarà una avaluació inicial (pre-programa) i una altra final (post-programa) per
part de la terapeuta que fa el seguiment dels usuaris (Sònia Baena).
Per part de la Protectora farem una medició de les teràpies. Aportant informació al
desenvolupament de les mateixes.

9.- CALENDARI PREVIST:
La TAA consistirà en 12 sessions, de 1h 30 minuts, realitzades amb una periodicitat
d’un cop per setmana.
Durant aquest any 2010 i primer semestre del 2011 es faran inicialmente 2 grups de 8
persones:
Primer grup:
Des de mitjans d’octubre de 2010 a finals de gener de 2011
Segon grup:
De mitjans de març a finals de juny
Les dates d’inici i d’acabament estan pendents de concretar. Així com l’horari i dia
escollit de la setmana.
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10. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA I DE LES ACTIVITATS:
Oferim un programa dividit en 12 sessions, vuit de les quals es centren en l’activitat
principal “la socialització de cadells” i les quatre restants es faràn com a activitats
complementàries enriquidores de coneixament i amb la finalitat de trencar la rutina i
gaudir d’una experiència diferent. Aquestes activitats es portaran a terme de forma
intercalada dins del programa central. Són: La Gatera, El passeig, i l’educació i
obediència bàsica.

Activitats del programa:
1.- Socialització de cadells de entre 4 a 12 mesos: Es treballarà la manipulació,
el joc, la responsabilitat i la higiene, el llenguatge del gos, el comportament, l’educació
i la modificació de conducta, entre altres aspectes... amb cadells de gos de entre 4 a
12 mesos. Es marcarà com a objectiu la socialització dels mateixos. D’aquesta forma
els adolescents contribuiran a una millora en el temperament de l’animal i en una
posterior adopció de qüalitat.
2.- La Gatera, una illa de pau: Amb l’activitat de gats ens introduirem en un món
diferent al del gos i podrem conèixer les característiques comportamentals d’aquests
animals així com la manera de tenir-ne cura. També s’incidirà en el gran benefici que
aportan amb la manipulació, contribuint així a la millora de la qualitat de vida dels gats
i a incrementar les seves possibilitats d’adopció.
3.- El Passeig: En aquesta activitat es passejaran gossos adults per l’’exterior de la
protectora, es gaudirà d’un matí a l’aire lliure i es treballarà el maneig d’un gos adult
durant el passeig. Apendran com és el passeig d’un gos adult per desprès poder posar
en pràctica en el programa de socialització de cadells l’activitat, amb la dificultat que
suposarà l’aprenentatge en un cadell. Altres aspectes a treballar durant el passeig són
tant la responsabilitat com la vinculació afectiva amb l’animal, entre altres aspectes.
4.- Educació i Obediència bàsica: Amb aquesta activitat els usuaris aprendran a
educar el gos i a interactuar mitjançant el joc. Sempre es treballarà amb reforços
positius per tal d’establir un vincle afectuós amb el gos i de generalitzar una manera
positiva de relacionar-se. Novament s’incidirà en el fet de que aquest tipus d’actuació
per part dels usuaris és summament beneficiós per als gossos, ja que els hi dóna una
millora de la qualitat de vida i equilibra el seu caràcter; per tant, incrementa les seves
possibilitats d’adopció. Aquesta activitat es realitzarà amb gossos adults per a desprès
poder posar en pràctica, i amb un grau més elevat de dificultat, amb els cadells,
contribuïnt a la seva educació dins del programa de socialització de cadells.
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11.- PRESSUPOST

