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Les intervencions assistides amb animals són 
un innovador recurs formatiu i sociosanitari 
que obre un nínxol de mercat. Per tal d’oferir 
metodologies innovadores i adaptar-nos a les 
noves tendències terapèutiques, educatives i 
socials, oferim aquest postgrau que es basa en el 
treball amb cans i cavalls.

Gràcies a la generació de sinergies entre el 
campus universitari i l’empresa S’Hort Vell, 
podem oferir aquest postgrau d’especialista 
universitari que està especialment enfocat a 
col·lectius com infants amb paràlisi cerebral, 
persones amb discapacitats intel·lectuals i 
ancians. Emprant l’estudi pràctic, el treball de 
camp i metodologies innovadores, aportarem a 
les persones matriculades unes competències 
professionals pioneres a Espanya.

Aprofita l’oportunitat que et brinda aquesta 
formació multidisciplinària destinada a 
professionals relacionats amb la docència, la 
psicologia i les ciències de la salut.  Et sumaràs 
a un camp professional emergent.  

En què consisteix?
Les intervencions assistides amb animals (IAA) 
consisteixen a emprar una sèrie de recursos que 
ofereix la interacció amb l’animal amb finalitats 
terapèutiques, educatives o socials. 

Aquest postgrau se centrarà a abordar les 
intervencions assistides amb cans i cavalls 
en diferents col·lectius com nins amb paràlisi 
cerebral, adults amb malalties mentals o 
ancians.

L’ús d’animals com a agents socialitzadors i 
motivadors té una llarga història en països com 
Anglaterra, Alemanya o els EUA, però l’ús dels 
animals extensiu, documentat i amb evidència 
científica és relativament nou al nostre país, i és 
considerat com un camp professional emergent. 

A qui va adreçat?
S’ofereix a graduats de diferents disciplines de 
l’àmbit educatiu, social i de les ciències de la 
salut, ja que, a les IAA, l’usuari rep estímuls que 
treballen totes les àrees de la persona, utilitzant 
la relació amb l’animal com a mitjà. Per aquest 
motiu, s’ha cregut oportú realitzar una formació 
multidisciplinària oferint-la a un ampli ventall 
de professionals (mestres, treballadors socials, 
educadores sociales, fisioterapeutes, psicòlegs, 
etc.). No s’admetran alumnes d’àmbit diferents 
als enunciats. L’accés de qualsevol altre perfil, 
haurà de ser autoritzat per la direcció del curs.



Estructura

A Mòdul I: Principis de la relació humà - 
animal (1,5 ECTS)

• Desenvolupament i models de la relació
humà-animal: inici de les IAA.

• Empatia en animals no humans i humans.
• El vincle amb el ca i amb el cavall.
• Beneficis de les IAA en l’àmbit físic,

psicosocial i educatiu

Mòdul 2: Principis i coneixament profund de 
les IAA (4,5 ECTS)

• Anàlisi comparativa de la biomecànica
de la munta i habilitats bàsiques (marxa,
sedestació i bipedestació).

• Rehabilitació de l’equilibri mitjançant les
teràpies assistides amb cavalls (TAC).

• Intervenció postural i aprenentatge motriu a
les TAC.

• Transferències a les intervencions assistides
amb cavalls (IAC).

• Tècnica de backriding (munta bessona).
• Regulació de to en les TAC.
• Rehabilitació física amb el ca de teràpies.
• Integració sensorial.
• Programes d’intervencions assistides amb

cans (IACa) en l’àmbit sanitari.
• Intervenció en població en risc d’exclusió

social, població tutelada i penitenciària.
• Intel·ligència emocional i habilitats socials.
• Intervenció en el trastorn mental greu (TMG)

amb cans i cavalls.
• Intervenció en l’envelliment amb cans.
• Recursos tècnics per aplicar en el volteig

terapèutic.

