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Resum:  En aquest treball es realitza una revisió dels beneficis que aporten les 

Intervencions Assistides amb Cans amb infants amb trastorn per dèficit d’atenció i 

hiperactivitat (TDAH) i com aquestes es poden incloure dins una aula d’infantil com a 

part del tractament multidisciplinar de l’infant amb trastorn. Per una banda, cal exposar 

que tot i que la introducció de l’educació assistida amb cans per al tractament de 

trastorns és relativament recent, s’ha duit a terme una recerca bibliogràfica de com 

aquestes actuacions poden suposar un canvi de paradigma important per tractar a infants 

amb TDAH. Per altra banda es proposen diferents dinàmiques segons l’objectiu a 

treballar, per realitzar dins una aula del segon cicle d’infantil amb un infant amb el 

trastorn. Finalment es pot concloure que tot i la manca d’estudis enfocats a estudiar 

aquestes intervencions en aules d’infantil, aquesta estratègia és una bona elecció fer 

front als inconvenients que suposa patir dit trastorn, sempre que estiguin totalment 

adaptades al nivell de desenvolupament de l’infant.  

 

Paraules clau: Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, intervencions assistides amb cans, 

escola ordinària, aula d’infantil.  

 

 

Abstract: Dog Assisted interventions with children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

This article reviews the benefits of Dog Assisted Interventions with children with 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and how those could be included in a  

classroom as part of a multi-disciplinary treatment off children with disorder. Althought 

the introduction of dog-assisted education for the treatment of disorders is relatively 

recent, a literature copilation has been done on how these actions could become to a 

valuable paradigma change focused in the treatment of child with ADHD. Secondly, 

different dynamics are proposed according to the goal to be worked on, for being 

carried out in a classroom of the 2nd cycle of kindergarten with children affected duet 

he disorder. Finally, we can conclude, despite the lack of studies based in studying the 

mentioned interventions in kindergarten classrooms, the strategy is a nice choice to deal 

with the disadvanteges of suffering from this disorder, as long as they completely 

adapted to the level of the child development.  

 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Dog Assisted Interventions, ordinary 

school, kindergarten classrooms. 
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1. Introducció 

L’objecte a tractar al llarg d’aquest treball de final de grau són les intervencions 

assistides amb cans amb infants amb un trastorn del desenvolupament. Al llarg del 

treball s’exposen diferents dinàmiques per dur a terme amb infants amb Trastorn per 

dèficit d’atenció i hiperactivitat dins una aula ordinària del segon cicle d’infantil, així 

com els beneficis que aporten aquestes en el desenvolupament de l’infant.  

 

1.1 Justificació del tema elegit  
 

El Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)  és un trastorn neuro-biològic 

de caràcter crònic que afecta a l’individu en els aspectes funcionals, personals i socials 

de la seva vida. Els infants que el presenten tenen problemes d’atenció, hiperactivitat i/o 

impulsivitat. En un principi es sap que la seva aparició està vinculada a una producció 

insuficient de neuro-transmissors de dopamina i noradrenalina (FEAADAH, n.d.). No 

obstant això, altres estudis suggereixen que no existeix una causa única per aquest 

trastorn i que més bé es tracta d’una combinació de factors psicosocials i factors 

biològics. Entre un 2 i un 5% de la població infantil presenta aquesta patologia. A més a 

més partir d’un estudi realitzat a les Illes Balears es va poder comprovar que un 4’7 % 

de la població infantil (d’entre 6-11 anys) manifesta aquest tipus de trastorn (Servera, 

Cardo i Llabrés, 2003). Generalment els primers en detectar un possible TDAH en un 

infant són els pares, els mestres i els psicòlegs o pedagogs escolars. És per això que és 

imprescindible que aquests agents estiguin informats sobre l’existència del trastorn, els 

seus símptomes i el possible tractament.  

 

Per altra banda, cal no deixar de banda els estudis realitzats per diferents autors que 

posen el focus de les seves investigacions en la importància del vincle individu-animal i 

com aquest afecta de manera positiva i beneficiosa per a infants que sofreixen algun 

trastorn del desenvolupament com és el cas dels nins i nines amb TDAH. Per aquest 

motiu el fet que l’infant amb aquest trastorn no conegui com pot o no actuar amb 

l’animal (en aquest cas, el ca) provocarà que hagi de millorar el seu nivell d’atenció a 

mesura que es va duent a terme la intervenció o la teràpia.  
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Tal i com exposen Rístol i Domènec (2015) al seu llibre Terapia Asistida con Animales;  

Com a professionals en IAA hem de treballar en pro de la consolidació positiva del 

vincle entre l’animal i l’ésser humà / Amb la finalitat de crear un vincle estable i un 

maneig correcte del RI (receptor de la intervenció) amb l’animal, haurem d’avançar pas 

a pas en la interacció (p.15). 

És per això que és de vital importància que ambdós agents implicats (persona-animal) 

treballin conjuntament per assolir els objectius prèviament marcats.  

 

1.2 Marc conceptual. 
 

1.2.1. El Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.  
 

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns del 

neuro-desenvolupament més diagnosticats en els darrers anys a la població infantil i és 

també una condició crònica que comença durant la infància. Està caracteritzat per una 

sèrie de dificultats en l’àmbit de comportament i cognitiu, afectant de manera negativa 

al desenvolupament òptim de la persona i en la seva vida escolar, familiar i laboral en el 

cas de les persones adultes (Servera, 2012). Vaquerizo-Madrid (2005) defineix la 

hiperactivitat com: 

Un desordre del desenvolupament de la conducta caracteritzat per una activitat motora 

disruptiva que impedeix que l’individu estableixi adequadament els seus llaços socials i 

es comuniqui amb normalitat entenent aquesta com una habilitat imprescindible per a la 

socialització i l’aprenentatge del nin (p. 25) 

Tal i com ens explica Herranz i Argumosa (2000), tot i que ha existit certa confrontació 

i discrepància per a definir aquest trastorn, actualment s’ha arribat a l’acord de 

considerar-lo un trastorn de probable base orgànica, influït per factors genètics, 

hormonals i ambientals. 

Pel que fa l’àmbit de comportament podem parlar de dificultats a l’hora de controlar la 

impulsivitat, la sobre-activitat motora i la inhibició. Pel que fa l’àmbit cognitiu podem 

destacar les dificultats a l’hora de mantenir l’atenció i disminució de la velocitat de 

processament i la memòria de treball (Servera, 2012). Totes aquestes dificultats es 

presenten des de la primeria infància, no obstant això, amb el temps tendeixen a 
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mantenir-se les cognitives i a millorar les comportamentals. Molts estudis estimen que 

més del 80% dels infants diagnosticats amb TDAH continuen tenint problemes durant 

l’adolescència i un 40% durant l’edat adulta (Montoya i Herrera, 2014)  

 

A l’hora d’avaluar aquestes manifestacions de impulsivitat, inatenció i sobre-activitat 

s’han de tenir en compte els processos maduratius. És per això que no podem posar en 

comparació les conductes d’un infant amb les conductes d’una persona adulta a l’hora 

d’avaluar els nivells de les conductes, ja que, per regla general els infants presenten més 

conductes d’inatenció i impulsivitat que una persona adulta. És de vital importància 

obtenir evidències clares de que els nivells que s’han obtingut són inapropiats pel nivell 

del desenvolupament o l’edat de l’individu. Els infants amb TDAH tenen certes 

problemàtiques per ajustar la seva conducta a l’entorn, és a dir: tenen dificultats per 

auto-regular-se sense l’ajuda d’un altre individu. Per altre banda cal recalcar que tenen 

poca sensibilitat als estímuls, tant aquells estímuls que són positius com aquells que són 

negatius, provocant que sembli que tenen un menor nivell d’afectació (Servera, 2012). 

 

 

1.2.1.1 Recorregut històric.  

 

L’any 1845 va ser el primer cop que es va començar a parlar sobre aquest trastorn 

gràcies a les investigacions i publicacions del psiquiatra Dr. Heinrich Hoffmann. Aquest 

va publicar un llibre amb 10 contes infantils en els quals es descrivien diferents 

problemes psiquiàtrics durant la infància i l’adolescència destacant dos casos de 

individus amb TDAH (Isorna, 2013). Això no obstant, Hoffman, tot i que es va 

aproximar al problema, no mencionava els problemes de inatenció en els individus amb 

TDAH (Montoya i Herrera, 2014). Uns anys més tard, l’any 1902, el metge i pediatra 

George Still va realitzar la primera definició del TDAH, a partir de l’estudi de 43 casos 

d’infants amb dificultats per mantenir l’atenció i controlar la seva conducta. Aquests 

infants també presentaven problemes relacionats amb la hiperactivitat, reaccions 

violentes, poca resposta al càstig, agressivitat, excés d’activitat motora i conductes 

impulsives.  

 



 9 

Posteriorment, al llarg del 1920 i el 1940, varen destacar notablement els estudis de 

Hohman i els realitzats per Khan i Cohen i per Goldstein, que van anunciar que els 

símptomes que havia descrit prèviament Still, es produïen després que l’individu sofrís 

una lesió al cervell. D’aquesta manera el trastorn es va començar a considerar com una 

manifestació d’una lesió cerebral. No obstant això, als anys 60 es va tornar a modificar 

aquesta definició per la de “disfunció cerebral mínima” ja que, es va comprovar que la 

gran majoria dels infants amb TDAH no tenien lesions cerebrals.  (Montoya i Herrera, 

2014). Aproximadament a l’any 1970 es van fer rellevants les aportacions de Douglas, 

sobre la capacitat d’atenció d’infants.  

L’any 1952, l’American Psychiatric Association (APA) va publicar la seva primera 

edició del Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (DSM-1). Des 

d’aquell moment s’han anat revisant els continguts d’aquest manual cada 

aproximadament 15 anys per tal d’anar adaptant-se als diferents canvis que  s’han 

produït en el coneixement i la classificació dels trastorns que hi apareixen. El primer 

manual que va començar a parlar del TDAH com coneixem avui en dia va ser el DSM-

IV (APA, 1994), aquest incrementava el nombre de trastorns i va millorar els criteris i la 

descripció de les categories establertes. Finalment, després de diverses investigacions i 

estudis es va presentar el DSM-V (APA, 2013). Aquesta edició, a diferència de 

l’anterior inclou el trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat dins els trastorns neuro-

evolutius juntament amb els trastorns comunicatius, deficiències intel·lectuals, els 

trastorns de l’espectre autista i les dificultats específiques d’aprenentatge (Fiuza i 

Fernández, 2014). Pel que fa al tractament del TDAH dins els sistemes actuals de 

classificació, el DSM-V (APA, 2013), nombra tres manifestacions clíniques, 

considerant els símptomes dominants del trastorn; presentació combinada, presentació 

amb falta d’atenció, presentació predominant hiperactiva/impulsiva 

 

1.2.1.2. Prevalença. 

El TDAH es tracta d’un trastorn amb una gran prevalença: al voltant d’un 5% de la 

població mundial entre 6 i 12 anys té TDAH  (Keilow, Wu i Obel, 2020; Servera et al., 

2003). 
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Figura 1: Prevalença TDAH en infants d’entre 6-12 anys 

No obstant, a una revisió de més de 300 articles de diferents cultures i països s’ha 

demostrat que hi ha una variabilitat que oscil·la entre el 0’5% i el 15 %, això significa 

que depenent de l’origen geogràfic i de la metodologia utilitzada aquest percentatge 

varia i que la tassa és del 5,29 % (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman, i Rohde, 

2007).  

A Mallorca es va realitzar un estudi (Servera i Cardo, 2007) basat en una mostra 

d’aproximadament 1500 nins d’entre 6 i 10 anys i es va obtindre una prevalença del 

4’7%. Tal i com explica a l’estudi el 1,26% dels infants estaven emmarcats dins el 

subtipus hiperactiu, el 1,06% dins el subtipus inatent i el 2,25% al subtipus combinat. A 

diferència del que s’esperava la incidència d’aquest trastorn va ser superior en nines. Per 

al contrari cal destacar que no van aparèixer diferències significatives pel que fa al curs, 

tipus de centre, sexe o zona on estava ubicat el centre. Això no obstant, gairebé tota la 

comunitat científica està d’acord en que aquest és un trastorn que afecta en una major 

quantitat als nins que a les nines. Aquest fet pot estar provocat per la utilització dels 

mateixos criteris per a nins i per a nines. A l’hora d’emprar-se criteris diferents 

depenent del sexe els resultats tendeixen a igualar-se (Servera i Cardo, 2007). Cal 

recalcar que tot i que el trastorn es pot diagnosticar a ambdós sexes, aquest tendeix a 

manifestar-se de manera més intensa en els nins, el motiu és que hi ha més consultes 

clíniques en el cas dels nins i que per tant, a nivell científic el sexe masculí sigui el més 

afectat.  
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Un estudi realitzat (Rodríguez, González, Arroba i Cabello, 2017) amb 4747 infants 

adscrits al centre de salut Cerro del Aire a Majadahonda (Madrid, Espanya) ha obtingut 

com a resultat final un total de 108 casos d’infants amb trastorn per dèficit d’atenció i 

hiperactivitat  amb una prevalença del 2’28%, un 75’85% de nins i un 23’15% de nines. 

És probable que els nins tinguin problemes més relacionats en l’àmbit comportamental, 

mentre que les nines tendeixen a experimentar problemes en l’àmbit cognitiu. En 

general, la majoria d’infants amb aquest trastorn presenten dificultats des del seu 

naixement com ara bé, dificultat per alimentar-se, dormir, rabietes, plors, fent 

dificultosa la tasca de consolar-los. A mesura que van creixent, tendeixen a ser infants 

molt actius que compleixen poc les ordres i molt atrevits amb activitats que semblarien 

perilloses per a un infant de la seva edat, a més a més acostumen a ser infants amb 

problemes a l’hora de controlar els esfínters (Shreeram, He, Ka- laydjian, Brothers i 

Merikangas, 2009). Tot i que hi ha moltes diferències entre un infant i un altre, és cert 

que molts d’ells tenen problemes de motricitat, llenguatge, lectura, escriptura i de 

maduració de manera general 

Encara que hi ha pocs estudis longitudinals amb adults amb TDAH s’ha conclòs que 

aproximadament un 35% presentarà símptomes significatius durant la seva adultesa, a 

un 50% disminuiran parcialment els símptomes i un 15% mantindrà el diagnòstic de 

TDAH que va rebre durant la seva infància, principalment si aquest pertanyia al tipus de 

TDAH combinat moderat/sever (Barkley, Murphy i Fisher, 2008).  

1.2.1.3. Etiologia 

 

Com ja s’ha exposat abans, el TDAH és un trastorn d’origen neuro-biològic. Tot i que 

l’etiologia d’aquest trastorn és un poc difosa, està demostrat que és el resultat d’una 

complexa interacció de factors ambientals i factors genètics. Pel que fa als factors 

ambientals podem parlar de causes pre-, peri- i post-natals que provoquen una gran 

alteració i una producció insuficient dels neuro-transmissors dopamina i noradrenalina 

(FEAADAH, n.d.). A causa de la gran variació de símptomes bàsics associats, el 

transcurs d’aquests i la comorbiditat amb altres trastorns fan que sigui realment 

complex definir quines són les causes taxatives del TDAH. S’ha de tenir en compte que 
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no tots els factors es presenten a tots els infants diagnosticats i que les conductes poden 

tenir procedències diferents (Pérez, Poveda, Gomis i López, 2011).  

1.2.1.4. Simptomatologia i comorbiditat 

 

Quan parlam de simptomatologia del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat 

podem parlar de tres símptomes primaris: hiperactivitat, inatenció i impulsivitat.  

 

 

Figura 2: Símptomes primaris del TDAH 

 

El primer fa referència a una activitat excessiva per l’edat que té l’individu. El subjecte 

mou contínuament els peus i les mans, s’aixeca constantment, corre per tot arreu, parla 

sense parar i té problemes a l’hora de jugar a activitats més tranquil·les. El segon fa 

al·lusió als problemes relacionats amb la incapacitat per mantenir l’atenció i concentrar-

se. Té dificultats per seguir les pautes que li donen, canvia de tasca constantment, 

problemes a l’hora d’organitzar-se i és molt més dèbil davant els estímuls de l’ambient. 

