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Introducció

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 co�ectius 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, fisioterapeutes, 
psicòlegs, etc.).

«Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi 
de la UIB (30 ECTS)». Per a les persones amb titulació universitària reglada.

«Diploma Universitari d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de 
la UIB (30 ECTS)». Per a les persones amb accés a la Universitat o equivalent.

«Diploma d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 
ECTS)». Per a les persones sense accés a la Universitat.

Titulació

 · Informació i matrícula
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://fueib.org/curs/animals
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Avaluació

· 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).
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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.
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 cans de teràpia. Formadora de 
Tècnics i Experts en Intervencions Assistides amb cans. 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. Co�abora 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 co�abora 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. 
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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 co�aborat en les TAA des de l’any 
2013. 
Pau 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. Co�abora 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.
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.
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.
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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.
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 co�aborat 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. Co�abora 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.

Programa

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 CONEIXEMENT 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 
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· 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.

MÒDUL 5:  ASPECTES VETERINARIS MÈDICS I BIOLÒGICS (1,5 ECTS)
· Processos cognitius.
· Actuació en cas de caiguda.
· Biomecànica humana.
· La medicació en la patologia neurològica.
· Fisiologia de l’equilibri.
· Principis de conducta i aprenentatge humà.

MÒDUL 6 : PSICOLOGIA EDUCATIVA I PEDAGOGIA (1,5 ECTS)
· Llenguatge i lectoescriptura.
· Programes educatius assistits amb animals.
· Intervenció en el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) i en els 
trastorns de l’espectre autista (TEA) amb animals.

MÒDUL  7: PRINCIPIS ÈTICS (1,5 ECTS)
· Ètica i legislació vigent sobre les TAA.

MÒDUL 8: CONEIXEMENT DE L'ANIMAL  (3 ECTS)
· Introducció a l’equitació.
· Interacció amb l’animal de teràpia.

TEBALL FINAL DE POSTGRAU (7,5 ECTS)

PRÀCTIQUES EXTERNES (6 ECTS)
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Dades específiques

Direcció
Carolina Sitges Quirós. Professora contractada doctora de la Facultat 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. Professora associada doctora de la Facultat de Psicologia 
de la UIB.

Coordinació
Ganya Ebele. Tècnica esportiva en Equitació de nivells I i II i entrenadora de 
cavalls.

Nombre de places Mínim: 16, i màxim: 25.
Modalitat Presencial.
Idioma Català i castellà.
Dates i horaris
Data d’inici: 6/10/2018.
Data d’acabament: 07/09/2019.
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 3 de setembre.

Preu i terminis
2.500 euros.
Possibilitat de realitzar el pagament en tres terminis.
La direcció del curs es reserva el dret d'anu�ar-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.
Consulta'ns si aquest curs és bonificable totalment o parcialment per la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Posibilidad de hacer prácticas remuneradas
en empresas y despachos profesionales.

+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  971 259 697
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