Mòdul 3: Aspectes de projecte i estructura 
organitzacional (1,5 ECTS)

• Introducció i estructura de sessions a les IAC
i les IACa.

• Pla d’intervenció a les TAA.
• Competències del terapeuta.
• Paper del guia a les intervencions assistides

amb cavalls (IAC).
• Paper del tècnic a les intervencions assistides

amb cans (IACa).

Mòdul 4: Selecció i entrenament dels animals 
a les IAA (1,5 ECTS)

• Criteris de selecció del ca.
• Criteris de selecció del cavall.
• Etologia del cavall.
• Comunicació i comportament del ca.
• Etologia del ca.
• Benestar del ca de teràpia.
• Benestar del cavall de teràpia.

Avaluació

L’avaluació del curs serà amb:

• Avaluació contínua a través d’autoavaluacions de
cada mòdul (Aula Digital).

• Elaboració d’un treball final de postgrau i
presentació d’aquest.

• Pràctiques: informe del tutor.
• Prova d’equitació i intervenció amb cans (dues

convocatòries).



Professorat

• Sílvia Abarca, experta universitària en Teràpies Assistides amb Animals i llicenciada en Magisteri, 
Educació Especial. Treballa en les TAA des de l’any 2016.

• Daniel Adrover, professor contractat doctor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació de la UIB. Investigador principal del grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i 
Llenguatge (I+DEL), centrat a explorar el paper de les variables atencionals i lingüístiques que ajuden 
en el desenvolupament cognitiu òptim, amb especial èmfasi sobre el control atencional i l’experiència 
lingüística (bilingüisme).

• Maria Balle, professora contractada doctora interina del Departament de Psicologia de la UIB. 
Membre del grup d’investigació CANCliP del IUNICS i de l’IdISBa, amb experiència en el camp de la 
psicopatologia evolutiva, més concretament en els aspectes temperamentals i de regulació emocional 
associats al desenvolupament de trastorns d’ansietat en adolescents, així com en la prevenció 
d’aquests.

• Enric Brunet, professor associat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Fisioterapeuta 
al Centre de Dia i Rehabilitació ABDEM. Experiència en investigació sobre la telerehabilitació per a 
persones amb discapacitat física.

• Auba Benito, professora associada del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. 
Postgraduada en Rehabilitació Eqüestre per la UAB. Treballa en les TAA des de l’any 2008. Docent en 
aquest postgrau des dels inicis i del Curs d’Introducció a les TAA organitzat per l’IBSalut.

• Paula Calvo. Doctorada en Antrozoologia pel Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Màster en Etologia Clínica Veterinària. Màster en Recerca Clínica Aplicada a les Ciències 
de la Salut. Llicenciada en Bioquímica.

• Irene Dendrinos, diplomada en Teràpia Ocupacional i formada en «La utilització del cavall com a 
suport educatiu en necessitats educatives especials». Ha treballat com a terapeuta ocupacional i ha 
realitzat equinoteràpia des de 2007 a l’Hospital Psiquiàtric de Salt (Girona) i a Mèxic.

• Eva Domènec, Directora del Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC) i codirectora de la Unitat 
d’Intervencions Assistides amb Cans (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona). Instructora 
Especialista en gossos de teràpia. Formadora de Tècnics i Experts en Intervencions Assistides amb 
Gossos. Autora dels llibres de “Teràpia Assistida amb Animals. Manual Pràctic per Tècnics i Experts”, 
volum I i II.

• Ganya Ebele, llicenciada en Literatura Anglesa, Literatura Germànica i Ciències dels Mitjans de 
Comunicació. Tècnica Esportiva d’Equitació de nivells I i II. Especialista en doma i entrenament 
natural de cavalls. Col•labora com a tècnica eqüestre en les TAA des de l’ any 2009.