El darrer i tercer fa referència a la incapacitat per controlar els pensaments, conductes i 

les emocions. S’inquieta si ha d’esperar el seu torn, contesta abans que hagin acabat de 

fer-li les preguntes i interromp als altres (Montoya i Herrera, 2014). 

 

La gran majoria d’infants amb TDAH presenten conductes impulsives i temperamentals 

des del seu naixement, és a dir, es tracta de nadons amb problemes amb l’alimentació, 

especialment inquiets, ploraners, irritables, molt sensibles als renous, alguns també 

presenten problemes per dormir o  mostren  un somni intermitent i s’aixequen amb 

plors. A l’etapa d’infantil els infants amb aquest trastorn són inquiets, despistats, 

impulsius i tenen preferència per jocs més esportius i no tant simbòlics. Alguns d’ells 
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comencen a presentar dificultats d’aprenentatge i en el desenvolupament gràfic, és a dir, 

problemes a l’hora de reconèixer l’esquema corporal a partir del dibuix (Amador, Forns, 

Guàrdia i Peró, 2006; Vaquerizo-Madrid, 2005;). No obstant això, hem de tenir present 

que els infants que es troben en l’etapa d’infantil poden tenir problemes a l’hora de 

mantenir l’atenció o fins i tot poden mostrar un excés de moviment i d’activitat però 

això no significa que tengui TDAH; els símptomes han de ser més greus que els que 

s’observin a infants de la mateixa edat i han d’estar presents en diferents ambients i 

contextos provocant problemes importants en la seva vida quotidiana (Frutos de Miguel, 

2019) 

 

Les manifestacions canvien amb l’edat. En un principi els infants presenten únicament 

símptomes primaris, no obstant això, a mesura que van creixent, aquests símptomes 

comencen a coexistir amb altres de secundaris. Molts estudis han demostrat que els 

símptomes i les pautes relacionades al TDAH canvien durant el desenvolupament de 

l’individu i es van produint variacions en quant a la freqüència i la intensitat segons el 

sexe i l’edat. La comorbiditat amb altres problemes i/o trastorns és molt freqüent a dos 

terços d’infants amb trastorn d’hiperactivitat (De la Peña Olvera, 2000). Tal i com ens 

exposa Artigas-Pallarés (2003) entre els trastorns associats al TDAH podem trobar els 

següents: trastorns de conducta, trastorn de comunicació, tics (síndrome de Tourette), 

trastorns del desenvolupament de la coordinació, dislèxia, autisme, epilèpsia i  altres 

problemes com ara bé, ansietat o depressió.   

 

Els professors i els pares creuen que els infants menors de 7 anys presenten més 

símptomes relacionats amb la hiperactivitat i la impulsivitat que no tant de inatenció. 

Els símptomes de inatenció són més propis dels infants de 5 a 12-14 anys i més inusuals 

amb infants de 4 a 5 anys i adolescents de 14 a 18 (Amador et al., 2006; Du- Paul, 

1998).  

1.2.1.5. Detecció, diagnòstic i tractament  

 

Els criteris més emprats per a dur a terme el diagnòstic d’aquest trastorn deriven de 

l’Associació de Psiquiatria Americana (APA) i de l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS). De l’APA hi sorgeix el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals 

(DSM) i del segon (OMS) hi deriva la Classificació Internacional de Malalties (CIE). El 
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primer més enfocat per als treballs d’investigació mentre que el segon criteri és més 

utilitzat en l’àmbit clínic i en l’entorn mèdic.  

 

A edats tan primerenques es fa molt complicat dur a terme el diagnòstic ja que, les 

conductes d’un infant amb TDAH solen estar molt vinculades amb els estats de 

maduració de la persona o els factors socials i familiars estressants per l’infant.  

Segons l’estudi realitzat per Rodríguez et al. (2017) l’edat mitjana de diagnòstic és de 

7’89 anys. El 64’8% dels casos diagnosticats se realitzen les proves segon els criteris 

del DSM-IV combinat amb la valoració psicopedagògica i les escales. No obstant això, 

actualment la consciència i l’interès per aquest tema per part dels pares i mares i 

professionals demanen que el diagnòstic es dugui a terme el més prest possible. Aquesta 

situació evidencia una sèrie de problemàtiques donat que la gran majoria de les escales 

d’avaluació de la conducta estan dissenyades per a infants majors de 6 anys. Igualment, 

cal no oblidar que els infants menors de 5 anys es troben en plena època de 

desenvolupament fent que sigui molt complex i difícil diferenciar quines són les 

conductes entren dins la normalitat d’aquestes edats i quines són patològiques o 

anòmales. Tal i com exposa Vaquerizo-Madrid (2005) “Aquells infants amb conductes 

realment patològiques arribaran a l’edat escolar amb els símptomes característics del 

trastorn”. Però també s’ha comprovat que el començament del 75% dels infants amb 

TDAH es produeix abans dels 5 anys, majoritàriament entre els 3 i els 4 anys encara que 

existeixin pocs estudis al respecte.  

Pel que fa al tractament, molts autors (Herrera-Gutiérrez, Calvo-Llena i Peyres, 2003; 

Moreno, 2001) estan d’acord en afirmar que el tractament més efectiu és el 

multidisciplinar combinant per tant:  

• Intervencions educatives en el context escolar i familiar, propiciant informació i 

formació suficient tant als pares i mares com als docents dels centres per tal que 

adquireixin estratègies suficients a l’hora d’establir una bona comunicació amb 

l’infant amb el trastorn. 

• Tractaments farmacològics, enfocats a reduir els símptomes primaris del 

trastorn. 
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• Intervencions psicològica per mitjà de tècniques cognitiu-conductuals, orientats 

a millorar l’autonomia cognitiva, física i emocional amb l’objectiu que a la 

llarga sigui capaç de regular ell mateix el seu comportament.  

 

L’etapa d’infantil és de vital importància a l’hora de detectar aquest trastorn, és per això 

que és necessari que el professorat tingui una bona formació pel que fa els diferents 

tipus de trastorns propis dels infants en aquesta etapa així com disposar d’una sèrie de 

tècniques i estratègies per guiar a aquests alumnes dins l’aula. A més a més cal que 

tinguin clar quines son les pautes d’actuació quan sospiten que les conductes d’un infant 

es poden incloure dins els símptomes característics del TDAH per tal de poder informar 

a les famílies. Les aules d’infantil poden ser també un bon espai per dur-hi a terme 

intervencions educatives amb la presència d’un animal, com ara bé un ca, per tractar i 

intentar millorar les mancances a nivell cognitiu i emocional dels infants amb el 

trastorn.  

 

1.2.2. Importància del vincle individu-animal.  
 

Revisant la nostra historia i el nostre passat, podem comprovar que des de fa milers 

d’anys hi ha un gran vincle entre els éssers humans i els diferents tipus d’animals. La 

intervenció amb animals ha recorregut un llarg camí. Durant aquest camí s’ha 

evidenciat el rol terapèutic d’aquests i els beneficis del vincle que s’estableix entre un 

individu i un animal. Durant els darrers 25 anys s’ha originat un creixent interès per 

l’estudi del vincle animal-individu a través de la ciència anomenada antro-zoologia 

(Erickson, 2013). Aquesta ciència es centra bàsicament en explicar la relació dels 

humans amb els seus animals de companyia. Molts estudis demostren els efectes i 

mecanismes d’aquest vincle (Freund, McCune, Esposito, Gee, McCardle, 2016) 

 

Les darreres xifres mostren que a Europa aproximadament 80 milions de llars tenen una 

mascota. Aquesta quantitat ha anat canviant i incrementant al llarg dels anys i la 

importància dels animals al nostre dia a dia també s’ha anat incrementant. Els animals 

ens proporcionen afecte, protecció companyia fent possible que s’estableixi un llaç entre 

ells i els seus propietaris. No obstant això, els animals no aporten únicament amor i 

amistat sinó que també aporten beneficis fisiològics; millorant la nostra salut, 
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psicològics; reduint l’estrès, prevenint malalties, disminuint la pressió arterial i 

beneficis pel que fa la socialització (FEDIAF, 2014).  

 

La teoria del vincle (Ainsworth, 1963; Bowlby, 1969) proporciona una gran perspectiva 

per dur a terme l’explicació dels efectes positius que produeixen els animals. Tot i que 

els autors fundadors no varen parlar dels animals en les seves investigacions, avui dia 

s’ha comprovat que aquesta teoria ens ajuda a entendre per què molts individus amb 

problemes a l’hora de relacionar-se,  connecten més fàcilment amb els animals que amb 

altres persones (Beetz, Julius, Turner i Kotrschal, 2012). Quan es produeix una 

interacció social positiva i eficaç entre persones el nostre cervell allibera endorfines, 

dopamina, oxitocina i vasopressina. Igualment,  també es produeix una reducció dels 

nivells d’epinefrina, cortisol i norepinefrina, hormones que incrementen en un estat 

d’estrès. És per això que s’ha traslladat aquesta teoria al propi vincle animal-individu 

per explicar els beneficis d’aquest (Calvo, 2017). A un estudi publicat a la revista Sience 

per Nagasawa (2015) s’observen les reaccions fisiològiques positives tant dels cans com 

dels seus propietaris quan aquests dos es miren fixament.  

 

1.2.2.1 Evolució històrica de les Intervencions Assistides amb Animals 

 

Un dels primers casos d’usos de cans amb una finalitat de caire terapèutica ho trobam a 

l’Assil de York l’any 1792. Aquesta va ser la primera institució que va utilitzar cans per 

canviar el comportament dels seus pacients amb malalties mentals. Els pacients es 

dedicaven a cuidar als cans que formaven part de l’ambient en el qual vivien. L’any 

1942, el Dr. Samuel B. Ross va fundar el centre anomenat Green Chimneys, una granja 

que se dedicava a la re-educació d’infants i joves amb trastorns de comportament i 

emocionals a partir de teràpies assistides amb animals (Martínez, 2009). Uns anys més 

tard, entre el 1962 i el 1969 el Dr. Boris Levinson, va informar de l’èxit dels resultats 

obtinguts de la teràpia amb el seu ca i infants que tenien algun trastorn emocional. Els 

infants veien els animals com a éssers que depenen d’ells i per tant es sentien segurs i 

expressaven sentiments que no havien expressat abans a altres éssers humans. En 

definitiva, Levinson va demostrar com un animal no únicament assumia el paper de 

terapeuta sinó que a més a més el seu contacte amb els infants provocava que hi hagués 
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una disminució dels problemes emocionals. A partir d’aquestes observacions i 

investigacions, Levinson va publicar el llibre “Psicoterapia infantil asistida con 

animales” (Álvarez, 2019, Hueso i Sánchez 2017). Per altra banda, les investigacions 

dutes a terme per Friedmann, Katcher, Lynch i Thomas (1980) parlen sobre com les 

mascotes milloren la salut cardiovascular sobre tot d’aquelles persones amb problemes 

al cor. S’ha pogut observar també com la companyia d’animals té efectes positius en 

nins i adolescents amb trastorns mentals sobre el comportament cognitiu i socio-

emocional reduint els símptomes conductuals i emocionals i augmentant el 

funcionament psicològic i la competència general. No obstant això, les investigacions 

dels estudis sobre  les intervencions assistides amb animals dins les aules han destacat la 

gran diferència que existeix entre uns estudis i uns altres provocant que hi hagi una gran 

variació en els resultats obtinguts. Es necessiten estudis detallats i ajustats que es centrin 

en aspectes com: la duració i freqüència de les intervencions, la quantitat i qualitat de 

les interaccions i els efectes que produeixen els diferents tipus d’animals utilitzats 

durant les intervencions (Brelsford, Meints, Gee, Pfeffer, 2017). 

 

1.2.2.2. Les Intervencions Assistides amb Animals i els seus subtipus.  

 

Les Intervencions Assistides amb Animals, també anomenades IAA i com el mateix 

nom diu, són intervencions que es duen a terme en diferents àmbits; social, de 

l’educació i de la salut, que inclouen la participació d’un animal (ca, cavall, altres) 

prèviament seleccionat conjuntament amb especialistes de la salut o de l’educació per 

tal de contribuir en la millora terapèutica, social i/o educativa de les persones. Els 

experts han de marcar els objectius a treballar, dissenyar la sessió i dur-la a terme per tal 

de poder avaluar-la tenint en compte els objectius prèviament establerts, sempre tenint 

present el benestar tant dels individus participants en la intervenció com el benestar de 

l’animal d’intervenció (Hueso i Sánchez, 2017) 

Les IAA es poden classificar en tres subtipus depenent de quin és l’objectiu principal de 

la intervenció: 
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Figura 3. Tipus de Intervencions Assistides amb Animals (Ristol i Doménec, 2015) 

 

• Teràpia Assistida amb Animals (TAA): 

Modalitat de tractament terapèutic en el qual l’animal en aquest cas, el ca, forma part 

total d’un procés dissenyat per un professional de la salut (psicòleg, terapeuta, pedagog, 

metge) amb l’objectiu d’aconseguir millores en algun àmbit de funcionament específic 

en l’àrea física, emocional, social i/o cognitiva. (Correa, Cárdenas, Rivera i Cadavid, 

2019). El ca tindrà el paper de facilitador, motivador i mecanisme de suport per al 

receptor de la intervenció, per tal que aquest pugui aconseguir d’una manera eficaç, 

ràpida i lúdica els objectius terapèutics proposats en un principi. Aquest tipus 

d’intervenció serà realitzada per professionals de neurologia, psicologia, infermeria, 

fisioteràpia i psiquiatria (Ristol i Doménec, 2015).  

 

• Educació Assistida amb Animals (EAA) 

Modalitat basada en els mateixos principis que les TAA, pel que fa el reforç, la 

motivació i l’estimulació dels infants i/o joves però enfocat d’un punt de vista educatiu i 

no tant curatiu i rehabilitador. Són intervencions que cerquen l’adquisició d’uns 

objectius educatius, amb l’actuació d’un animal elegit i educat correctament. A 

diferència de les Teràpies Assistides, aquesta modalitat haurà d’estar dirigida i orientada 

per un psicòleg educatiu o llicenciat en educació que tindrà la tasca de determinar 

prèviament els objectius a aconseguir (Correa et al., 2019) 
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• Activitat Assistida amb Animals (AAA)  

Les AAA, requereixen la planificació d’exercicis amb els quals el que es pretén és 

treballar amb la motivació, entreteniment i activitats socials com a objectiu principal 

generant beneficis a les persones que hi participen. Tot i que aquestes intervencions 

puguin tenir algun efecte terapèutic, no és el seu objectiu principal sinó que el que es 

cerca és treballar uns objectius més generals de tipus lúdic. Per aquest motiu aquestes 

intervencions no és necessari que estiguin controlades per un professional de la salut o 

l’educació sinó que pot realitzar-la un entrenador amb coneixements sobre el tema i 

amb la selecció d’un animal prèviament educat per dur-les a terme (Correa et al., 2019; 

Hueso i Sánchez, 2017).  

 

A més d’aquestes tres modalitats d’IAA, Ristol i Doménec (2015) proposen incloure les 

Valoracions Assistides amb animals (VAA) i els Programes d’Animal Resident (PAR). 

La primera fa referència a la col·laboració entre l’especialista d’intervenció i l’animal i 

un equip multidisciplinar d’un usuari. Així la unitat d’intervenció (UI) pot obtenir 

diferents perspectives per després valorar  el diagnòstic i considerar el tractament a 

través la interacció de l’usuari amb l’animal. El segon fa referència a la inclusió d’un 

animal de forma permanent dins un centre participant en el dia a dia dels individus que 

hi resideixen. L’animal estarà degudament ensenyat per dur a terme aquest tipus 

d’intervencions.  

 

1.2.2.3. Beneficis principals del contacte amb cans dins l’ambient educatiu 

 

La incorporació d’estratègies educatives assistides amb cans en l’ambient educatiu 

evidencia beneficis per als estudiants pel que fa la motivació, l’autoestima, la seguretat, 

la socialització, una millora de l’humor, memòria de treball, augment del vocabulari, 

així com la cooperació, confiança, major atenció i interacció amb l’entorn, demostració 

dels sentiments, control emocional a l’aula. A més a més també s’han demostrat els 

beneficis pel que fa la disminució de sentiments com la depressió, ansietat, soledat, 

desgana, aïllament. Això no obstant, com s’ha exposat abans, existeixen certes 

limitacions relacionades amb el desconeixement d’estratègies per part dels pares i 
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mares, docents, pedagogs, psico-orientadors, a causa de l’escassa integració d’aquesta 

eina per descobrir i solucionar problemes socials i educatius (Correa et al., 2019).  