Preparació del programa:
Preparació de protocols, sessions i avaluació: 350 € per projecte nou.
* Les reunions prèvies de preparació del projecte I les reunions de coordinació estan
incloses.
Sessions TAA:
En aquest cas en les nostres propies instal.lacions: A L’ESPAI DE VINCLES
Cada sessió de TAA x 8 usuaris:
1,50 h. amb 1tècnic en TAA + 1 o 2 ajudants: 120 €
12 sessions a 120 Euros = 1.440 Euros
(18 hores)
Transport als Centres:
Trajectes de taxi (2 taxis) x 2 viatges (anada i tornada des de un punt de Mataró fins el
Refugi de Cal Pilé o el CAAC.
Cost estimat dels viatges 15 € x 2 taxis x 4 viatges sessió x 12 sessions: 720 €
Total pressupost per grup ……………………............…………. 2.510.- Euros + IVA
(Es facturarà en nom de la Fundació Daina, fundació de la Societat protectora
d’animals de Mataró)
Es buscarà el finançament mitjançant un marc de col.laboració entre l’Obra Social de
la Caixa Laietana i l’ajuntament de Mataró.
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Anexes:
1.- Sessions TAA
2.- Permís familiar per assistir a la formació
3.- Fitxa de derivació al programa

13

NÚMERO DE SESSIÓ : 1

DATA: …………………….

Participants: .............................................................................................................
Activitat: Presentació del programa
Objectius concrets de l’activitat:
 Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament el programa
Desenvolupament de la sessió:
Primera part: Durada 40’ (Presentació)
 Introducció: Al ser el primer dia s’explicarà resumidament en què consistirà el
programa, les rutines inicials i finals que seguirem i molt important establirem una
metodologia de treball.
 Qui sóm i què fem? Coneixem la Protectora. Breu presentació de la Societat
Protectora d’animals de Mataró, de la tasca que realitza y dels seus objectius.
 Que és el voluntariat i quines formes de participació ofereix la Protectora.
Com que el programa està enfocat com a voluntaris terapeutes els introduïrem el
concepte “voluntariat” i les tasques que com a voluntari un pot desenvolupar.
 Descripció de les activitats del programa: Socialització de cadells, Descobrim la
Gatera, Obediència bàsica i Modificació de conducta i calendari de les mateixes.
Segona part: Durada 30’ (pràctica)
 Presentació del personal del Refugi de Cal Pilé i visita de les Instal.lacions
del centre: Coneixem la gent del Refugi de Cal Pilé, les tasques que realitzen i les
instal.lacions del Refugi. Així com la normativa d’estada i comportament dins del
Refugi.
 Presentació dels cadells i tria de cadells: Coneixem els gossos que tenim i fem
que cada adolescent en trii un. Si el grup és superior a 4 persones es triarà i es
treballarà amb parella. Primera presa de contacte dels animals.
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi del programa: Canvis d’impresions i suggeriments.
 Fitxa seguiment: Iniciem una fitxa on apuntarem les dades més rellevants de
l’animal i de les activitats que realitzarem a fi de tenir un punt de partida de cara a
la propera sessió
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NÚMERO DE SESSIÓ : 2

DATA: …………………….

Participants: .............................................................................................................
Activitat: Socialització de cadells (Manipulació i llenguatge de l’animal)
Objectius concrets de l’activitat:
Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments bàsics
Responsabilitzar-se dels exercicis i cures de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
 Manipular correctament l’animal.
 Conèixer el llenguatge del gos (postures bàsiques)





Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Introducció al món del cadell:
 Procedència dels cadells: Explicació de la pocedència dels cadells (d’on han
arribat i com). Que són les mainaderes, quina és la tasca que fan, quins protocols
sanitaris seguim amb els cadells, com promocionem la seva adopció i com podem
garantir una adopció amb èxit...)
 Estudi del llenguatge de l’animal (és molt importat apendre a llegir allò que el
gos t’està dient a cada moment. No podem entendre el codi comunicatiu del gos si
no l’estudiem).
 Estudi de les necessitats bàsiques del cadell: les característiques biològiques i
necessitats fonamentals d'un cadell de gos i(alimentació, higiene etc...)
 Importància de la manipulació del cadell: aprenem com hem de manipular un
cadell.
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Tria dels cadells: Escollim els cadells amb els que treballarem.
 Activitat manipulació i llenguatge de l’animal: Treballem la manipulació de
l’animal amb activitats relacionades amb la Higiene de l’animal (rentat, secat...),
revisió de l’animal, jocs etc...
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Durant 40 minuts interactuarem amb l’animal de forma que observarem tot allò
explicat en rel.lació amb el llenguatge de l’animal i la manipulació del mateix.
Apendrem a llegir el llenguatge del cadell.
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots com veiem el gos, problemes amb
els que hem topat o que cal reforçar en cada un dels cadells. Canvis d’impresions.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.
 Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans
i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 3