• Teresa Espinosa, fisioterapeuta pediàtrica amb vint anys d’experiència. Imparteix docència des de 
1996 en diferents universitats i entitats sobre pluridiscapacitat, psicomotricitat i alimentació. Realitza 
teràpia amb cans des de l’any 2007 i col•labora en el Màster en Intervencions Assistides amb Cans de  
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

• Antoni Figuerola, professor associat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Llicenciat 
en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Neurologia. Adjunt 
de Neurologia de l’Hospital Son Llàtzer des de 2002.

• Antoni Gomila, catedràtic d’universitat del Departament de Psicologia de la UIB. Membre del grup 
d’investigació en Evolució i Cognició Humana (EVOCOG) de l’Institut de Física Interdisciplinària i 
Sistemes Complexos (IFISC). Autor de nombrosos articles i capítols de llibre sobre les fronteres entre 
filosofia de la ment, Psicologia i ciència cognitiva, sempre des d’una perspectiva evolutiva.

• Alicia Leiva, doctora en Psicologia, professora associada del Departament de Psicologia de la UIB i de 
la UOC. Experta i tècnica en Intervencions Assistides amb Cans, experta universitària en Atenció 
Geriàtrica i Gerontologia. Treballa en les TAA des de l’any 2015.

• Caterina Marquès, postgraduada en Equitació Terapèutica, entrenadora de volteig de nivell I i 
jutgessa nacional de volteig. Llicenciada en Belles Arts. És professora de volteig des de l’any 2007 i ha 
col•laborat en les TAA des de l’ any 2013.

• Paula Martínez, professora contractada doctora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la 
UIB. Membre del grup d’investigació Evidència, Estils de Vida i Salut (EvES) de l’IUNICS i de l’IdISBa, 
amb experiència en el camp de la biomecànica, els esports, la nutrició i l’aplicació de les tecnologies 
de la comunicació i la informació a la salut. 



• Antoni Mayol, especialista en Avaluació i Diagnòstic, i Psicologia Clínica. Membre del grup 
d’investigació en Evolució i Cognició Humana (EVOCOG), associat a l’Institut de Física i Sistemes 
Complexos (IFISC, UIB). El seu treball de tesi doctoral, publicat el 2002, es va centrar en la «Teràpia 
facilitada per animals de companyia en pacients psicòtics greument deteriorats».

• Xisco Oliver, expert universitari en Teràpies Assistides amb Animals, tècnic en Intervenció Assistida 
amb Cans i tècnic superior en Integració Social. Treballa amb les teràpies assistides per cans des de 
l’any 2017.

• Carme Pujol, experta universitària en Teràpies Assistides amb Animals. Diplomada en Treball Social i 
Educació Social. Directora tècnica de programes del GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb 
Menors), responsable del programa de Teràpia Assistida amb Cavalls al Centre Penitenciari de Palma, 
«A trot, avançant junts cap a la vida en llibertat».

• Juan Pedro Quesada, expert universitari en Teràpies Assistides amb Animals, en Fisioteràpia 
Pediàtrica i Activitat Física i Esport Adaptat. Fisioterapeuta a ASPACE. Col·labora i treballa en les TAA 
des de l’any 2013. Ponent a les I Jornades de Teràpies Assistides amb Cavalls a ASPACE l’any 2014.

• Judith Queraltó, Llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Patrícia Ramis, llicenciada en Dret i especialitzada en Dret Empresarial.
• Lucy Rees, zoòloga i etòloga de cavalls. Autora del llibre La ment del cavall, primer llibre que tracta 

del comportament equí d’una forma científica però amb un caràcter popular (1984). No ha parat 
d’impartir docència arreu del món, realitzar publicacions en revistes i escriure llibres, l’últim, Horses 
in company (2017).

• Immaculada Riquelme, professora contractada doctora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la UIB. Membre del grup d’investigació CANCliP del IUNICS i de l’IdISBa, amb experiència en el 
camp del processament de la informació somatosensorial i la paràlisi cerebral.