 

Signes (2011), ens exposa una sèrie d’utilitats i beneficis que aporten els animals de 

companyia durant les sessions de teràpia o dins una aula: 

1. L’animal com a potenciador d’autoestima i confiança en si mateix: el fet de 

interaccionar i de cuidar un animal millora la sensació de seguretat i autonomia del 

pacient.  

2. L’animal ens pot servir com a font per a propiciar el contacte físic: les sessions amb 

animals d’intervencions són una recompensa tàctil, tant per millorar la salut física com 

psicològica.  

3. L’animal com a font d’afecte i acceptació sense límits: els animals produeixen una 

font sense límit d’afecte, amor i acceptació.   

4. L’animal com a objecte transicional: utilitzar un animal, com ara bé un ca, com a 

objecte transicional pot alliberar l’estrès, la inseguretat i l’ansietat del pacient. 

5. L’animal com a impulsor d’emocions: els animals ens poden provocar moltes 

emocions, com ara bé; alegria, bon humor, rialles... 

6. L’animal com a element no perillós: l’infant podrà gaudir de la companyia d’un 

animal sense tenir la sensació que aquest suposa un perill per la seva integritat.  

7. L’animal com a facilitador social: l’animal tendrà la funció de facilitar la 

socialització del pacient i la resta d’agents implicats, com ara bé; el terapeuta, els 

familiars, l’educador... 

8. L’animal com a elevador de la nostra tassa d’aptitud: els animals serveixen per 

prevenir problemes cardiovasculars de la mateixa manera que milloren la nostra salut 

psicològica.  

 

 

 

 

 

 

 



 21 

2. Objectius  

Objectiu general  

• Elaborar un senzill manual de pautes i estratègies per dur a  realitzar 

Intervencions Assistides amb Cans amb infants d’entre 3 i 6 anys amb TDAH.  

 

Objectius específics  

• Realitzar una recerca bibliogràfica sobre la importància de les Intervencions 

assistides amb animals també anomenades IAA amb infants amb TDAH i els 

beneficis que aporten al nin/a amb dificultats. 

• Proposar activitats, tècniques i exercicis per dur a terme una IAA amb cans amb 

infants amb TDAH dins una aula ordinària d’educació infantil. 

• Planificar, a partir de la informació bibliogràfica obtinguda i a través 

d'entrevistes realitzades a professionals, una sessió de teràpia assistida amb cans 

amb un infant amb trastorn del dèficit d’atenció i hiperactivitat.  

 

3. Metodologia 

Tractant-se d’un treball de recerca bibliogràfica i de desenvolupament de mitjans o 

recursos educatius, la metodologia utilitzada per dur-lo a terme es pot dividir en dues 

grans seccions. Per una part podem parlar de la revisió bibliogràfica i els motors de 

cerca utilitzats per dur a terme la recerca. Per una altra part podem parlar de les 

entrevistes realitzades per tal d’obtenir informació per a l’elaboració dels recursos i 

estratègies educatives pel que fa les IAA amb infants amb TDAH. 

 

3.1. Revisió bibliogràfica. 
 

Els principals motors de recerca per a trobar informació bibliogràfica han estat els 

següents:  

o Scopus, Google Academy, Research Gate, ERIC.  

A partir de la recerca en aquestes fonts s’han hagut d’excloure certs articles per no 

complir unes certes característiques. És per això que els articles sobre: TDAH a edat 

adulta i adolescents, IAA per a persones majors, IAA per al tractament de malalties 
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físiques, IAA amb infants amb patologies severes així com articles enfocats a les IAA 

amb animals com ara bé cavalls, s’han hagut d’excloure. D’aquesta manera s’han 

prioritzat tots aquells articles que parlessin sobre el TDAH infantil i les seves causes i 

símptomes, les IAA amb infants, les IAA amb infants amb TDAH, l’Educació Assistida 

amb Animals (cans) i la importància dels beneficis que aporten els animals per a les 

persones.  

A tot això cal dir que una estratègia que s’ha utilitzat per trobar bons articles que 

parlessin sobre el tema, ha estat la revisió de les referències bibliogràfiques d’un bon 

article i/o llibre per tal d’arribar a altres articles, documents, llibres, recursos en línia de 

bona qualitat i amb informació contrastada. 

A més d’aquests motors de cerca també s’ha consultat a recursos online 

d’organitzacions i entitats que compten amb informació verídica i fiable sobre els 

principals temes a tractar. D’aquesta manera podem incloure planes web com: la 

Federación española de ayuda al déficit de atención e hiperactividad (FEAADAH), The 

european pet food industry (FEDIAF) i la American Psychiatric Association (APA), 

així com la relectura constant del Llibre de Ristol, F i Domènec, E (2015) Terapia 

Asistida con Animales. Técnicas y Ejercicios para Intervenciones Asistidas con Perros.  

 

Les paraules usades per fer la recerca han estat: TDAH, Trastorn per déficit d’atenció i 

hiperactivitat, Intervencions assistides amb animals, Intervencions Assistides amb Cans, 

Teràpies Assistides amb Animals, Educació Assistida amb Animals, vincle entre 

persones i animals, IAA amb infants amb TDAH. A més de la cerca d’aquestes paraules 

amb diferents idiomes: castellà i anglès.  

 

3.2. Entrevista a especialistes 
 

Per tal d’obtenir una informació més acurada i precisa sobre el tema de les IAA es va 

elaborar una entrevista qualitativa i estructurada. Aquest tipus d’entrevista realitza les 

mateixes preguntes a totes les persones que es van entrevistar, les preguntes estan 

formulades de la mateixa manera i en el mateix ordre, no obstant això els entrevistats 

tenen absoluta llibertat per contestar-les (Corbetta, 2007). En aquest cas es va optar per 

un total de 16 preguntes de resposta lliure que es va enviar a un total de 4 especialistes 

en Intervencions Assistides amb animals.  
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Per a la realització de l’entrevista es varen formular preguntes amb l’objectiu principal 

de recopilar informació sobre les IAA tenint en compte tots els aspectes que s’han de 

considerar a l’hora de dur a terme una sessió o una dinàmica amb un infant amb TDAH 

dins un grup d’infants. L’entrevista es va seccionar en tres blocs temàtics a fi de separar 

les preguntes segons la informació que es vol obtenir. D’aquesta manera hi trobam: 

• Primer bloc temàtic: Sis preguntes enfocades a descobrir i clarificar quins 

aspectes s’han de tenir en compte de manera general a l’hora de dur a terme una 

Intervenció Assistida amb Cans (IAC) amb infants (3-6 anys)  

• Segon bloc temàtic: Quatre preguntes enfocades a la IAC dins una aula 

d’infantil. 

• Tercer bloc temàtic: Sis preguntes enfocades a com s’hauria de realitzar la IAC 

amb infants amb TDAH.  

 

A mode de conclusió es va elaborar una pregunta de resposta lliure i subjectiva on el 

participant hi podia expressar o narrar alguna experiència o anècdota viscuda 

relacionada sempre amb les IAA.  

Pel que fa als professionals disposats a col·laborar contestant l’entrevista podem 

nombrar a 4 grans especialistes del tema: 

 

o Xisco Miquel Oliver: va realitzar el postgrau d’Especialista Universitari en  

Intervencions Assistides amb Animals i va fer el Curs de Tècnic en IAA amb la 

CTAC. Actualment treballa a s’Hort Vell (Biniali) i s’encarrega d’assistir a 

centres de dia, escoles de necessitats educatives especials, residències, per dur a 

terme Intervencions Assistides amb cans.  

 

o Antoni Gomila Benejam: llicenciat en filosofia i en ciències de l’educació. És 

també membre del grup d’investigació en Evolució i Cognició Humana a 

l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos. Ha escrit nombrosos 

capítols i articles sobre els límits entre la psicologia, la ciència cognitiva i la 

filosofia de la ment. Actualment treballa a la Universitat de les Illes Balears a 

més d’impartir el postgrau d’Especialista Universitari en Intervencions 

Assistides amb Animals. 
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o Rosa Maria Pomar Torres: graduada en Educació Especial és mestra d’Educació 

Física i Educació Especial a l’escola CEIP Pere Cerdà (Sóller) on actualment 

treballa com a mestra de pedagogia terapèutica (PT). A més a més va realitzar el 

Màster d’Audició i Llenguatge i el Postgrau d’Expert Universitari en Teràpies 

Assistides amb Animals juntament amb el curs de Tècnica de Teràpies Assistida 

amb cans amb la CTAC (Barcelona). 

 

o Margalida Neus Bonet Mayol: Llicenciada en Psicologia i Experta en Teràpies 

Assistides amb Animals a la Universitat de les Illes Balears. Durant 3 anys va 

estar treballant a la institució de s’Hort Vell (Biniali). No obstant això, a partir 

del curs escolar 2019-2020 va decidir obrir el seu propi establiment per dur-hi a 

terme les teràpies assistides amb cavalls, fent-se autònoma.  

 
Per tal de facilitar-los-hi la tasca de col·laboració es va decidir contactar amb ells per 

acordar la preferència de la  metodologia de entrevista, és per això que es va donar la 

opció de realitzar-la a través d’una entrevista escrita (Word), una telefonada o una 

vídeo-trucada. Tres d’ells van decidir contestar l’entrevista en format escrit. Aquestes es 

varen enviar als especialistes la setmana del 20 d’abril. Tot i això, es varen concertar 

algunes cridades telefòniques per resoldre dubtes plantejats. Per altra banda, un d’ells va 

sol·licitar fer una vídeo-cridada per contestar les preguntes. Aquesta es va dur a terme el 

27 d’abril a les 11:00 i va tenir una durada de 2h. Al llarg de la conversa es van anar 

fent les preguntes seguint l’ordre d’aquestes, sempre tenint en compte els petits 

parèntesis d’anècdotes (molt explicatives i constructives) que es podien anar donant al 

llarg de la conversa.  
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4. Estructura i desenvolupament dels continguts 

 

Algunes de les idees i propostes descrites al següent apartat han estat abstretes de la 

informació rebuda a partir de les entrevistes realitzades als especialistes i del llibre de 

Ristol i Doménec (2015): Terapia Asistida con Animales (Método CTAC).  

 

4.1. Les IAC amb infants amb TDAH dins una aula ordinària  

 

Quan ens plantejam dur a terme Intervencions Assistides amb cans amb infants amb 

TDAH ens hem de plantejar conseqüentment com s’hauria de dur a terme aquest tipus 

d’intervenció dins una aula ordinària del segon cicle d’infantil, és a dir, amb infants de 3 

a 6 anys. Tot i que el TDAH és un trastorn que es diagnostica oficialment 

aproximadament als 7 anys, això no impedeix que temps enrere no es pugui detectar i 

començar a tractar i a treballar per tal d’oferir a l’infant, des d’edats primerenques, 

estratègies i habilitats per afrontar el seu dia a dia i la seva quotidianitat tant a casa com 

a l’escola.  

Al llarg d’aquestes pàgines s’aniran clarificant tots aquells aspectes a tenir en compte a 

l’hora de dur una intervenció amb un ca a una aula ordinària d’infantil on hi assisteixi 

un infant amb Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat. Com es veurà, hi ha certs 

punts a considerar en el moment de planificar una sessió de IAC, és el cas del temps, 

l’espai, el ca seleccionat, el grup, el tipus de dinàmica, etc.  A més s’exposaran de forma 

visual i clara diferents dinàmiques per dur a terme dins l’aula per tal de millorar i 

reforçar les conductes de l’infant amb TDAH: falta d’atenció, hiperactivitat i 

impulsivitat. 

 

4.1.1. Espai 

 

Quan parlam sobre l’espai cal recordar que el més adequat és poder fer la intervenció a 

un espai lliure de d’estímuls distractors, és per això que si parlam d’un centre ordinari, 

l’espai més adequat seria una aula. D’aquesta manera els infants es troben dins un espai 

de confiança i allà on s’hi senten segurs i evitam també renous externs que puguin 

comprometre l’atenció tant dels infants com del ca. Dins la mateixa aula s’ha d’intentar 
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habilitar un espai el suficientment espaiós i a la vegada delimitat per tal que quedi molt 

clar l’espai que s’utilitzarà per fer-hi les dinàmiques. No obstant això, l’espai està també 

molt vinculat als objectius que es volen treballar, és per això que s’ha de tenir en 

compte que en certs moments i per treballar certs objectius, fer la sessió a l’exterior pot 

ser també molt productiu.  

 

4.1.2. Durada  i temporització de les sessions  

 

Quan la sessió es realitza amb una persona de forma individual, la sessió pot durar al 

voltant d’una hora. Per altra banda, quan la sessió es du a terme a una aula d’infantil on 

hi participen més individus la durada recomanable és d’una hora en total. Dins aquesta 

hora s’ha de considerar el moment d’entrada o presentació, el moment d’explicació de 

la dinàmica, el desenvolupament de la dinàmica i el moment d’acomiadament. Per 

aquesta raó la durada del desenvolupament de la dinàmica no hauria de sobrepassar els 

45 minuts.  

La durada de la sessió està també vinculada als objectius prèviament marcats, a 

l’individu i a la tasca del ca durant l’estànça. És per això que si treballam amb un infant 

amb problemes per mantenir l’atenció i excés de moviment ens trobam amb una varietat 

d’opinions. Per una part hi ha experts que pensen que la durada s’hauria d’adaptar a 

aquesta necessitat i per tant seria necessari reduir el temps de la sessió considerant la 

seva capacitat atencional. Per altra part ens trobam amb altres experts que pensen que el 

temps de la dinàmica mai no s’ha de canviar i que el que s’ha de modificar són les 

dinàmiques, ja que, si es redueix el temps, no s’assoleixen correctament els objectius 

marcats. No obstant aquesta multiplicitat d’opinions, també s’ha de tenir sempre en 

present el benestar de l’animal, en aquest cas, del ca a l’hora de programar la durada: no 

és el mateix que el ca realitzi una tasca activa a que el ca estigui present fent que la seva 

presència ja sigui un motivador per al receptor o receptors de la sessió.  

 

La temporització de les sessions depèn en gran mesura del pressupost econòmic del qual 

disposi cada centre. És per això, que independentment d’aquest l’ideal seria realitzar 1 o 

2 sessions per setmana durant el temps que es requereixi per assolir els objectius 

marcats. Aquest ja pot ser d’un any acadèmic, d’un trimestre o de dos trimestres.  
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4.1.3. Animal: ca d’intervencions. 

 

Aquest és un tema molt complex, ja que hi ha molta diversitat d'opinions respecte a la 

raça o el tipus de ca que és millor per dur a terme aquest tipus d'intervencions. No 

obstant això, els especialistes entrevistats estan d'acord que més que el tipus de raça de 

ca, s'ha de considerar les característiques de l'individu per fer l'elecció del ca, és a dir, 

depenent de si l'individu és una persona major, un nen o una persona amb dificultats de 

moviment, se seleccionarà un ca o un altre. Evidentment, hi ha races de cans que tenen 

una predisposició genètica a ser més sociables i tranquils amb les persones, com ara bé 

els cans de raça Golden Retriever, Llauradors Retriever, així com els cans de 

raça Cavalier King Charles que són d'una mida més reduïda. Tot i que la raça no és un 

dels factors més importants a l'hora d'elegir el ca, és cert que hi ha certes races, com les 

anomenades anteriorment, que tenen una certa tendència a ser cans amb una alta 

sociabilitat, una baixa reactivitat a situacions inesperades i una certa tolerància a les 

manipulacions. Independentment que el ca sigui d'una raça socialment aprovada o no és 

de vital importància seleccionar el ca sabent com ha viscut aquest els seus primers 

mesos de vida, ja que és en aquest període de temps, el període 

de sociabilització (dues setmanes als mesos de vida) que es forma la personalitat del ca. 

En Xisco Oliver, especialista en IA amb cans recomana escollir el ca d'intervencions 

passat aquests mesos per tal de veure clarament quina serà la personalitat de l'animal. 