DATA: …………………….

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: Socialització de cadells (El comportament de l’animal)
Objectius concrets de l’activitat:
Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments bàsics
Responsabilitzar-se dels exercicis i cures de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
 Manipular correctament l’animal.
 Apendre sobre el comportament de l’animal.





Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Introducció al món del comportament del gos:
 Procedència del gos: Explicació sobre els orígens del gos (El llop és l'ancestre
salvatge del gos domèstic). Relació del comportament del gos vers el llop. La
domesticació.
 Introducció a l’estudi del comportamet de l’animal: L’etologia
 Introducció al comportament de l’animal: Estudi de les necessitats bàsiques: el
joc, el passeig i el contacte social. (A més de rebre una atenció mèdica i una
nutrició adequada, el gos també ha de tenir cobertes una sèrie de necessitats de
comportament)
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Tria dels cadells: Escollim els cadells amb els que treballarem.
 Activitat manipulació i estudi del comportament del cadell: Treballem la
manipulació de l’animal amb activitats relacionades amb la Higiene de l’animal
(rentat, secat...), revisió de l’animal, jocs etc...
Durant 40 minuts interactuarem amb l’animal de forma que observarem tot allò
explicat en rel.lació amb el comportament i la manipulació del mateix. Apendrem
sobre el comportament dels cadells. (Mirarem d’escollir cadells amb
comportaments diferents, amb la finalitat de comparar i definir el que cal
treballar en cada gosset).
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Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots com veiem els gossets, problemes
amb els que hem topat o que cal reforçar en cada un d’ells. Canvis d’impresions.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.
 Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans
i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 4

DATA: ……………………..

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: Socialització de cadells (Educació i Obediència - I)
Objectius concrets de l’activitat:









Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
Manipular correctament l’animal.
Reforçar el comportament de l’animal.
Iniciar-se en el món de l’educació canina.
Entendre la relació entre reforç positiu i obediència.

Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Introducció al món de l’educació canina:
 L’educació canina: Explicació en que consisteix. Quines són les ordres bàsiques
que treballarem, Teoria de l’aprenentatge.
 Metodologia de treball: Tècniques que utilitzarem (Bases d’ ensinistrament en
positiu). El premi.
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Tria dels cadells: Escollim els cadells amb els que treballarem.
 Activitat: Com mesurar l’evolució del gos i registres que utilitzarem. Apendrem les
primeres ordres bàsiques: Seu, estirat i en peu. Generalització de la conducta.
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. Canvis d’impresions.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.
 Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans
i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 5

DATA: ……………………..

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: Educació canina en gossos adults (Activitat complementària)
Objectius concrets de l’activitat:
Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
 Manipular correctament l’animal.
 Entendre la relació entre reforç positiu i obediència.
 Apendre l’obediència bàsica amb gos adult (pràctica)





Amb aquesta sessió es preten demostrar com s’educa un gos adult, el seu
grau de concentració i anàlisi del comportament del mateix durant
l’ensinistrament. Pautes que els servirà com a referent quan entrin a treballar
l’educació en cadells.
Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
 Teoria: reforçem i repasem la teoria de l’aprenentatge (sessió 4)
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Activitat: Practiquem amb gossos adults que ja estan educats i altres que estan
en fase d’educació. Comparem i mesurem per desprès aplicar en cadells.
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots com veiem els gossets, problemes
amb els que hem topat o que cal reforçar en cada un d’ells. Canvis d’impresions.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.
 Retornem els gossos en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans
i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 6

DATA: ……………………...

