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Teràpia Assistida amb 
Animals en Nens i 
Adolescents

A càrrec de:

Anna Sintes Estévez
Psicòloga Clínica. 
Hospital Maternoinfantil de 
Sant Joan de Déu.

Teràpia Assistida amb 
Animals en Nens i 
Adolescents

formacio
Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
NIF G58780610 - in fo@scr i tc .cat - www.scr i tc .cat

Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim 
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria.

• Places:  Màxim 22 inscrits. Limitades per rigorós ordre 
d’inscripció

• Data:  Divendres 29 d’abril de 2016, de 9 a 13:30 i de 
15 a 18:30h.

• Durada:  8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc:  ATRA
 C. Gran de Gràcia 239, 2n - 2a 
 08012 Barcelona

• Preus:
 Socis de l’SCRiTC 65 euros
 No socis 105 euros
 Estudiants i residents* 55 euros

*Els estudiants i residents han d’adjuntar la documentació acreditativa 
enviant un correu a info@scritc.cat un cop hagin fet el pagament.

• Informació:
 SCRITC
 Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Campus de Bellaterra s/n 
 08193 Bellaterra
 Tel. 618.62.23.23

 www.scritc.cat  info@scritc.cat

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres 
de13:30 a 17:00h

• Inscripció:  De l’11 de març al 22 d’abril de 2016

El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim d’inscripcions. Un cop 
confirmada la realització del curs, cal efectuar el pagament com a màxim una 
setmana abans del seu inici a través del web de l’SCRITC mitjançant el 
sistema de pagament segur PayPal.



La Intervenció Assistida amb Animals (IAA) és un tipus 
d’intervenció terapèutica que inclou un animal amb 
unes característiques especials com a part fonamental 
del tractament d’una persona i s’orienta a millorar el 
funcionament físic, social, cognitiu o emocional, segons 
el tipus específic d’intervenció.

La IAA pot prendre formes diverses en funció dels 
objectius terapèutics i de la població a la que es dirigeixi. 
Històricament es va utilitzar per primera vegada al segle 
XVIII, quan un metge anglès, William Tuke, va utilitzar 
animals domèstics per a millorar les condicions vitals 
dels pacients ingressats en una institució psiquiàtrica.

A partir dels anys 60 del segle passat es desenvoluparen 
els primers projectes terapèutics i treballs de recerca 
sobre la influència dels animals de companyia en la salut 
humana, trobant-se efectes beneficiosos demostrables 
científicament en diferents àrees, segons els tipus de 
teràpies i de poblacions en les que s’ha provat.

Per exemple, destaquen les intervencions realitzades 
per a la millora de la psicomotricitat, l’equilibri, la senso- 
percepció, la reducció de simptomatologia ansiosa i 
depressiva, la reducció de la gravetat de problemes de 
conducta en nens/es amb autisme, així com l’increment 
i millora de les habilitats cognitives en persones amb 
dificultats en aquesta àrea, entre d’altres. 

Per últim, destacar la importància de la IAA per a 
incrementar la adherència al tractament de nens/es i 
adolescents en les diverses intervencions terapèutiques 
proposades, a través de l’increment en la seva motivació 
per a implicar-se en les mateixes quan es combinen 
amb tècniques d’ IAA. 

És aquesta última variable, la millora en la motivació 
i en l’adherència la que podria implicar una millora 
significativa en un programa de rehabilitació cognitiva 
dissenyat específicament per a nens/es i adolescents 
a la Unitat de Primers Episodis Psicòtics de Sant Joan 
de Déu.  

La Intervenció Assistida amb 
Animals i la seva influència en la 
motivació i adherència 

PROGRAMA:

• La Intervenció o Teràpia Assistida 
amb animals en nens/es i adolescents

• Àrees d’intervenció amb TAA

• La TAA per a la rehabilitació del 
dèficit cognitiu en nens i adolescents 
amb trastorn mental. 

• Casos pràctics

• Piscòloga Clínica Adjunta.
  Unitat de Primers Episodis Psicòtics. 

Servei de Psiquiatria i Psicologia de 
l’Hospital Maternoinfantil de Sant 
Joan de Déu (Esplugues de Llob.)

A càrrec de: Anna Sintes Estévez

Objectius:
L’objectiu del curs és oferir informació sobre les diverses 
aplicacions generals de la TAA en el camp de la Psicolo-
gia Infantojuvenil i de mode més específic, formar en la 
seva utilitat per a l’elaboració o millora de programes de 
tractament específics, com per exemple la rehabilitació 
cognitiva en els trastorns psicòtics. 

Metodologia:
Es combinarà la transmissió d’informació teòrica sobre 
la TAA amb la implicació pràctica dels alumnes mitjan-
çant casos clínico-pràctics (elaboració de propostes 
d’intervenció a partir de casos clínics) i es durà a terme 
demostració pràctica amb participació de cans de 
teràpia. 