 

Quan volem introduir un animal de intervencions dins un espai amb infants de quatre, 

cinc o sis anys, s'ha de tenir present també la grandària del ca. És per això que depenent 

del tipus d'activitat es podrà utilitzar un ca o un altre però sempre emprant cans d'una 

mida mitjana per a evitar que l'infant sofreixi temor, por o rebuig cap al ca. Per 

exemple, durant una dinàmica de relaxació i de contenció de l'activitat física on 

vulguem posar l'infant sobre el ca, és imprescindible que aquest sigui d'una mida 

mitjana-gran (llaurador de mida mitjana), per altra part, si volem realitzar una activitat 

que impliqui molt de moviment conjunt entre ca i individu, potser podem seleccionar un 

ca de raça més petita (Cavalier King Charles) això sí, sempre tenint present que el més 

important són les característiques de l'infant i com aquestes es poden fusionar 

i compenetrar amb la personalitat del ca. 
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4.1.4. Persones presents. 

 

Les Intervencions Assistides amb Cans dins una aula d'infantil és aconsellable que es 

realitzin amb el mestre/ la mestra dins l'aula, aquest aportarà seguretat i confiança als 

infants i serà l'encarregat de mantenir un clima de tranquil·litat i calma. La presència del 

mestre o la mestra dins l'aula també pot ser beneficiosa en el moment de realitzar 

un des-doblament del grup per tal de fer agrupacions d'uns 5-6 infants. Això no obstant, 

algunes intervencions no necessiten la presència de l'adult de referència, aquest seria el 

cas que l'adult que realitza la intervenció sigui també un adult de referència per als 

infants, per exemple la PT/ el PT del centre fent la funció de professional de la 

intervenció. A tot això és també imprescindible la presència d'un tècnic d'intervencions. 

La següent figura ens mostra les relacions que s'estableixen entre els subjectes 

participants. 

 

 

Figura 4: Participants IAC i relacions que s’estableixen. 

 

El professional de la intervenció (PI), té estudis acadèmics (educació, psicologia, 

fisiologia, integració social, ...) i està format amb els coneixements per a l’aplicació 

d’aquest tipus d’intervencions. Aquest pot formar part del mateix centre on es dugui a 

terme la intervenció (PT),  o per altra banda pot formar part de l’entitat de IAC.  Aquest 

és qui elabora el projecte, selecciona els objectius a treballar, crea les dinàmiques i és 

també qui està en contacte amb el centre per anar concretant aspectes a treballar en el 

cas que no formi part de l’equip del centre. El tècnic de intervencions (TIA), a part de 
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vetllar pel benestar del ca i donar-li les ordres, és qui s’encarrega d’atendre, cuidar i 

ensenyar al ca fora de les sessions. El tècnic conjuntament amb el ca formen el que 

anomenem: Unitat d’Intervenció (UI) 

A l’hora de dur a terme una dinàmica de IAC dins una aula d’infantil, el professional de 

la intervenció serà qui dirigeixi la sessió, explicarà en què consisteix i anirà interactuant 

amb el receptor o receptors de la intervenció (RI)  i amb el tècnic (TIA), mentre que 

aquest darrer s’encarregarà principalment del maneig del ca i de donar-li les ordres a 

seguir interactuant el mínim possible amb el receptor de la intervenció.  

 

Quan es du a terme una intervenció amb un animal, ja sigui un ca, un cavall, un moix o 

altres, és possible que ens trobem amb un infant amb fòbia cap aquest. Per fer possible 

les futures intervencions és imprescindible dedicar unes primeres sessions a controlar o 

eliminar aquesta por i aquest rebuig que faran impossible dur a terme la intervenció 

adequadament. Per aconseguir-ho es pot utilitzar una tècnica 

anomenada Dessensibilització Sistemàtica (DS), Vallejo-Slocker i Vallejo (2016) 

expliquen que "la DS és una tècnica eficaç per a la reducció de respostes condicionades 

d'ansietat (...) la DS ha estat millor rebuda que altres tècniques d'exposició per a 

l'extinció de fòbies condicionades i ansietats inadaptades" (p. 163). Aquesta tècnica 

adaptada a una situació d'IAC consistiria a anar fent aproximacions a l'animal, explorar 

les reaccions de l'infant amb la presència de l'animal i adaptar les aproximacions a les 

reaccions d'aquest. S'ha de tenir molt clar que mai no s'intentarà forçar la situació, ni a 

l'infant ni a l'animal, sinó que l'adult haurà d'acompanyar al RI per tal que 

aquest se senti el més segur i tranquil possible. 

 

4.1.5. Agrupacions. 

 

Tractant-se d’una aula d’infantil, el més recomanable és fer agrupacions de cinc o sis 

infants per dur a terme la dinàmica. No obstant això, és recomanable que l’agrupació on 

hi hagi l’infant amb TDAH sigui d’un nombre encara més reduït d’infants (3-4 infants) 

ja que, degut la seva dificultat a l’hora de mantenir l’atenció i de seguir les normes, tal 

vegada l’espera sigui molt enguixadora i decideixi no continuar participant en la 

dinàmica provocant que no es puguin complir els objectius prèviament marcats.  
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4.1.6. Normes per al receptor de la intervenció  

 

Les normes per al receptor o receptors de la intervenció (RI) són essencials a l’hora de 

dur a terme una dinàmica amb cans de intervenció. Les principals normes que cal 

recalcar són molt bàsiques i entenedores pels infants. Aquestes van enfocades a 

qüestions de conducta i maneig del ca; com tractar-lo (no estirar la cua, no pessigar, no 

pegar, no cridar devora seu), com donar-li les ordres, com acariciar-lo i abraçar-lo, etc. 

Les explicacions d’aquestes normes s’han d’adaptar al nivell de l’usuari. Tractant-se 

d’infants podem fer ús de pictogrames on s’expliquin aquestes normes i deixar-los a la 

vista per si en algun moment de la sessió s’han de revisar o repassar.  

 

4.1.7. Objectius 

 

Les dinàmiques proposades al llarg d’aquestes pàgines estan dividides depenent de 

l’objectiu principal que es vulgui treballar durant la dinàmica. És recomanable realitzar 

sessions on l’objectiu a treballar sigui el mateix al llarg de la jornada, és a dir, s’ha 

d’intentar evitar ajuntar i combinar dins una mateixa sessió objectius diferents per tal de 

concentrar tota l’energia i tasca a una mateixa finalitat i no desconcertar al receptor de 

la intervenció. Per afegiment, hem de tenir present que no tots els infants amb TDAH 

presenten de forma conjunta problemes d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat. 

Únicament és així en infants que tenen un trastorn mixt. És per això, que cal conèixer 

quin tipus de dificultats té l’infant específicament per poder marcar els objectius a 

treballar i que aquests siguin adequats i pertinents al trastorn que té o pot arribar a 

adquirir. 

 

4.2. Proposta de les dinàmiques  
 

Les següents propostes estan enfocades cada apartat a un objectiu en concret. Les 

propostes assenyalades amb un asterisc (*) són aquelles amb les quals també es 

treballa el llenguatge oral, una altra de les dificultats que presenten els infants amb 

TDAH.   
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4.2.1. Primeres sessions: 

 

Abans de començar amb les dinàmiques d’intervenció pròpiament dites, cal dur a terme 

dues o tres sessions per tal que l’usuari, pugui crear un vincle positiu amb el ca.  

Aquestes sessions aniran enfocades a permetre un apropament entre el mateix infant i el 

ca o cans de intervencions. Perquè això sigui possible és important tenir en compte que 

de la mateixa manera que durant el procés de Dessensibilització Sistemàtica, mai no 

podem obligar i pressionar als receptors sinó que s’ha de tractar d’un procés gradual i 

progressiu. Algunes de les activitats que podem fer són: 

• Fer preguntes a l’infant: què nom, què li agrada, què no li agrada, quants anys 

té, què li agrada menjar, què li agrada mirar a la televisió o quins contes li 

agrada que li contin a casa, etc.  

• Fer preguntes al ca : què nom, què li agrada, què no li agrada, quants anys té, 

etc. (El TIA o el PI tindrà la tasca de posar “veu” al ca) 

• Explicar i repassar les normes d’actuació i participació, ja sigui a partir de 

fotografies, pictogrames o simplement en veu alta, depenent sempre del nivell de 

cada infant.  

4.2.2. Dinàmiques per potenciar l’atenció 

 

A aquest apartat de dinàmiques s’exposen una sèrie d’activitats amb les seves variants 

on el principal objectiu és mantenir l’atenció (sostinguda i selectiva) i la concentració 

en una determinada tasca a més de treballar també la memòria a curt termini.  

 

• Les pilotes tàctils 

La finalitat de l’activitat és que el RI pugui jugar amb el ca mitjançant un joc de 

discriminació tàctil. 

 

El PI mostrarà al RI una pilota amb unes determinades 

característiques. Després el ca durà una bossa amb 

pilotes i el RI haurà d’endevinar (sense mirar dins el 

sac) únicament a través del tacte quina pilota és la que li 



 32 

han mostrat primerament. Quan ho endevini podrà llançar-la al ca perquè aquest la vagi 

a cercar.  

 

 

Variants: 

L’infant podrà tocar la pilota al principi amb els ulls tapats. I llavors intentar 

endevinar de quina pilota es tracta sense veure-la únicament tocant-la amb les 

mans.  

 

Objectius: 
• Exercitar la percepció tàctil 

• Estimular el sentit del tacte 

• Millorar l’atenció selectiva 

• Exercitar la capacitat de concentració  

• Reconèixer les característiques d’un objecte 

• Experimentar amb característiques físiques d’un objecte 

 

 

Materials: 

Pilotes amb diferents característiques: textura, grandària i pes 

Bossa per a les pilotes 

 

 

• Les parts del cos del ca * 

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’infant sigui capaç d’identificar les parts del cos 

del ca interactuant de forma relaxada amb ell.  

 

Primerament el PI explicarà les característiques principals de les parts del cos del ca, per 

exemple, la llengua és banyada i rasposa, les orelles són fines i suaus, les ungles són 

afilades i fortes, la panxa és esponjosa i càlida i el nas 

és humit i llis. Després col·locarem el ca o cans damunt 

una superfície o al terra tombats o asseguts i el RI amb 

una venda als ulls de tal manera que no hi pugui veure, 

haurà d’anar tocant amb respecte i suavitat tot el cos del 

ca identificant verbalment cada una de les parts i 

anomenant les seves característiques.   

 

Objectius: 
• Identificar les parts del cos 

• Desenvolupar l’esquema corporal 

• Mantenir l’atenció selectiva i la concentració 

• Exercitar la percepció tàctil i auditiva 

• Establir correspondències 

• Estimular la memòria 

 

Materials: 

Taula o estora  

Antifaç 
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• A quina mà són els premis? 

La dinàmica consisteix en que el RI i el ca endevinin on està amagat el premi del ca 

  

El TIA agafarà un premi pel ca i l’amagarà dins una de les dues mans sense ocultar-les. 

Una vegada guardat el premi del ca, el RI haurà de tocar la mà que cregui que hi ha el 

premi i si endevina haurà d’entregar-lo al ca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variants:  

El PI deixarà que sigui el ca qui ho endevini i aquest amb la seva pota, tocarà 

la mà que pensi que hi ha el premi. Si ho encerta, el RI el felicitarà però si no, 

el RI l’animarà perquè ho continuï intentant.  

 

El RI pot amagar el premi dins les seves mans i que el ca hagi d’endevinar on 

es troba. També es poden amagar els premis davall al ca (davall la panxa, les 

potes, la cua) i que el RI els hagi de trobar: amb els ulls sense tapar o amb 

una venda pels ulls. 

 

Objectius: 
• Desenvolupar el sentit de l’observació 

• Mantenir l’atenció sostinguda i visual 

• Crear vincle amb el ca 

• Trobar mètodes per tolerar la frustració 

• Respectar les normes i els torns d’espera 

 

Materials: 

o Premis  
o Venda per tapar els ulls  

 

• La provinença del lladruc 

L’objectiu d’aquest joc és que l’infant sigui capaç d’identificar d’on prové el lladruc 

del ca.  

 

Situarem al RI a un determinat lloc de la sala amb els ulls tapats i farem que el ca es 

col·loqui a un altre lloc de la sala i  produeixi un lladruc, llavors el RI haurà d’endevinar 

d’on prové el so assenyalant on pensa que es troba el ca. Si ho endevina, el ca es podrà 

apropar a ell i rebrà un premi.  
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Variants: 

El RI amb els ulls tapats haurà d’esperar que el ca li llanci una pilota sonora 

per terra i haurà d’intentar agafar-la amb les mans sense veure-hi.  

 

En el cas de tenir dos cans, els disposarem darrere el RI i els farem lladrar 

ordenadament i un per un. L’infant haurà d’identificar de qui és cada un dels 

lladrucs.  

 

Objectius: 
• Estimular l’oïda 

• Exercitar l’orientació espacial 

• Percebre l’espai i el temps 

• Mantenir l’atenció selectiva i auditiva 

• Saber escoltar atentament 

• Millorar la percepció auditiva  

• Exercitar la motricitat  

 

Materials: 

Pilota sonora 

Antifaç 

 

 

• Quina funció té la teva cua? * 

La finalitat d’aquest joc és que l’infant identifiqui quina funció té cada part del cos del 

ca i les associï amb les seves pròpies parts del cos.  

 

El ca es trobarà tombat a terra, mentre el RI anirà 

acariciant tot el seu cos assenyalant les diferents parts del 

cos. Cada cop que trobi una part del cos s’anirà 

comentant per què creu que funciona aquesta 

determinada part i quina part del cos utilitza ell per fer 

aquesta funció. Es tindrà especial esment en la forma 

d’acariciar del RI i s’anirà recordant contínuament que 

s’ha de tocar al ca amb delicadesa.  

 

Variants: 

El PI pot dir una determinada funció i l’infant ha d’acariciar la part del cos 

que s’encarrega de fer aquesta funció. 

 

Amb targetes amb les parts del cos del ca, el RI ha de dir quina és la funció 

d’aquesta part. 
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Amb unes targetes amb la funció de cada part del cos, el RI haurà de posar-

les devora la part del cos del ca que s’encarrega de dur a terme la 

determinada funció.  

 

Objectius: 
• Desenvolupar l’esquema corporal 

• Explorar les funcions del cos 

• Exercitar la imaginació 

• Millorar el vocabulari 

• Mantenir l’atenció sostinguda 

• Obeir les normes d’interacció  

• Identificar les parts d’un tot 

 
Materials: 

Targetes amb les parts del cos  
Targetes amb la funció  

Premis 

 

 

• La perruqueria a l’aula.  

El que volem aconseguir amb aquesta activitat és que l’infant recordi els accessoris que 

ha posat al primer ca, per tal de col·locar-los de la mateixa manera al segon ca.  

 

Dins una bossa de tela o una capsa hi disposarem diferents accessoris per posar al ca 

com poden ser: mocadors, pinces, cues, etc. Aquests 

accessoris han de ser de diferents colors i n’hi ha 

d’haver dos de cada. El primer ca es tombarà devora 

el RI i aquest amb delicadesa anirà col·locant els 

diferents accessoris al ca. Després es traurà de la sala 

al primer ca i entrarà el segon ca. En aquest moment 

el RI haurà d’intentar col·locar els accessoris al 

mateix lloc que els ha posat al primer ca.  

 

 

Variants: 

Es pot mostrar una fotografia d’un ca amb els accessoris col·locats arreu del 

cos, retirar-la després d’un temps i que el RI intenti reproduir la imatge amb 

el ca real.  

 

Si observam que el RI realitza l’activitat sense problema es poden afegir més 

complements de diferents colors.  
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Objectius: 
• Treballar la memòria 

• Millorar l’atenció sostinguda 

• Reconèixer les parts del cos 

• Desenvolupar l’esquema corporal 

• Establir correspondències 

• Estimular el tacte 

 

Materials: 

Pinces x2 

Mocadors x2 

Coes x2 

Fotografia del ca amb accessoris  

 

 

4.2.3. Dinàmiques per controlar la hiperactivitat 

 

Les dinàmiques següents van encaminades a potenciar la col·laboració entre el RI i els 

altres companys o el ca, de la mateixa manera que hi trobam activitats que 

requereixen una certa relaxació per part del RI i/o el grup. El que es pretén és canalitzar 

la sobreactivitat de l'infant a partir de jocs i activitats que potenciïn la distensió i la 

tranquil·litat durant el temps que duri la sessió. 

