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En què consisteix?

Antoni Gomila Benejam. Catedràtic
d’universitat del Departament de Psicologia
de la UIB.
Jacob Gil. Llicenciat en Ciències Químiques
(UAB). Gerent de S’Hort Vell i tècnic esportiu
nivell 1 en hípica.
Les intervencions assistides amb animals són un
recurs potent per millorar el benestar i motivar al
canvi en col·lectius amb necessitats especials de
l’àmbit educatiu, sociosanitari i social. L’evidència
científica demostra els seus beneficis en col·lectius
com infants amb paràlisi cerebral o diversitat
funcional, adolescents amb problemes conductuals,
ancians i persones amb trastorn mental greu, entre
altres.
Aquests beneficis potencials donen lloc a
oportunitats per al desenvolupament professional,
un fet que ha dut a establir uns estàndards europeus
en aquest àmbit. Aquest curs de postgrau pretén
oferir la formació que fixen aquests estàndards,
posant especial esment en la demostració pràctica
i a preparar els titulats per poder dur a terme
intervencions amb animals.
El curs se centra en l’ús de cans i cavalls. Gràcies a la
col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears
i l’empresa S’Hort Vell, s’ha elaborat un programa
formatiu que arriba a la sisena edició. A més de
docents de les dues institucions, també hi participen
especialistes d’altres institucions de referència en
l’àmbit de les intervencions assistides amb animals.
L’ús d’animals com a agents socialitzadors i
motivadors té una llarga història a països com
Anglaterra, Alemanya o els EUA, però l’ús extensiu,
documentat i amb evidència científica dels animals
és relativament nou al nostre país, i és considerat
com un camp professional emergent. Aprofita
l’oportunitat que et brinda aquesta formació
multidisciplinària destinada a graduats en ciències
socials, de l’educació i de la salut. Et sumaràs a un
camp professional emergent i amb gran potencial de
creixement.

Les intervencions assistides amb animals (IAA)
consisteixen a aprofitar les oportunitats que
ofereix la interacció amb l’animal (en aquest
cas, cans i cavalls) per promoure el benestar de
les persones, millorar-ne l’estat d’ànim i el to
muscular, i treballar la motivació per aprendre i
pel canvi conductual.
El curs ofereix un coneixement teoricopràctic de
les característiques de cans i cavalls que els fan
espècies idònies per a aquestes intervencions. A
més de conèixer els fonaments de les IAA, entrar
en contacte directe amb cans i cavalls i aprendre
a manejar-los, el gruix del curs consisteix a
mostrar intervencions en els diferents col·lectius
que se’n poden beneficiar, com infants
amb paràlisi cerebral o diversitat funcional,
adolescents amb problemes conductuals, adults
amb trastorn mental greu o ancians. Finalment,
l’estudiant haurà de dissenyar un programa
d’intervenció i dur-lo a terme.

A qui va adreçat?
S’ofereix a graduats de diferents disciplines de
l’àmbit educatiu, social i de les ciències de la
salut. La formació és interdisciplinària perquè les
intervencions resulten valuoses per a una àmplia
diversitat de camps professionals; en aquest
sentit, es pretén oferir una via d’especialització
per a titulats universitaris que complementi les
seves competències prèvies.

Estructura
•

Mòdul 1: Etologia del ca i del cavall (15 hores. Presencials, 3 ECTS)

•

Mòdul 2: Interacció humans-animals (cans i cavalls) (10 hores. Presencials, 2 ECTS)

•

Mòdul 3: Principis de les intervencions assistides amb animals (5 hores. Presencials, 1 ECTS)

•

Mòdul 4: Àmbits d’aplicació de les IAA (55 hores. Presencials, 11 ECTS)

•

Mòdul 5: Els animals en IAA (15 hores. Presencials, 3 ECTS)

•

Mòdul 6: Disseny de les intervencions (5 hores. Presencials, 1 ECTS)

•

Mòdul 7: Activitats pràctiques (25 hores. Presencials, 1 ECTS)

•

Mòdul 8: Activitats d’avaluació (20 hores. Presencials, 8 ECTS)