• Francesc Ristol, director del Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC). Docent en diferents 
màsters, director del Màster en Intervencions Assistides amb Cans per a professionals de l’àmbit 
social de la salut sanitària i de l’educació. Responsable del Departament de Teràpies amb Cans de 
l’HSJD Maternoinfantil de Barcelona des de l’any 2011.

• M. Jesús Serrano, professora associada del Departament de Psicologia de la UIB. Membre del grup 
d’investigació d’Estudis de Gènere. Autora de diversos capítols de llibre sobre dona i depressió, i estil 
de vida i depressió, i del llibre Manuals d’avaluació de la teràpia assistida per animals: II. Autisme.

• Carolina Sitges, professora contractada doctora interina del Departament de Psicologia de la UIB. 
Membre del grup d’investigació en Neurociència Cognitivoafectiva i Psicologia Clínica (CANCliP) 
de l’àrea de Neurociències de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) 
i de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), amb experiència en el camp del 
processament cerebral i el dolor crònic, i les teràpies assistides amb animals.

• Josefina Sintes, experta universitària en Teràpies Assistides amb Animals, llicenciada en Ciències 
de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears. Especialista en Pedagogia Terapèutica (1986). 
Ha col·laborat com a docent al Curso de Directores de Centros de Servicios Sociales (Madrid), al 
Departament de Pedagogia de la UIB i a l’Escola d’Alta Direcció i Administració. Col·labora[1] en les 
TAA des de l’any 2017.

• Bàrbara Viader, directora del CEIB: Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona. Terapeuta ocupacional 
en rehabilitació pediàtrica. Màster en Neurociències (UB), Certificat d’Integració Sensorial (Universitat 
del Sud de Califòrnia). Ha publicat el llibre ¿Por qué me siento diferente?

• Albert Villasevil, metge veterinari per la UAB, acupuntor veterinari pel Chi Institute, podòleg equí i 
cofundador de l’empresa Barefoot Solutions, SL, empresa multidisciplinària que promou el benestar 
físic i mental del cavall. Imparteix docència des de l’any 2010 sobre podologia i benestar equí.

• Joan Vives, mestre d’Educació Especial i logopeda. Treballa en les TAA des de 2001 i ha publicat 
els llibres Intervención terapéutica asistida con caballos y autismo i El caballo como facilitador en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño con TDA-H. És docent als postgraus de Teràpies 
Assistides amb Cavalls a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Girona.



Dades específiques
Directors: 
• Antoni Gomila Benejam. Catedràtic 

d’universitat del Departament de Psicologia 
de la UIB.

• Auba Benito Llinàs. Fisioterapeuta 
especialitzada en TAC, professora associada 
de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la 
UIB.

• Alicia Leiva Mir. Doctora en Psicologia, 
col·laboradora honorífica del Departament de 
Psicologia de la UIB, professora coaboradora 
de la UOC i docent a la UGR.

Coordinació
• Ganya Ebele. Tècnica esportiva en Equitació 

de nivells I i II i entrenadora de cavalls.

Nombre de places Mínim: 15, i màxim: 25.

Modalitat Presencial.

Idioma Català i castellà.

Dates i horaris
Data d’inici: 24/10/2020.
Data d’acabament: desembre de 2021.
Els dissabtes i diumenges de 9 a 14 hores i de 
15.30 a 18.30 hores.

Lloc de realització
Club Esportiu S’Hort Vell, Biniali.

Termini de matrícula
Fins al 16/10/20.

Preu i terminis 2.500 euros.
Possibilitat de realitzar el pagament en tres 
terminis.
La direcció del curs es reserva el dret d’anuar-lo 
en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes 
perquè es pugui dur a terme.
Només es retornarà l’import de la matrícula en 
cas de no admissió o no realització del curs.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/animals

MATRICULA’T JA!

Col·laboradors:

http://fueib.org/curs/hisenda
http://fueib.org/curs/animals




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