 

• Caminem al so de la música  

El propòsit d’aquesta dinàmica és controlar l’excés de moviment del RI a partir de la 

percepció auditiva en col·laboració amb el ca.  

 

Abans de començar la dinàmica s’explicarà breument al 

RI que cada so o melodia va associada a un tipus de 

marxa, per exemple: córrer, caminar, aturar-se.  Quan el 

RI tengui clara l’associació, agafarà el ca amb la corretja 

(sempre destensada) i començarà a caminar per la sala. 

A partir d’aquest moment, el PI anirà canviant de 

melodia per tal que el RI s’adapti a la consigna 

juntament amb el ca.  

 

Variants: 

La música amb la qual es realitza la dinàmica és tot el temps la mateixa, 

únicament varia el ritme i la velocitat d’aquesta. Com més ràpid sigui el 

ritme, més aviat haurà d’anar l’infant, com més lent sigui, més a poc a poc 

haurà d’anar i si la música s’atura, l’infant s’haurà d’aturar també.  
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Es pot col·locar una cistella a un extrem de l’aula per tal que hagi de fer el 

mateix però en línia recta fins arribar a la cistella i agafar un estri d’higiene 

del ca (tovallola, pinta, arnès). Si el RI realitza la passejada correctament, 

podrà interaccionar amb el ca: pentinar-lo, passar-li la tovallola, posar-li 

l’arnès, etc.  

 

Objectius: 
• Controlar la necessitat de moviment 

• Estimular la percepció auditiva 

• Exercitar l’escolta 

• Saber obeir les normes  

• Fomentar la memòria a curt termini 

• Millorar l’atenció selectiva i auditiva 

• Impulsar la capacitat de concentració 

• Promoure el plaer del moviment 

 

Materials: 

Música o sons (x3) 

Música amb diferent ritmes i velocitats 

Estris d’higiene: pinta, tovallola, arnès, corretja i altres 

 

• Les estores olfactives.  

L’objectiu d’aquesta dinàmica és observar activitats tranquil·les que realitza el ca per 

tal de finalitzar la sessió d’una manera relaxada.  

 

El RI o grup de RI prepararan les estores olfactives amb 

els diferents premis/llepolies preferides del ca. Una 

vegada preparades les estores, es disposaran davant el 

ca o cans. En aquest moment el grup haurà d’anar 

observant com el ca va trobant els premis prèviament 

amagats a l’estora. Per fer-ho, els infants podran seure a 

terra o tombar-se per tal d’estar més relaxats.  

 

 

Objectius: 
• Mantenir una mirada atenta 

• Romandre atent i concentrat en la dinàmica 

• Gaudir de la presència dels cans  

• Aprendre a relaxar el cos i la ment 

• Finalitzar la sessió de forma tranquil·la i calmada 

 

 

Materials: 

Estores olfactives  

Premis i recompenses 
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• El Clicker * 

L’objectiu d’aquesta dinàmica és que l’infant comenci a conscienciar-se sobre la 

importància del maneig del clicker i com aquest serveix per a l’entrenament del ca.  

 

Aquesta dinàmica és molt recomanable dur-la a terme durant les primeres sessions. En 

aquest cas qui durà a terme la major part de l’explicació de la dinàmica serà el  

TIA, ja que és l’encarregat principal del maneig i de l’entrenament del ca. Per això, 

primerament ordenarà al ca que faci una sèrie d’accions (seure, estar quiet, tombar-se, 

etc) i després demanarà als infants com creuen que el ca ha après a fer totes aquestes 

habilitats. Quan els infants hagin donat les seves respostes, el TIA els mostrarà el 

Clicker, i els mostrarà com s’utilitza i farà un tracte amb el ca: cada vegada que sentis el 

“clic” et donaré un premi. El TIA farà un parell de repeticions de la seqüència Clic- 

Premi i quan el ca, hagi assimilat aquesta seqüència, el TIA explicarà que ara cada 

vegada que faci una consigna correctament sentirà un “clic” i rebrà un premi, de la 

mateixa manera que si no fa bé una cosa, no sentirà el “clic” i per tant tampoc rebrà un 

premi.  

Una vegada feta l’explicació de com es du a terme 

l’entrenament del ca, passarà a ser el RI qui faci 

aquestes accions. Per començar aquest es situarà davant 

el ca i farà sonar el Clicker per després donar-li un 

premi. És important que el ca rebi el seu premi cada 

cop que senti el “clic” per tant, el TIA s’encarregarà 

d’ajudar al RI  que això es compleixi o l’ajudarà si veu 

que el RI no pot realitzar les dues accions.  

 
 

Variants: 

Amb grups reduïts d’infants poden realitzar la dinàmica en parelles. Per tant, 

un clicarà amb el Clicker en el moment adequat per tal que el segon pugui 

donar-li el premi al ca. 

 

Si el que pretenem és treballar el llenguatge oral i la parla del RI l’activitat 

pot començar de la mateixa manera i un cop hagin assimilat el procés passar 

al següent pas: donar consignes verbals al ca: seu, quiet, tomba’t. El TIA 

podrà anar perfeccionant i corregint les produccions verbals de l’infant en el 

cas que tengui problemes per reproduir les paraules.  
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Objectius: 
• Crear un vincle afectiu positiu 

• Estimular la coordinació motora-ocular 

• Exercitar la motricitat fina 

• Millorar el contacte visual 

• Estimular l’atenció i la concentració 

• Activar el llenguatge i la parla  

• Comprendre la descodificació de símbols  

• Aprendre dels errors 
Materials: Clicker  

 

 

• Les estàtues humanes  

La finalitat d’aquest joc és que els RI treballin de forma conjunta per tal de mantenir-se 

units i quiets.  

 

Per començar el PI farà una breu presentació de què són les estàtues i amb quins 

materials es poden realitzar mostrant fotografies de diferents escultures així com les 

característiques principals d’aquestes. Després els RI 

es posaran de dos en dos o de tres en tres i hauran de 

formar estàtues amb els seus propis cossos de forma 

conjunta mantenint-se els més quiets i units possibles. 

Una vegada tots els grups hagin format la seva pròpia 

construcció corporal, el ca anirà passant per devora i 

passarà pels buits creats amb els cossos per verificar si 

l’estàtua es suficientment rígida i estable.  

 

Variants: 

El joc es pot realitzar de forma individual, per això el ca anirà repartint unes 

targetes allà on hi apareixeran representades diferents accions, animals, 

objectes i els RI de forma individual l’hauran de representar. Per exemple: 

una gerra, un moix enfadat, una serp, una persona llegint un llibre, etc. 
 

 

Objectius: 
• Exercitar l’equilibri  

• Estimular el treball en equip  

• Controlar els moviments i la força muscular 

• Afavorir la confiança amb els altres  

• Exercitar la capacitat de concentració  

• Millorar la capacitat de simbolització  

• Potenciar la imaginació 
 

Materials: 

Imatges d’estàtues i dels seus materials 

Targetes amb representacions 
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• Relaxació canina  

L’objectiu d’aquesta dinàmica és que el RI experimenti el plaer del tacte a partir 

d’activitats de relaxació amb el propi ca i amb altres companys. 

 

Abans de començar el PI demanarà als RI què és el que els fa estar tranquils i relaxats. 

Després en el cas de ser un grup molt dens es posaran per parelles i el ca anirà repartint 

estris com: plomes, bolles amb relleu, pilotes de tenis i un infant dels dos es posarà 

tombat panxa amunt i l’altre assegut a devora ell haurà d’anar recorrent, amb l’objecte 

que li haurà tocat, el cos del seu company de forma tranquil·la i relaxada. Una vegada 

passat el temps marcat, es farà un canvi de parella. Per afavorir la relaxació i l’ambient 

d’harmonia, és convenient posar de fons una música 

agradable i tranquil·la. 

En el cas que els grups de RI siguin més reduïts 

l’activitat anirà enfocada a fer carícies al ca. Per això 

el RI es posarà devora el ca que estarà tombat enterra, i 

amb la ma o amb un estri com una pinta blanda o un 

rodet anirà recorrent el cos del ca a poc a poc i amb 

cura. 

 

Variants: 

 Els RI es posaran per parelles i el ca en lloc de proporcionar l’eina que 

utilitzaran per fer el massatge, anirà repartint targetes amb diferents parts del 

cos representades i el massatge s’haurà de focalitzar en aquesta determinada 

part; cames, esquena, braços, peus, etc. Una vegada acabat el temps, es 

recolliran totes les targetes, es farà un canvi de parella i el ca tornarà a 

repartir les targetes.  

 

Objectius: 
• Experimentar el plaer del massatge corporal 

• Treballar harmoniosament per al benestar propi i de l’altre 

• Controlar l’excés de moviment 

• Reduir l’estrès i la tensió 

• Estimular el tacte  

• Activar intencionalment les diferents parts del cos  

• Obeir les normes i regles  
 

Materials: 

Pilotes, plomes i bolles (i més) 

Pinta, rodet  

Targetes de les parts del cos 

 

• El circuit en equip  

L’objectiu principal d’aquesta dinàmica és que l’infant, juntament amb el ca i amb la 

col·laboració d’un altre company o del PI, realitzi el circuit correctament. 
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Primerament formarem un circuit amb cèrcols, guix o fil a terra (intentant que aquest no 

es pugui descol·locar). Una vegada disposat i format el circuit el RI es taparà els ulls 

amb un antifaç i amb l’ajuda d’un company/a agafarà el ca. Després se situarà al 

començament del circuit amb un company/a a darrera o davant (depenent del que 

prefereixin) i aquest haurà d’anar tocant l’espatlla de la dreta per fer una passa cap a la 

dreta, l’espatlla de l’esquerra per fer una passa cap a 

l’esquerra, el front per anar cap a davant, el clotell per 

anar cap enrere i l’esquena perquè s’aturi (això 

s’explicarà a l’infant abans de començar la dinàmica 

de tal manera que ho pugui entendre fàcilment). 

D’aquesta manera el RI ha d’arribar al final del circuit 

únicament amb les indicacions que li proporcioni el 

company o el PI.  

 

Variants: 

El RI podrà dur a terme el circuit de forma individual amb l’ajuda del ca. Per 

això el ca haurà d’anar mostrant unes targetes amb una fletxa dibuixada i el 

RI haurà de realitzar un circuit imaginari amb les indicacions de les fletxes 

que li mostri el ca. L’infant ha de tenir clar que cada vegada que se li mostra 

la fletxa és únicament una passa cap a la direcció que  s’assenyala 

 

Objectius: 
• Treballar en equip  

• Assumir el rol assignat 

• Exercitar la noció d’espai i direcció 

• Obeir normes i regles 

• Reconeixement de símbols 

• Controlar la motricitat  

• Millorar la capacitat de concentració  

• Vigilar l’excés de moviment  

• Saber estar aturat i tranquil 

 

Materials: 

Cèrcols, fil o guix 

Targetes amb fletxes  

Antifaç 

 

4.2.4. Dinàmiques per canalitzar la impulsivitat 

 

A aquesta secció es plantegen activitats que requereixen una sèrie de normes i pautes a 

seguir, així com tasques on l’infant hagi de ser capaç d’expressar els seus sentiments per 
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arribar a entendre i comprendre el motiu pel qual no pot contenir els impulsos davant 

certes situacions del seu dia a dia.  

 

• Oferiment de premis. 

La meta de l’activitat és que el RI doni menjar al ca de manera adequada i seguint les 

normes de contacte establertes.  

 

Per començar la dinàmica es repassaran amb especial èmfasi les normes principals pel 

que fa al contacte amb el ca, com són: no cridar en la seva presència, no pegar-li, no 

collir-li la cua, etc. Quan els infants tenguin clares les regles principals es disposarà el 

RI assegut a una cadira o dret i el ca a una certa distància d’ell/a. L’entrega del premi es 

podrà dur a terme de diferents maneres depenent del grau de seguretat i confiança que 

tengui el RI amb el ca. D’aquesta manera es pot realitzar la següent seqüència: 

1. El RI posarà el premi damunt el palmell de la mà del TIA per tal que sigui 

aquest darrer qui dóna el premi al ca. 

2. El RI es posarà el premi damunt el seu propi palmell. 

a. Utilitzant diferents parts del seu cos com ara bé els braços, les cames o 

els peus. 

b. Emprant utensilis com culleres, pinces, plats... 

3. Per acabar, el RI donarà el premi posant els dits amb forma de pinça.  

                              

 

Variants: 

Aquesta activitat es pot realitzar després d’una activitat amb la col·laboració 

del ca de tal manera que el ca pugui rebre el premi per haver executat 

correctament una agilitat. 

 

Podem incloure conceptes com mides i nombres, per exemple: donar dos 
premis de diferent mida i que el nin ho hagi d’identificar, o tenir 10 premis 

dins una bosseta i que l’infant n’hagi d’agafar X per donar-li al ca.  

 

Una vegada realitzada l’activitat de donar els premis podem fer que el RI 
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vagi a cercar aigua per al ca realitzant un simple circuit caminant i que en 

tornar camí lentament per tal que no vessi l’aigua de dins el bol  

 

Objectius: 
• Obeir les normes del joc 

• Exercitar la coordinació òcul-manual 

• Treballar la motricitat fina  

• Introduir i treballar conceptes lògics-matemàtics  

• Inhibir els impulsos momentanis  

• Respectar el temps d’espera 
• Perdre la por a certes accions 
• Controlar l’excés de moviment 

 

Materials: 

Premis  

Utensilis: cullera,  pinça, plat... 

Bol per l’aigua 

 

• Les targetes d’accions 

L’objectiu de la dinàmica és que el RI realitzi les consignes/ accions que li entregui el 

ca o l’EI en forma de targeta.  

 

El PI s’acostarà al RI i li entregarà una targeta 

prèviament plastificada on hi haurà una representació 

visual de l’acció que ha de realitzar, per exemple, 

acariciar al ca, donar una volta al ca, tombar-se amb 

el cap damunt la panxa del ca, etc. El RI haurà 

d’aconseguir aquesta targeta realitzant abans una 

activitat de psicomotricitat: llançar una pilota, saltar, 

fer una tombarella o fer la croqueta. Una vegada el RI tingui clara l’acció que ha de 

realitzar, s’acostarà al ca i la durà a terme sempre respectant les normes de tractament 

de l’animal. 

 

 

Variants: 

Aquesta activitat es pot realitzar en parelles de tal manera que un dels infants 

rebrà la targeta per part del ca o el PI i aquest haurà de dir a l’altre company 

què és el que ha de fer. D’aquesta manera potenciam també el llenguatge oral 

i el treball en equip. 

 

Objectius: 
• Aprendre a respectar les normes  

• Prestar atenció a les regles  

• Controlar el moviment espacial i corporal 

• Treballar de forma conjunta amb el ca 

• Estimular la interacció positiva amb el ca i els companys 

• Lectura d’imatges  

• Exercitar la capacitat d’atenció i concentració 
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Materials: Targetes amb les  representacions  

 

• Expressem els nostres sentiments * 

L’objectiu d’aquesta dinàmica és que el RI expressi els seus sentiments i emocions 

verbalment treballant l’empatia. 

 

Disposarem els infants en semicercle amb el ca davant ells,  després el PI traurà unes 

targetes amb dibuixos de cans que reben accions agradables i desagradables per ells. Per 

exemple: 

▪ Accions agradables per al ca: tocar-li el cap, acariciar-li l’esquena, pentinar-

li la panxa, etc. 

▪ Accions desagradables per al ca: estirar-li la cua, cridar-li, estirar-li les 

orelles, pegar-li, etc.  

Anirem mostrant als infants les targetes d’una en una i 

anirem demanant què creuen que sent el ca amb cada 

una de les accions, si creuen que li agrada o no li 

agrada, i què pensen que fa el ca per demostrar-ho. 

Quan ens hagin explicat (per torns) el que pensen, 

demanarem com es sentirien ells amb cada una de les 

accions i com farien saber a l’altra gent que una cosa els 

agrada o no els agrada.  