Professorat
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Daniel Adrover: professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de
la UIB, doctor en Psicologia. 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).
Auba Benito: professora associada del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Postgraduada en Rehabilitació Eqüestre per la UAB. Treballa en les IAA des de l’any 2008. Docent en
aquest curs des de la primera edició.
Paula Calvo: doctora en Antrozoologia pel Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Màster en Etologia Clínica Veterinària. Màster en Investigació Clínica Aplicada a les
Ciències de la Salut. Llicenciada en Bioquímica. Directora d’Antrozoologia: <antrozoologia.com>.
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). Formadora de tècnics
i experts en intervencions assistides amb cans. Autora del llibre Teràpia Assistida amb Animals.
Manual Pràctic per Tècnics i Experts, volums I i II <www.ctac.cat>.
Ganya Ebele: llicenciada en Literatura Anglesa i Germànica i Ciències dels Mitjans de Comunicació.
Tècnica esportiva d’equitació dels nivells I i II. Especialista en doma i entrenament natural de cavalls.
Col·labora com a tècnica eqüestre en les IAA des de l’any 2009.
Teresa Espinosa: fisioterapeuta pediàtrica amb 20 anys d’experiència. Imparteix docència des de 1996
a diferents universitats i entitats sobre pluridiscapacitat, psicomotricitat i alimentació. Fa 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.
Catalina Fiol: diplomada en Teràpia Ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003).
Certificada en Integració Sensorial per la Universitat de Califòrnia Meridional (2008). Formació en
Dirfloortime per ICDL (2020).
Alex Gàlvez: doctor en Neurociència Cognitiva per la Universitat City de Londres, postdoctorat a
la University College de Londres. Membre del grup d’investigació en Evolució i Cognició Humana
(EVOCOG), especialista en les relacions entre cos i cervell (interocepció) i les relacions entre cognició
i emoció <alexgalvezpol.com>.
Jacob Gil: llicenciat en Ciències Químiques per la UAB. Tècnic esportiu de nivell 1 en hípica,
especialment focalitzat en l’equitació conscient i en la formació peu a terra. Gerent de S’Hort Vell
<shortvell.org>.
Antoni Gomila: catedràtic d’universitat de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia de la
UIB. Membre del grup d’investigació en Evolució i Cognició Humana (EVOCOG). Autor de nombrosos
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treballs sobre evolució de la cognició social i els vincles afectius; en particular, de l’empatia, en els
mamífers socials (incloent-hi els humans) <antonigomila.wordpress.com>.
Ana M. González: professora de Psicobiologia del Departament de Psicologia de la UIB i doctora
en Psicologia (UIB). Membre del grup d’investigació en Neurociència Cognitivoafectiva i Psicologia
Clínica (CANCLIP). La seva recerca se centra en l’envelliment i el dolor.
Caterina Marquès: llicenciada en Belles Arts; postgraduada en Equitació Terapèutica; entrenadora de
volteig de nivell I i jutgessa nacional de volteig. Professora de volteig des de l’any 2007 i col·laboradora
en les IAA des de l’any 2013.
Manuel Molina: advocat des de 1991, fundador i director del Bufete Molina Sedlex Abogados.
Fundador i president de l’Associació Balear d’Advocats pels Drets dels Animals. Fundador i
coordinador de la Comissió de Drets dels Animals. Promotor del SOJMA (Servei d’Orientació Jurídica
contra el Maltractament Animal) a l’ICAIB. Intervé en processos jurídics per delictes de maltractament
animal, com el cas Sorky (el primer ingrés a presó d’un condemnat per delicte de maltractament
animal a Espanya).
Carme Pujol: diplomada en Treball Social i Educació Social i experta universitària en Teràpies
Assistides amb Animals. 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: fisioterapeuta a ASPACE; expert universitari en Teràpies Assistides amb
Animals, en Fisioteràpia Pediàtrica i Activitat Física i Esport Adaptat. Treballa en les IAA des de l’any
2013.
Antonia Sancho: llicenciada en Ciències Biològiques, amb formació en etologia de vertebrats
mamífers, professora d’educació secundària de Biologia i Geologia (des de l’any 2000). Experta
universitària en IAA. Responsable del programa de col·laboració entre S’Hort Vell i l’IES Sineu d’IEA
(cavalls) amb alumnes d’FP.
Neus Bonet: graduada en Psicologia per la UIB l’any 2017. Especialista universitària en IAA,
Universitat de les Illes Balears, 2018. Col·labora amb les IAA des de l’any 2018.
Josefina Sintes: llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears
(especialista en Pedagogia Terapèutica), experta universitària en Teràpies Assistides amb Animals. Ha
col·laborat com a docent al Curs de Directors de Centres de Serveis Socials (Madrid), al Departament
de Pedagogia de la UIB i a l’Escola d’Alta Direcció i Administració. Docent del curs des de l’edició de
2017.
Mario Soriano: doctor en Veterinària (València). Diplomat pel College of Animal Chiropractors (USA)
i per l’European School of Craniosacral Therapy. Director d’Equicare Rehabilitación i d’Infinity Horse
Wellness <www.infinityhorsewellness.com>.
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 Logopèdia, i doctor en Educació. Professor de la Universitat
CEU Cardenal Herrera. Autor dels 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
també als postgraus de Teràpies Assistides amb Cavalls a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la
Universitat de Girona.
Caterina Zamburlini: graduada en Psicologia Clínica del Desenvolupament (Universitat de Pàdua).
Tècnica en Intervencions Assistides amb cans (CTAC) i Especialista universitària en IAA (UIB).
Col·labora en el curs des de l’any 2016.

Dades específiques

Matrícula

Directors:

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

•
•

Antoni Gomila Benejam. Catedràtic
d’universitat del Departament de Psicologia
de la UIB.
Jacob Gil Valldeperas. Tècnic esportiu de nivell
1 en Hípica. Gerent de S’Hort Vell.

www.fueib.org/curs/animals

Coordinació
•

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

Nombre de places Mínim: 15, i màxim: 20.
Modalitat Presencial.
Durada: 30 ECTS (150 hores presencials)
Data d’inici: 22/10/2022
Data d’acabament: 30/06/2023
Els dissabtes de 9 a 14 hores i de 15.30 a 18.30
hores, i alguns diumenges de 9 a 14.
Lloc: Club Esportiu S’Hort Vell, Biniali.
Termini de matrícula: fins al 14 d’octubre de
2022
Preu i terminis: 2.500 euros
Possibilitat de fer el pagament en tres terminis.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-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 de no realització del curs.

Col·laboradors:

MATRICULA’T JA!

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.

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.

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 especialitzarnos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

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

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