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: Socialització de cadells (Educació i Obediència - II)
Objectius concrets de l’activitat:









Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
Manipular correctament l’animal.
Reforçar el comportament de l’animal.
Iniciar-se en el món de l’educació canina.
Entendre la relació entre reforç positiu i obediència.

Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Educació canina bàsica:
 Teoria: Aprenem altres ordres com el “Mira” i el “Quiet” i reforçem els
coneixaments sobre educació en positiu
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Activitat: Practiquem les ordres anteriors apreses i les noves “mira”, “quiet”
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)

Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots com veiem els gossets, problemes amb
els que hem topat o que cal reforçar en cada un d’ells. Canvis d’impresions.

Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.

Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les
mans i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 7

DATA: ……………………...

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: Socialització de cadells (Educació i Obediència - III)
Objectius concrets de l’activitat:









Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
Manipular correctament l’animal.
Reforçar el comportament de l’animal.
Iniciar-se en el món de l’educació canina.
Entendre la relació entre reforç positiu i obediència.

Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Educació canina bàsica:
 Teoria: Aprenem altres ordres com el “portar a l’ordre” i la “arribada a casa d’una
persona”
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Activitat: Practiquem les ordres anteriors apreses i les noves “portar a l’ordre” i la
“arribada a casa d’una persona”
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots com veiem els gossets, problemes amb
els que hem topat o que cal reforçar en cada un d’ells. Canvis d’impresions.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.
 Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans
i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 8

DATA: ……………………...

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: La Gatera, una illa de pau (activitat complementària)
Objectius concrets de l’activitat:
Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
 Manipular correctament l’animal.
 Respectar les normes de la gatera.
 Saber interaccionar amb el gat de manera adecuada.





Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
 Coneixements bàsics sobre el gat: diferenciem entre gat domèstic i gat de
carrer, orígens del gat i evolució del mateix (domesticació).
 Necessitats bàsiques i comportament del gat: Estudi del gat
 Conegue’m la Gatera: Nomativa i funcionament de la gatera
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Visitem la colònia de gats de carrer que hi ha al CAAC
 Visitem la gatera: treballem amb els gats la higiene i la cura dels mateixos i del
seus espais. Coneixe’m els espais destinats als gats adolescents i gaudim de la
pau que es respira dins d’una gatera amb més de 200 gats.
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots l’experiència de la que hem gaudit.
Canvis d’impresions.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents o que ens poden ser d’utilitat.
 Desem el material, ens rentem les mans i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 9

DATA: ……………………...

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: Socialització de cadells (Educació i Obediència - iV)
Objectius concrets de l’activitat:









Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
Manipular correctament l’animal.
Reforçar el comportament de l’animal.
Iniciar-se en el món de l’educació canina.
Entendre la relació entre reforç positiu i obediència.

Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Educació canina bàsica:
 Teoria: Aprenem altres ordres com “la crida” i jocs que ens ajuden a socialitzar i
que el cadell reforci les ordres com “el joc de les dos pilotes”
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Activitat: Practiquem les ordres anteriors apreses i les noves. Juguem amb jocs
que ens ajuden a l’educació i socialització dels cadells.
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots com veiem els gossets, problemes
amb els que hem topat o que cal reforçar en cada un d’ells. Canvis d’impresions.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.
 Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans
i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 10

DATA: ……………………...

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: El Passeig (Activitat complementària)
Objectius concrets de l’activitat:









Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
Manipular correctament l’animal.
Reforçar el comportament de l’animal.
Estar pendent de l’ animal per poder cobrir les seves necessitats (ensumar, canvi
de direcció, necessitats fisiològiques..)
Coordinació de moviments

Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Educació canina bàsica: el passeig
 El Passeig: tècniques per educar el gos en el passeig
 La importància i necessitat del passeig
Segona part: Durada 40’ (pràctica)
 Triem un gos per a cada adolescent.
 El respallem i el preparem pel passeig (tria del collar, la corretga)
 Sortim a fer una passejada pels voltants de la Protectora
Tercera part: Durada 20’ (teòrica)
 Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots la sortida.
 Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.
 Retornem els gossos en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans
i ens despedim.
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NÚMERO DE SESSIÓ : 11

DATA: ……………………..