 

 

Variants: 

En lloc de mostrar les targetes amb els dibuixos, podem fer que el ca expressi 

el seu estat anímic mitjançant vocalitzacions (udolar, lladrar, gemegar...) o 
mitjançant habilitats gestuals (amagar la cua, amagar els ulls darrere les 

potes, etc.) i a partir d’aquestes accions que els infants intentin endevinar què 

sent i ho relacionin amb el que fan ells quan es senten d’aquesta determinada 

manera.  

 

Objectius: 

▪ Expressar els sentiments propis. 

▪ Verbalitzar les pors i temors igual que l’alegria i la felicitat 

▪ Endevinar i entendre els sentiments i l’estat anímic dels altres 

(companys, ca) 

▪ Comprendre que tothom té sentiments  

▪ Conèixer noves maneres de mostrar les emocions 

▪ Saber esperar el torn de paraula 

Materials: Targetes amb imatges del ca  
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• El conte sentimental. 

 

La finalitat de la proposta és que l’infant identifiqui les seves emocions a través d’un 

conte on el protagonista sigui el mateix ca d’intervencions 

 

El PI contarà una història de la vida del ca d’intervencions allà on hi apareixeran molts 

de continguts emocionals. Amb el conte podem treballar o una sola emoció o moltes 

emocions a la vegada: alegria, tristesa, frustració, vergonya, estrès, i les accions que 

realitzem quan ens sentim d’una determinada manera; riure, plorar, saltar, callar, etc.  

Per contar el conte ens col·locarem en semicercle amb el ca al centre o devora i mentre 

es vagi relatant la història s’anirà comentant el que sent el protagonista. Una vegada 

explicat tot el relat, el RI haurà d’agafar un foli (o una pissarra) i haurà de representar 

lliurement alguna de les emocions que més li hagi cridat l’atenció del conte i després 

explicar el dibuix a la resta de companys.  

 

 

Variants: 

Per fer la dinàmica un poc més activa tant pel ca com pel RI podem treballar 

l’objectiu amb mapa de les emocions. Proporcionarem un dibuix d’un 

circuit/mapa amb diferents accions representades: abraçar, acariciar, saltar, 

callar, etc. El RI haurà d’anar recorrent amb una fitxa els diferents carrers del 

mapa i cada cop que es trobi amb una d’aquestes accions haurà de realitzar-la 

amb el ca o individualment (depenent de l’acció que sigui) i explicar quan és 
que té cada una de les conductes: quan està content, quan està trist, quan se 

sent frustrat... 

 

Objectius: 
• Treballar els sentiments i emocions 

• Exercitar la capacitat de simbolització 

• Identificar els sentiments propis i dels altres 

• Estimular l’escolta activa i la comprensió oral 

• Treballar la imaginació 
 

Materials: 

Conte del ca: emocions 

Mapa de les emocions  
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• El joc del mocador. 

L’objectiu del joc és que els RI es desplacin per recollir el mocador situat al centre de 

la sala.  

 

Els RI es posaran per parelles, i després es faran dos equips. Un equip es situarà a la 

dreta del mocador i l’altra a l’esquerra. Dins cada un dels equips hi haurà dues parelles i 

a cada una d’elles se li assignarà un mocador amb un color de tal manera que els dos 

equips tenguin els mateixos colors de mocadors (dues parelles amb mocador groc i dues 

parelles amb mocador lila separades per equips). El TIA se situarà enmig dels dos grups 

i verbalment dirà un dels dos colors de mocadors de tal manera que aquells que tenguin 

el mocador d’aquell color hauran de sortir agafats de la mà on es situa el TIA amb el ca, 

agafar el mocador i tornar al seu lloc. La parella que guanyi podrà interactuar amb el ca.  

                        
 

 

Variants: 

El joc es pot realitzar en el cas de tenir dos cans d’intervenció amb parelles 

on el ca participi activament, és a dir, un RI amb un ca i un altre RI amb un 

altre ca. Hauran de fer el mateix que l’activitat anterior però en lloc d’un altre 

company hauran de realitzar la carrera agafant el ca de la corretja i tenint 

especial esment de no fer-li mal. 

 

Una altra manera de realitzar l’activitat és que el TIA, en lloc d’assignar un 

mocador, assigni un nombre. També podem assignar a cada RI una consigna 

(seu, tomba’t, lladra...) de tal manera que quan el TIA digui aquesta consigna, 

el RI vagi corrent cap on es troba el TIA amb el ca, agafarà la corretja, 

tornarà al seu lloc i podrà demanar al ca que realitzi l’habilitat.  

 

Objectius: 
• Estar atent a les ordres 

• Exercitar la memòria a curt termini 

• Treballar en equip 

• Augmentar la tolerància a la frustració i al fracàs 

• Exercitar la coordinació motora 

• Millorar la comprensió oral 

• Romandre atent i concentrat a les consignes 
 

Materials: 

Mocadors de diferents colors 

Corretja  
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• Consignes al ca.* 

L’objectiu de l’activitat és que el RI reprodueixi correctament les consignes per tal que 

el ca efectuï les destreses corresponents. 

 

Per començar el TIA farà una demostració de com es realitzen les consignes per tal que 

el ca les efectuï. Una vegada el RI entengui la dinàmica, es posicionarà a davant el ca i 

imitarà la consigna que li hagi tocat aleatòriament a partir de l’elecció d’unes targetes 

on apareixerà el ca d’una determinada manera (assegut, tombat, movent-se, quiet, etc.), 

si la reprodueix correctament (tant verbalment, com corporalment) el TIA donarà 

l’ordre de realitzar l’acció al ca i li donarà el premi, si per una altra banda, el RI no 

reprodueix correctament la consigna, el TIA dirà al ca que es quedi quiet.  

 

 

Objectius: 
• Exercitar el llenguatge oral  

• Experimentar amb diferents vies de comunicació 

• Moderar el to i el mode de veu 

• Mantenir l’atenció 

• Seguir les normes i regles 

• Desenvolupar la memòria a curt termini 

• Millorar la capacitat d’imitació  

 

Materials: 

Premis 

Fitxa d’habilitats 
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4.3. Sumari de les propostes. 

 

 

 

4.4. Proposta de la programació d’una sessió per un infant amb TDAH.   
 

A continuació es planteja la programació d’una sessió dins una aula ordinària amb un 

infant amb TDAH de tipus hiperactiu/impulsiu. S’ha de tenir en compte que el que 

s’exposarà a continuació és la hipòtesi d’una tercera o quarta sessió, quan els infants i el 

RI amb el trastorn ja s’han adaptat a la situació i a la companyia del ca.  

Moment Temps 

dedicat  

Descripció 

Entrada a l’aula: primer 

contacte 

5 min La UI i el PI entren a l’aula on tots els infants esperaran 

asseguts per rebre’ls. En el cas de ser el primer dia de IAC 

s’haurà de dedicar més temps a aquest moment de 

presentació. En aquest moment el més recomanable és que 

la mestra o el mestre ja tingui clar els grups de 3-4 

persones. 

Explicació  de la 1a 

dinàmica  

3 min El Clicker  

Desenvolupament de la 1a 

dinàmica  

10min L’objectiu d’aquesta dinàmica és que l’infant comenci a 

conscienciar-se sobre la importància del maneig del clicker 

i com aquest serveix per a l’entrenament del ca.  
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Explicació de la 2a 

dinàmica 

3 min Caminem al so de la música  

 

Desenvolupament de la 2a 

dinàmica.  

15 min El propòsit d’aquesta dinàmica és controlar l’excés de 

moviment del RI a partir de la percepció auditiva en 

col·laboració amb el ca.  

Explicació de la 3a 

dinàmica 

3 min Les estores olfactives.  

 

Desenvolupament de la 3a 

dinàmica 

15 min L’objectiu d’aquesta dinàmica és observar activitats 

tranquil·les que realitza el ca per tal de finalitzar la sessió 

d’una manera relaxada.  

Acomiadament  5 min  La UI i el PI s’acomiadaran dels infants i recordaran quan 

es tornaran a veure en el cas que hi hagi més sessions a 

realitzar 

 

5. Discussió 

El Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat és un trastorn que afecta 

aproximadament a un 5% dels infants d’entre 6 i 12 anys (Keilow, Wu i Obel, 2020; 

Servera et al., 2003), això no obstant, tot i que aquest es pot diagnosticar a partir dels set 

anys, molts infants ja presenten senyals i indicis propis del trastorn a partir dels quatre o 

cinc anys (Rodríguez et al., 2017).  Els símptomes primaris que sol presentar un infant 

amb el trastorn depenen en gran part del subtipus de trastorn que presenta, d’aquesta 

manera podem parlar de problemes a l’hora de mantenir l’atenció,  excés de moviment i 

sobreactivitat i per acabar, impulsivitat i dificultat per controlar certes conductes.   A 

més d’això, també solen ser infants amb problemes per controlar les emocions, 

inconvenients amb les relacions socials i el seguiment de normes i regles, i dificultats a 

l’hora de desenvolupar el llenguatge, entre d’altres (Montoya i Herrera, 2014). 

És necessària una intervenció multidisciplinària (Herrera-Gutiérrez, et al., 2003; 

Moreno, 2001) per abordar el tractament: docents, pediatres, psicòlegs clínics, 

neuròlegs, logopedes han de treballar conjuntament per oferir a l'infant estratègies 

suficients perquè aquest pugui abordar les situacions del seu dia a dia. Una de les 

estratègies que es pot utilitzar des del centre escolar on està inscrit l'infant (i des de 

casa), és realitzar intervencions assistides amb cans dins la mateixa aula ordinària amb 
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la participació també de la resta de companys. Al llarg de la història trobem moltes 

evidències científiques sobre els beneficis que aporta el contacte i el treball amb cans 

tant amb infants com amb adults o ancians amb algun tipus de trastorn, malaltia o 

patologia: autisme, espina bífida, paràlisi cerebral, discapacitats visuals o auditives, 

entre d'altres (Freund, et al., 2016). Hi ha molts estudis que evidencien les aportacions 

d'aquest tipus  d'intervencions amb infants amb TDAH 

(Schuck, Emmerson, Fine i Lakes  2015; Semervill, Swanson,  Robertson,  

Arnett i MacLin, 2009). Tot i la manca d'estudis que demostrin els beneficis que aporta 

aquesta actuació a edats tan primerenques (3-6 anys), podem trobar altres estudis sobre 

l'ús d'animals amb nins dins una aula d'una escola ordinària que han demostrat que els 

animals poden proporcionar suport emocional, augmentant la seva capacitat per 

expressar-se i també la seva autoestima (Friesen, 2010). A més a més, un estudi realitzat 

per Beetz (2013), ha posat de manifest que els alumnes assisteixen a les classes amb 

més motivació i predisposició quan saben que a l'aula podran treballar conjuntament 

amb el ca, altrament els alumnes també es senten més segurs i còmodes parlant amb els 

cans, ja que, aquests els proporcionen un suport incondicionalment. Els beneficis que 

poden aportar aquest tipus d'intervencions s'estenen fins i tot a l'àmbit de 

lectoescriptura. A partir de l'estudi dut a terme per Loveridge (2017) on el ca duia a 

terme la funció de tutor de lectura, un 12% dels infants varen demostrar millores en 

l'àmbit de lectura. Cal dir que tot i que encara queda un gran recorregut per incloure 

aquest tipus de treball dins les aules, molts estudis realitzats fins avui dia donen suport a 

aquesta idea i animen a incorporar l'Educació Assistida amb Cans (EAC) i en general 

les Intervencions Assistides amb Cans (IAC) per realitzar tractaments amb infants amb 

TDAH. Dur a terme aquestes intervencions educatives pot ser una molt bona 

intervenció sempre que s'adaptin les dinàmiques al seu nivell de desenvolupament i fent 

que el ca sigui l'eix vertebrador de gairebé totes les activitats que es realitzin. No és 

imprescindible realitzar activitats noves i desconegudes pel RI, el més important és dur 

a terme dinàmiques amb activitats que els mateixos infants ja coneguin però on el ca 

jugui un paper vital de cohesió. 

 

Tot i la quantitat d’estudis i investigacions que assenyalen i aproven aquest tipus 

d’intervencions, alguns experts entrevistats han posat de manifest que és necessari que 

els infants amb TDAH, realitzin, a més d’aquestes sessions a l’escola, intervencions 
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individuals a casa o a un centre de IAA on el contacte i el vincle amb el ca pugui ser 

més proper i el tractament sigui més individualitzat. No obstant això, a causa de les 

dificultats a l’hora de socialitzar i de comunicar-se que presenten molts dels infants amb 

TDAH, pot suposar un gran avanç el fet de treballar en equip i comunicar-se amb els 

altres companys a l’aula durant les sessions de IAC. Com ja s’ha exposat abans, els 

animals estimulen a les persones per tal que aquestes socialitzin amb les altres persones 

presents fins al punt que les mascotes redueixen al màxim el sentiment de soledat 

(Zasloff i Kidd, 1994), fet més que suficient per treballar conjuntament amb la resta de 

companys de l’aula i millorar així els processos de socialització del RI. Un aspecte a 

tenir en compte i que pot implicar un retrocés per a la implementació d'aquest tipus 

d'intervencions dintre d'una aula ordinària és que les escoles es fan càrrec de totes les 

despeses que comporten les sessions efectuades per la institució de IAA. Encara que tal 

vegada no tots els centres es puguin permetre (actualment) introduir les IAA a les aules, 

cal recalcar que les IAA no únicament són beneficioses pels infants amb alguna 

patologia o trastorn, sinó que són favorables i útils per a tots els nins i nines de l'aula 

que tinguin l'oportunitat d'interaccionar amb el ca i per tant, de poder crear un vincle 

positiu amb ell, fet que haurien de tenir molt present tots els centres educatius. 

 

Pel que fa als objectius marcats, cal dir que tots ells s'han assolit. L'objectiu general que 

consistia en; Elaborar un senzill manual de pautes i estratègies per dur a realitzar 

Intervencions Assistides amb Cans amb infants d'entre 3 i 6 anys amb TDAH, es va 

poder aconseguir gràcies a la gran col·laboració dels experts entrevistats i a través del 

primer objectiu específic: Realitzar una recerca bibliogràfica sobre la importància de 

les Intervencions assistides amb animals també anomenades IAA amb infants amb 

TDAH i els beneficis que aporten al nin/a amb dificultats. Aquesta recerca bibliogràfica 

va ser molt útil per posteriorment poder aconseguir el segon objectiu específic: 

Proposar activitats, tècniques i exercicis per dur a terme una IAA amb cans amb infants 

amb TDAH dins una aula ordinària d’educació infantil. I finalment el darrer objectiu 

plantejat: Planificar, a partir de la informació bibliogràfica obtinguda i a través 

d'entrevistes realitzades a professionals, una sessió de IAC amb un infant amb trastorn 

del dèficit d'atenció i hiperactivitat, es va poder assolir gràcies a la prèvia elaboració de 

les dinàmiques agrupades segons l'objectiu a treballar. Això no obstant, cal dir que el 

pes del treball no requeia en aquest objectiu darrer, ja que, aquest feia la funció 
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únicament de complementar l'objectiu principal per tal que aquest pogués servir com a 

orientació i punt de referència per a treballs futurs relacionats amb la recerca de 

propostes per a un infant amb concret amb TDAH i poder adaptar les dinàmiques cent 

per cent a ell o ella. Altrament es podria utilitzar aquest treball per elaborar registres 

d'avaluació de les sessions amb IAC amb nins i nines amb el trastorn. 

 

Quant a les limitacions del mateix treball cal dir que a causa de la situació que ens hem 

vist obligats a viure per culpa de la pandèmia de la Covid-19, el treball ha hagut de 

sofrir diferents modificacions al llarg dels mesos per tal d'adaptar-se a les possibilitats 

del moment. La primera idea de l'anàlisi del treball s'havia de fonamentar en diferents 

observacions de sessions de IAC amb infants amb TDAH. Aquesta primera idea ha 

hagut de ser substituïda per l'elaboració d'un petit manual on s'exposen els aspectes més 

rellevants a l'hora de realitzar dinàmiques de IAC dins una aula d'infantil on  assisteix 

un infant amb TDAH, i l'elaboració de 18 dinàmiques adaptades a les dificultats que 

sofreixen aquests infants. Per altra banda, les entrevistes que en un principi havien de 

ser presencials, també s'han hagut de modificar i canviar per entrevistes per escrit o a 

través d'una trucada/vídeo-trucada. A més a més les tutories amb el tutor de TFG també 

s'han vist afectades; s'han substituït aquestes tutories presencials per correus i vídeo-

trucades per tal de resoldre els possibles dubtes que sorgissin. Tot i això cal dir que tot i 

les dificultats que s'han plantejat al llarg d'aquests mesos s'ha intentat reformular 

ràpidament la metodologia del treball per poder seguir endavant amb els nous objectius 

que s'han plantejat. 

 

5.1. Conclusions finals  
 

La realització del treball posa de manifest que una de les intervencions més profitoses a 

l’hora de tractar amb infants amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat són les 

Intervencions Assistides amb Cans. Al llarg de la història s’ha evidenciat a partir de 

diferents estudis els beneficis que aporta el contacte amb animals per les persones. Els 

cans han demostrat ser una font extraordinària d’estímuls positius per a la millora de 

moltes conductes pròpies d’un infant amb TDAH: problemes d’atenció, inconvenients 

per controlar l’excés de moviment, impulsivitat i manca d’habilitats comunicatives i 

socials. La introducció dels cans per al tractament de trastorns i/o discapacitats és 
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relativament recent a la nostra societat, no obstant això, aquestes han suposat un canvi 

de paradigma molt important per als individus que han tengut l’oportunitat de rebre 

dites actuacions. Tot i que encara falta molt de recorregut perquè les IAC formin part 

integral del currículum dels centres educatius, no es descarta que aquestes actuacions 

poden contribuir a millorar la qualitat de vida dels infants escolaritzats a centres 

ordinaris  que pateixen TDAH.  La introducció de les IAC únicament serà factible quan 

les activitats i dinàmiques proposades s’adaptin cent per cent a les capacitats i 

desenvolupament tant dels infants amb trastorn com dels altres infants de l’aula com 

s’ha exposat al llarg d’aquest treball. Finalment cal recordar que d’aquesta manera 

podem aconseguir fer dels centres i les aules ordinàries, espais més inclusius amb la 

capacitat de vetllar per les necessitats dels seus alumnes independentment de les seves 

característiques, mancances i habilitats.  
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7. Annexos  

 

ANNEX 1 

 

7.1. Entrevista a Antoni Gomila Benejam. 

 

Informació bàsica:  

 

• Nom complet:  Antoni Gomila Benejam 

 

• Estudis realitzats/ especialització:  Llicenciatura en filosofia i ciències de 

l’educació 

 

• Treballes a alguna institució relacionada amb el treball d’IAA? Quina? UIB 

 

Primerament es plantegen una sèrie de preguntes per descobrir i clarificar quins 

aspectes s’han de tenir en compte de manera genèrica a l’hora de dur a terme una 

intervenció amb un ca amb infants (3-6 anys): 

 

• Quina hauria de ser la durada d’una sessió d’IAA? 

Depèn de si es fa individualment o en grup; individualment, entorn a mitja hora; 

en grup (màx. 5 persones), pot ser d’una hora i fins i tot més 

 

• Quina raça de ca és la més adequada per dur a terme aquestes intervencions? O 

és indiferent?  

No, no és indiferent; són cans ensinistrats; hi ha races que tenen millors condicions 

d’entrada (més bon caràcter, races seleccionades per treballar amb humans, com cans 

pastors). A Mallorca he vist un jack russell i un llaurador. Aquí pots veure es de s’hort 

vell: 

https://shortvell.org/blog/2019/06/terapias-asistidas-con-perros-en-mallorca/ 

(crec que ja tenen un segon ca, i crec que és un pastor mallorquí) 
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• En què es basa l’ensenyament del ca de teràpia?  

Bàsicament a atendre les instruccions que rep de l’entrenador i tolerar presència de 

desconeguts. Això implica: baixa agressivitat i ordres molt clares. Es poden fer 

ensinistraments específics si cal, igual que els lazarillos dels cecs (reconèixer un camí, 

aprendre a fer una tasca determinada,...).   

 

• Existeixen algunes normes per al Receptor de la Intervenció durant la sessió? 

Sí, hi ha qüestions de conducta i sobretot de maneig del ca: com tractar-lo, donar-li les 

ordres, carícies i abraçades.... 

 

• Quin és l’espai més adequat per realitzar la IA? 

No hi ha restriccions, es pot adaptar a qualsevol àmbit: escola, hospital, domicili,... 

 

• És recomanable la presència d’un adult vinculat a l’infant (pare, mare, tutor...) 

durant la intervenció? 

A l’inici de la sessió, sí: l’ha d’acompanyar i estar present al principi; una vegada 

iniciada la sessió, no és imprescindible, però és positiva la presència, per poder 

compartir l’experiència, i per donar seguretat. 

 

A continuació es proposen preguntes enfocades en com dur a la pràctica una 

intervenció amb un ca de teràpia dins una aula d’infantil.  

En general, ha de quedar clar que una intervenció assistida amb cans requereix la 

intervenció d’un professional qualificat i d’un ca ensinistrat. 

 

• És factible treballar les IAA amb infants del cicle d’infantil? Quins avantatges i 

inconvenients té?  

Es pot fer a qualsevol nivell i per qualsevol tipus d’infants. Però com tota intervenció, lo 

primer és tenir clars els objectius -si es tracta de millorar la covivència, de canviar la 

dinàmica del grup, de resoldre un problema de relació, o de conducta, si forma part 

d’una programa d’educació emocional, o de filosofia 3/18,... és un instrument molt 

polivalent.  
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• Què hem de tenir en compte a l’hora de dur a terme una Intervenció amb un ca 

de teràpia dins una aula d’infantil? 

Com et deia, s’han de fixar primer els objectius de la intervenció. No seria, però, un «ca 

de teràpia». Seria una intervenció educativa. Per exemple, pot fomentar empatia, 

autoconeixement, control d’impulsos... Però s’hauria de fer amb grups petits, no amb 

tota s’aula. 

 

• Quina diferència hi ha entre les sessions planificades per dur a terme dins un 

centre educatiu i les sessions individuals? 

Els objectius de la intervenció seran clarament diferents, per començar, i això farà que 

ses activitats que es programin siguin diferents. 

 

• Quin seria el rol de la mestra o el mestre durant la sessió? 

De suport; si el grup és de 5 persones, la mestre s’hauria d’ocupar de la resta de la 

classe. Si pogués esser present, tendria una funció de reforç i validació. 

 

Finalment es plantegen preguntes enfocades a com s’hauria de realitzar la 

intervenció amb infants amb TDAH.  

 

• Un dels símptomes principals dels infants amb TDAH és la dificultat per 

mantenir l’atenció (té dificultats per seguir les pautes que li donen, canvia de tasca 

constantment i té problemes a l’hora d’organitzar-se). Com es podria potenciar 

l’atenció amb les Intervencions Assistides amb un ca?  

Si aquest és l’objectiu, les activitats aniran enfocades a haver de mantenir l’atenció 

en la tasca assignda (fer que el ca faci alguna cosa, per exemple), en primer lloc, i 

després en transferir aquest exercici a alguna tasca acadèmica. 

 

• Un altre símptoma principal és la hiperactivitat (mou contínuament els peus i les 

mans, s’aixeca constantment, corre per tot arreu, parla sense parar i té problemes a 

l’hora de jugar a activitats més tranquil·les). Com es podria reduir aquesta sobre-

activitat amb les IAA?  
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En aquest cas, la intervenció es centra en atendre el propi ca: fer-li carícies, abraçar-

lo, alimentar-lo. Estar amb el ca té un efecte de regulació emocional, de reducció de 

l’activació. 

 

• Finalment, el darrer símptoma primari d’aquest trastorn, és la impulsivitat 

(incapacitat per controlar els pensaments, conductes i les emocions. S’inquieta si ha 

d’esperar el seu torn, contesta abans que hagin acabat de fer-li les preguntes i 

interromp als altres). Com es podria treballar aquest aspecte amb les IAA?  

Si l’objectiu és millorar en control d’impulsos, es pot dissenyar una tasca pel ca que 

l’infant ha de supervisar. Així s’ha d’ajustar al ritme del ca, que segueix la pauta que 

marca el professional. 

 

• Degut a les dificultats a l’hora de mantenir l’atenció i l’excés de moviment, la 

durada de la sessió hauria de modificar-se per als infants amb aquest trastorn? 

No, al contrari. La sessió de mitja hora individual és necessària per poder induir canvis 

duradors i millor l’estat de l’infant. Pensa que l’experiència del ca té un efecte de 

gratificació immediata, però també de condicionament operant: fa més atractives les 

activitats que es duen a terme amb el ca. Per aquest funció de reforç secundari les 

sessions no poden ser molt curtes. 

 

• A més dels tres símptomes primaris exposats anteriorment, els infants amb 

TDAH presenten problemes de llenguatge. Com es podria millorar aquest 

aspecte a partir de les teràpies?  

De la manera indirecta que t’acab de dir: la presència del ca pot fer més atractius 

exercicis o activitats que normalment s’acceptarien amb dificultat. 

 

• És factible dur a terme totes aquestes accions i intervencions amb l’infant amb 

TDAH dins l’aula? Quines modificacions hauria de tenir? Amb quina freqüència 

s’hauria de realitzar la intervenció? 

No, en cas de TDAH cal intervenció individual. 

 

A mode de conclusió, podries posar algun exemple d’alguna experiència viscuda: 

alguna anècdota o moment especial viscut relacionat amb una IAA? 
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Te pas algunes fotos de persones amb trastorn mental greu (depressió) i cavalls; hem 

iniciat un projecte d’intervenció amb cans a l’hospital psiquiàtric, però ha quedat 

interromput per s’estat d’alarma. 
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ANNEX 2 

7.2. Entrevista a Margalida Neus Bonet Mayol 

 

 

Informació bàsica:  

 

• Nom complet: Margalida Neus Bonet Mayol 

 

• Estudis realitzats/ especialització: Grau en Psicologia, Experta en Teràpies 

Assistides amb Animals (UIB) 

 

• Treballes a alguna institució relacionada amb el treball d’IAA? Quina?  

 

Si. Del 2017 al 2019 vaig estar fent fent feina a s’Hort Vell. A partir del curs 

escolar 2019-2020, hem vaig posar a treballar pel meu conte, fent-me autònoma.  

 

Primerament es plantegen una sèrie de preguntes per descobrir i clarificar quins 

aspectes s’han de tenir en compte de manera genèrica a l’hora de dur a terme una 

intervenció amb un ca amb infants (3-6 anys): 

 

• Quina hauria de ser la durada d’una sessió d’IAA?  

Depèn molt del projecte que estiguem duent a terme. Si és una teràpia individualitzada 

amb objectius específics, la durada aproximada de les sessions sol ser de 45’ 

(aproximadament). Si es tracta d’una intervenció grupal, on es treballen objectius més 

generals la durada pot variar i es poden fer sessions de dues hores (amb descansos 

entremig, òbviament). Com dic, això és valora depenent del cas, del projecte, del 

número de nins/nines, de la quantitat de sessions que es faran... 

 

• Quina raça de ca és la més adequada per dur a terme aquestes intervencions? O 

és indiferent?  

Des de el meu punt de vista, no hi ha cap raça més vàlida que d’altres. Si bé és cert que 

allò més habitual és trobar llauradors o “goldens” fent aquest tipus de feina (ja que 
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normalment els cans d’aquestes races són molt sociables i intel·ligents), però realment 

qualsevol tipus de ca amb les característiques adequades pot realitzar les intervencions. 

Les característiques del ca de teràpia són les següents (criteri personal): ha de ser un 

animal sociable i tranquil, sense pors (s’ha de fer feina de dessensibilització prèviament 

amb l’animal), entrenat amb certes habilitats necessàries per a la teràpia (com pot ser el 

seu, estar quiet, donar la poteta..., tot i que les habilitats en sí no són 100% necessàries, 

si que ha de saber comportar-se correctament dins la sessió). També ha de ser un animal 

que estigui atent al seu responsable, per poder estar segurs de que realitzarà 

correctament la feina. 

En definitiva, s’ha de tractar d’un animal que sigui equilibrat i estigui sa, tant físicament 

com mentalment i que estigui ben entrenat per poder estar atent i tranquil dins les 

sessions. 

 

• En què es basa l’ensenyament del ca de teràpia?  

En el meu cas, no he hagut de fer entrenament en cap ca de teràpia, ja que en principi és 

feina del tècnic. Dins les intervencions assistides amb cans, allò més habitual és que es 

treballi amb la Unitat d’Intervenció que es l’equip format per l’expert (psicòleg, 

educador, fisioterapeuta...), el tècnic (que és el responsable del ca) i el ca.  

 

• Existeixen algunes normes per al Receptor de la Intervenció durant la sessió? 

Sí, és important que la persona que rep la intervenció entengui (dins les seves 

capacitats) que no se li pot fer mal al ca.  

Particularment, en el meu cas, quan iniciï una teràpia, el primer que faig és explicar-li a 

l’usuari com ha de relacionar-se amb l’animal: que no li pot pegar, estirar de sa cua, 

pessigar, cridar devora seu, que ha d’estar tranquil... A més, aprofit aquest aprenentatge 

per generalitzar-ho al seu dia a dia, ja que són comportament que hauria de respectar 

estant amb persones també.  

Com he dit, s’ha de tenir en conte les capacitats de l’usuari i adaptar les explicacions. 

Moltes vegades, utilitzam pictogrames on s’expliquen aquestes normes i els deixam 

sempre a la vista per tenir-les presents. 

 

• Quin és l’espai més adequat per realitzar la IA? 
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Com tot, depèn molt del cas. Normalment és treballa dins un aula amb espai suficient 

per realitzar les dinàmiques. Si treballes en espai tancat, redueixes molt els estímuls 

distractors i pots tenir més control sobre la persona i la sessió. Tot i això, també s’ha de 

tenir en conte que en certs moments i per treballar certs objectius, fer la sessió a 

l’exterior també pot ser molt productiu. 

 

• És recomanable la presència d’un adult vinculat a l’infant (pare, mare, tutor...) 

durant la intervenció? 

La meva recomanació és que no. Normalment l’infant no és comporta de la mateixa 

manera quan hi ha el referent aprop, ja que es centrarà més en cridar l’atenció d’aquest. 

Tot i així, se poden donar cassos en què l’infant estigui massa apegat a aquesta persona i 

sigui imprescindible començar la intervenció amb la seva presència. Però en aquests 

casos, l’objectiu seria el vincle de l’expert amb l’infant per poder arribar a fer les 

sessions sense la persona referent. 

 

 

A continuació es proposen preguntes enfocades en com dur a la pràctica una 

intervenció amb un ca de teràpia dins una aula d’infantil.  

 

 

• És factible treballar les IAA amb infants del cicle d’infantil? Quins avantatges i 

inconvenients té?  

Es factible treballar-ho sempre hi quan els objectius i les necessitats dels infants estiguin 

ben definits i clars. Si és així les avantatges poden ser infinites (sobretot a nivell social i 

emocional, perquè han d’aprendre com relacionar-se correctament amb l’animal). No 

veig cap tipus d’inconvenient, ja que aquestes intervencions estan enfocades a potenciar 

els aprenentatges. 

 

• Què hem de tenir en compte a l’hora de dur a terme una Intervenció amb un ca 

de teràpia dins una aula d’infantil? 

Pareix obvi, però una cossa molt important és saber si hi ha algun infant amb al·lèrgia 

als cans. Si es així, s’ha de procurar anar molt alerta. 
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És important tenir sempre molt clar quins són els objectius a treballar a cada sessió, està 

clar que es poden donar imprevists i l’expert/a s’ha de saber adaptar a les necessitats de 

l’aula, però mai es pot entrar a una sessió sense saber què s’ha de treballar. 

També és imprescindible fer reunions amb el tutor/a per conèixer com és el grup, com 

es relacionen els infants entre ells, si hi ha algun cas amb necessitats específiques, saber 

quines són les necessitats globals del grup... Quanta més informació rellevant es tengui 

a priori més específics podran ser els objectius plantejats. 