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: (Modificació de conducta)
Objectius concrets de l’activitat:
Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
 Manipular correctament l’animal.
 Reforçar el comportament de l’animal.
 Assolir els coneixaments de l’educació canina.





Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
Educació canina bàsica:


Teoria: Introducció al camp de l’etologia. La modificació de conducta. Que és?
Quan s’aplica i en quins casos

Segona part: Durada 40’ (pràctica)


Observació de casos concrets



Aplicació de tot el que hem après en quan a ordres bàsiques.

Tercera part: Durada 20’ (teòrica)

Anàlisi de l’activitat: Breu resum oral del que en línees generals hem après i
com ha anat l’activitat. I comentem entre tots com veiem els gossets, problemes amb
els que hem topat o que cal reforçar en cada un d’ells. Canvis d’impresions.

Fitxa seguiment: Apuntarem en la fitxa, en forma d’informe les dades més
rellevants a tenir presents de cara a la propera sessió.

Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les
mans i ens despedim
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NÚMERO DE SESSIÓ : 12

DATA: ……………….………...

Participants: ..............................................................................................................
Activitat: Socialització de cadells (Educació i Obediència - VI)
Objectius concrets de l’activitat:









Vinculació afectiva amb l’animal
Assolir els coneixaments teòrics i pràctics
Responsabilitzar-se dels exercicis de l’animal assignat
Comunicar-se amb el company i responsable del programa a fi de realitzar
correctament l’activitat.
Manipular correctament l’animal.
Reforçar el comportament de l’animal.
Entendre la relació entre reforç positiu i obediència.
Practicar el passeig en gossos cadells (aprofitan els coneixaments de la sessió
anterior)

Desenvolupament de la sessió
Primera part: Durada 30’ (teòrica)
Aquesta primera part és teòrica, els adolescents poden pendre notes i apunts. Tan
mateix nosaltres els hi proporcionarem el temari en format imprès.
 Repàs de tot el que hem après i valoració final del programa per part de tots.
 Tancament de les fixes i realització d’un petit informe final.
Segona part: Durada 60’ (pràctica)
 Practicarem el passeig amb cadells per l’espai Vincles i tot allò que hem anat
aprenen. Gauudirem dels coneixaments assolits.
 Farem un esmorçar de comiat
 Entrega de diplomes
 Acomiadament del curs.
 Retornem els cadells en el seu pati. Desem el material, ens rentem les mans i ens
despedim.
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ANNEXE 2: PERMÍS FAMILIAR PER ASSISTIR A
TERAPEUTES.

Jo,

LA FORMACIÓ DE VOLUNTARIS

...........................................................................................,

dono

permís

en

qualitat de pare, mare o tutor/a de .........................................................................,
perquè pogui participar de les sessions de la “formació de voluntaris terapeutes per
adolescents” programades pel Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de
Mataró.
Signatura del pare, mare o tutor/a

Jo, ..........................................................................................., em comprometo a
assistir a totes les sessions de la “formació de voluntaris terapeutes per adolescents”
programades pel Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.
Signatura del participant

Mataró, ...... de ................ de 2010
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ANNEXE 3: FITXA DE DERIVACIÓ AL PROGRAMA.

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DE L’EDUCADOR/A SOCIAL

Referent
Servei

DADES PERSONALS
Nom del menor
Nom dels Pares/tutor
Domicili
Telèfons de contacte

SITUACIÓ ACTUAL:

MOTIU DE LA INTERVENCIÓ:

OBJECTIUS GENERALS:
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