També tenir en conte els canvis que es poden donar durant el projecte, per lo que és 

necessari un constant feedback entre el tutor/a i l’expert/a 

 

• Quina diferència hi ha entre les sessions planificades per dur a terme dins un 

centre educatiu i les sessions individuals? 

Els objectius a treballar. Quan treballes amb un grup els objectius són més generals i 

solen estar dirigits a millorar/potenciar/impulsar, etc. la cohesió de grup, les relacions 

interpersonals... (objectius relacionat amb l’àmbit relacional-social-emocional). Es 

poden treballar objectius de caire més introspectiu, però se sol fer sempre des de la visió 

de grup. Si treballes individualment, els objectius seran molt més específics i dirigits 

totalment a les necessitats concretes de l’infant. 

La durada de les sessions. Si es fa al centre educatiu i amb un grup, les sessions es 

poden allargar, i així s’aprofita més la visita, ja que normalment els projectes solen tenir 

una durada més curta (menys sessions). Si es fan sessions individualitzades la duració 

sol de de 45 minuts, per una banda perquè és el temps que s’estima “ideal” per poder 

treballar correctament els objectius plantejats, per un altre perquè així no satures 

l’infant.  

 

• Quin seria el rol de la mestra o el mestre durant la sessió? 

Com tot, depèn dels objectius a treballar. Hi haurà vegades que necessiti de la 

col·laboració del mestre o de la mestra per realitzar certes dinàmiques, d’altres 

simplement farà d’observador i a vegades, demanarem que no estigui present per veure 

com actua el grup sense el referent.   
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Finalment es plantegen preguntes enfocades a com s’hauria de realitzar la 

intervenció amb infants amb TDAH.  

 

 

• Un dels símptomes principals dels infants amb TDAH és la dificultat per 

mantenir l’atenció (té dificultats per seguir les pautes que li donen, canvia de tasca 

constantment i té problemes a l’hora d’organitzar-se). Com es podria potenciar 

l’atenció amb les Intervencions Assistides amb un ca?  

El ca és un gran reforçador positiu, per tant, podria fer feina com a premi per l’infant. Es 

tracta de plantejar activitats dirigides a potenciar l’atenció del nin/nina i si realitza bé 

l’activitat, el premi és realitzar alguna acció sobre el ca. A més, el ca pot servir com a 

mirall, per tant, si el nin perd l’atenció el ca també la perdrà i se li explica a l’infant que 

si vol que el ca li faci cas, ell/ella ha d’estar atent. 

 

 

• Un altre símptoma principal és la hiperactivitat (mou contínuament els peus i les 

mans, s’aixeca constantment, corre per tot arreu, parla sense parar i té problemes a 

l’hora de jugar a activitats més tranquil·les). Com es podria reduir aquesta sobre-

activitat amb les IAA?  

 

• Finalment, el darrer símptoma primari d’aquest trastorn, és la impulsivitat 

(incapacitat per controlar els pensaments, conductes i les emocions. S’inquieta si ha 

d’esperar el seu torn, contesta abans que hagin acabat de fer-li les preguntes i 

interromp als altres). Com es podria treballar aquest aspecte amb les IAA?  

 

• Degut a les dificultats a l’hora de mantenir l’atenció i l’excés de moviment, la 

durada de la sessió hauria de modificar-se per als infants amb aquest trastorn? 

No tindria perquè. Si es modifiqués el temps de la sessió seria per les necessitats 

concretes del nin/nina no per el trastorn en si. De fet, des del meu punt de vista no el 

modificaria a no ser que fos estrictament necessari, ja que sempre tenir la mateixa 

durada de la sessió ens ajuda en l’establiment de la rutina que és un objectiu molt clau 

en les sessions. Si el modifiqués, cercaria anar treballant per poder dur a terme les 

sessions en el temps que correspon.  
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• A més dels tres símptomes primaris exposats anteriorment, els infants amb 

TDAH presenten problemes de llenguatge. Com es podria millorar aquest 

aspecte a partir de les teràpies?  

 

• És factible dur a terme totes aquestes accions i intervencions amb l’infant amb 

TDAH dins l’aula? Quines modificacions hauria de tenir? Amb quina freqüència 

s’hauria de realitzar la intervenció? 

 

 

A mode de conclusió, podries posar algun exemple d’alguna experiència viscuda: 

alguna anècdota o moment especial viscut relacionat amb una IAA? 
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ANNEX 3 

 

7.3. Entrevista a Rosa Maria Pomar Torres 

 

 

Informació bàsica:  

 

• Nom complet: Rosa María Pomar Torres 

 

• Estudis realitzats/ especialització: 

o Mestra Educació Física 

o Mestra Educació Especial 

o Máster Audició i Llenguatge 

o Expert universitari Teràpies Assitides amb animals 

 

• Treballes a alguna institució relacionada amb el treball d’IAA? Quina? 

NO 

 

Primerament es plantegen una sèrie de preguntes per descobrir i clarificar quins 

aspectes s’han de tenir en compte de manera genèrica a l’hora de dur a terme una 

intervenció amb un ca amb infants (3-6 anys): 

 

• Quina hauria de ser la durada d’una sessió d’IAA? 

Jo crec que l’ideal seria una durada de 45’ màxim. Però depèn molt del tipus de sessió 

que s’està fent. Jo he realitzar sessions d’una hora, perquè hi ha sessions on els cans 

quasi no fan feina activa, només la seva presència ja és un motivador pels receptor de la 

sessió. 

 

• Quina raça de ca és la més adequada per dur a terme aquestes 

intervencions? O és indiferent?  

Més que la raça de ca, el que s’ha de tenir en compte són les característiques de 

l’individu. Evidentment hi ha races que tenen una predisposició genètica a ser més 

tranquils, més sociables amb les persones (com els Goldens). Hi ha tot un món en quant 
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a línies de races i grans defensor de tenir una especial cura en la selecció del ca de 

treball (especialment amb cans de rastreig, de detecció, d’esports de mossegada...) 

Però segons el meu punt de vista i la meva experiència, en el cas de les IAA, on les 

principals característiques que ha de tenir un ca es la sociabilitat, baixa reactivitat a 

situacions inserperades i certa tolerància a les manipulacions, crec que sense obviar la 

importància que té la part genètica, aquestes característiques pròpies d’un ca sa mental i 

socialment, depenen molt del que ha viscut en el que s’anomenta període de 

sociabilització ( desde les 3 setmanes als 4 mesos de vida).  

Així que per jo, és molt important saber què ha viscut el ca durant aquest període. 

Després hi ha races que tenen un fort estigma social, sobretot desde la llei de PPP. Així 

que cans com un Pitbull, per molt sociable que fos, no el duria a l’escola. 

 

• En què es basa l’ensenyament del ca de teràpia?  

Per jo és suficient una obediència bàsica. Totes les habilitats que aprengui podran 

enriquir la sessió, però no són imprescindibles. 

 

• Existeixen algunes normes per al Receptor de la Intervenció durant la 

sessió? 

Sí. En el meu cas, a l’escola, la primera sessió sempre es dedica a explicar les 

normes de les sessions amb els cans: 

 * No se’ls ha de cridar constantment (això els hi costa molt als nins) 

 * No se’ls ha de demanar que facin qualque habilitat sense el meu permís, o i 

l’activitat no ho requereix. 

 * Només li poden donar el menjar que jo els hi donc. 

 * No cridar, arrossegar cadires, (que en teoria es una norma que haurien de 

seguir a totes les classes, però faig més incís). 

 * No renyar mai als cans 

 * Rentar-se les mans abans i després de les sessions 

 

• Quin és l’espai més adequat per realitzar la IA? 

o Els espais de la nostra escola són molt limitats. El darrer anys les 

instal·lacions han millorat un poc. Per fer les sessions m’agrada que 
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l’espai sigui ample i tancat (preferesc evitar anar al pati on hi ha moltes 

més distraccions pels cans, pot passar un ocell, un moix...) 

 

• És recomanable la presència d’un adult vinculat a l’infant (pare, mare, 

tutor...) durant la intervenció? 

Jo no ho he fet mai. Però no me pareix mala idea si la situació ho requereix.  

Veig dues raons per fer-ho: 

* Perque el familiar, adult, comprengui millor en què consisteix la sessió i la pugui 

veure en primera persona. 

* Perque l’infant necessiti la presència de l’adult amb qui te un vincle afectiu més fort 

per poder treure més profit a les sessions. 

 

A continuació es proposen preguntes enfocades en com dur a la pràctica una 

intervenció amb un ca de teràpia dins una aula d’infantil.  

 

 

• És factible treballar les IAA amb infants del cicle d’infantil? Quins 

avantatges i inconvenients té?  

Jo no ho he fet mai i en principi no tenim planificar fer-ho. Per ventura en grups reduïts.  

L’única intervenció que he fet a infantil, va ser amb un alumne nouvingut de 5 anys. Li 

costava molt venir a escola i entrar a l’aula. El que varem fer durant uns dies va ser 

quedar a la porta de l’escola amb les cusses perquè elles l’acompanyessin a l’aula. 

Els avantatges que hi veig... principalment la natural atracció que tenen la majoria dels 

infants cap els cans. 

El principal inconvenient, la dificultat per que el nins tractin adequadament als cans, 

pensant més amb el benestar animal. És fàcil que els cans s’estressin amb els possibles 

comportaments més bruscos dels nins més petits. 

 

• Què hem de tenir en compte a l’hora de dur a terme una Intervenció amb 

un ca de teràpia dins una aula d’infantil? 

Crec que el que més preocuparia seria el benestar de l’animal. Crec que una aula 

d’infantil seria una font d’estrés. Una de les coses que tenc més clares és que les IAA 
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són molt beneficioses i aporten moltes coses, però no són imprescindibles, per tant, no 

hi ha res que pugui justificar que l’animal passi una situació desagradable o d’estrés.  

Si hagués d’entrar a un aula d’infnatil, procuraria fer-ho en grups el més reduïts 

possible, sempre amb dos mestres i fent una sessió prèvia (sense els cans) sobre les 

normes.A més de tenir totes les autoritzacions dels pares i coneixement de possibles 

al·lèrgies i pors. 

 

• Quina diferència hi ha entre les sessions planificades per dur a terme dins 

un centre educatiu i les sessions individuals? 

 

La principal diferència són els objectius de la sessió. Els objectius de les sessions que es 

realitzen dins l’aula són més curriculars, nosaltres ho feim a l’àrea de català (però estam 

oberts a qualsevol idea que pugui sorgir amb altres àrees). La idea es treballar diferents 

tipologia de textos, expressió oral, comprensió lectora, sempre tenint les cusses com a 

eix vertebrador de l’activitat. Durant la sessió sempre hi ha moments on l’activitat 

requereix la interacció dels alumnes amb els cans, però els qui realment fan feina són els 

alumnes (en altres paraules, la sessió no s’ha de convertir en una demostració 

d’habilitats dels cans). 

 

En quant a les sessions individuals, els objectius solen ser més “terapèutics” (tot i que 

no m’agrada fer servir aquesta paraula, perquè me recorda a un entorn més clínic, ara 

mateix no sé com expressar-ho). Per ventura, cercam més augmentar la motivació de 

l’alumne, crear moments de relaxació i calma amb el contacte amb el ca, establir un 

vincle més emocional amb el mestre o altres companys  a través dels cans... 

 

Al nostre projecte ho tenim redactat de la següent manera:  

a la nostra escola duim a terme dos tipus de sessions: 

 

1. Intervencions individuals o en petit grup 

 

Aquestes intervencions aniran dirigides a alumnes amb nee que es poden beneficiar 

significativament d’aquest tipus d’intervencions. Els objectius són: 
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o Treballar objectius curriculars i educatius específics del programa 

d’intervenció de l’alumne. 

o Millorar la motivació, participació de l’alumne. 

o Augmentar l’autoestima. 

o Millorar la percepció que té el grup-classe de l’alumne amb nee realitzant 

sessions dins l’aula on pugui demostrar el vincle creat amb el ca. 

 

2. Intervencions en gran grup dins l’aula 

 

o Treballar objectius curriculars relacionats amb comprensió i 

expressió oral i escrita. 

o Treballar aspectes d’educació emocional. 

o Conèixer millor als cans com animal de companyia de molts dels 

alumnes de l’escola. 

o Augmentar la motivació dels alumnes 

 

• Quin seria el rol de la mestra o el mestre durant la sessió? 

  

o Dissenyar la sessió (objectius i continguts que es treballaran amb els 

alumnes) de manera coordinada amb la mestra PT (que som jo, qui du les 

cusses) 

o Donar als alumnes el suport necessari per realitzar les activitats 

proposades. 

o Informar als alumnes de les normes a seguir durant la sessió. 

 

Finalment es plantegen preguntes enfocades a com s’hauria de realitzar la 

intervenció amb infants amb TDAH.  

 

 

Sempre hem de tenir en compte que aquetes intervencions són complementàries a 

altres actuacions, no són substitutes d’altres programes. 

• Un dels símptomes principals dels infants amb TDAH és la dificultat per 

mantenir l’atenció (té dificultats per seguir les pautes que li donen, canvia de tasca 
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constantment i té problemes a l’hora d’organitzar-se). Com es podria potenciar 

l’atenció amb les Intervencions Assistides amb un ca?  

 

En el moment de realitzar la sessió hi ha alumnes que se senten molt motivats per la 

presència del ca i això pareix que repercuteix directament en la capacitat de mantenir 

l’atenció en la tasca. 

També m’he trobat amb alumnes, que amb els cans es distreuen més i no es centren en 

la tasca proposada (només miren als cans i pareix que tan sols m’escolten). Això sol 

passar sempre la primera sessió, però una vegada superada aquesta etapa de “novetat” 

els alumnes solen respondre com he comentat abans. 

Seria utilitzar els que ja s’està fent a classe o a casa (autoinstruccions, pictogrames.) 

però amb activitat directament relacionades amb el ca.  

Que el ca interactui amb el nin o faci qualque habilitat pot ser un reforç positiu 

immediat per l’alumne quan compleix una meta proposada. 

Per exemple: quan hagis acabat de llegir-li el conte a na Coco, ella te farà un “xoca”. 

 

• Un altre símptoma principal és la hiperactivitat (mou contínuament els peus i les 

mans, s’aixeca constantment, corre per tot arreu, parla sense parar i té problemes a 

l’hora de jugar a activitats més tranquil·les). Com es podria reduir aquesta sobre-

activitat amb les IAA?  

 

Hem fet diferents tipus d’activitat, amb l’excusa de que han d’aprendre a com passejar 

un ca amb la corretja, com educadors canins. 

Primer han de caminar a poc a poc: per això, amb el ritme d’una música binaria han de 

caminar. Posam una senalla a una banda de la sala i els cans (amb jo) a l’altra. I els hi 

vaig demanant que vagin a la senalla a cercar qualque estri (pinta, petral, perfum per 

cans...), han d’anar i tornar amb el ritme marcat. Quan tornen interactuen amb el ca amb 

l’estri (pentinar-lo, passar-li una tovalloleta per fer-lo net, posar el petral....) 

Per caminar amb la corretja, aquesta sempre ha d’estar destensada. Tenc una cussa que 

no li agrada gens la tensió i se seu tot d’una que hi ha tensió a la corretja. Això ho 

aprofit perquè l’alumne s’ha d’adequar al ritme de la cussa si vol passejar amb ella. 

Observar activitats tranquil·les que fan les cusses. Normalment acabam amb un joc que 

els hi agrada molt a les cusses (així també els hi reforç positivament a elles la seva 



 75 

feina) Un joc d’ensumar. Tenc diferents estores olfactives, les preparen els alumnes (a 

vegades les xuxes que amaguen també se les han tengut que guanyar els alumnes com a 

premi per fer determinades tasques). Observam en silenci com van trobant el menjar i 

ho cronometram (entre cinc i deu minuts) 

Fer relaxació amb les cusses, tombar-se amb elles i fer carícies. 

Si a classe o a casa es fa servir una economia de fitxes, un dels premis pot estar 

relacionat amb les cusses.  

 

 

• Finalment, el darrer símptoma primari d’aquest trastorn, és la impulsivitat 

(incapacitat per controlar els pensaments, conductes i les emocions. S’inquieta si ha 

d’esperar el seu torn, contesta abans que hagin acabat de fer-li les preguntes i 

interromp als altres). Com es podria treballar aquest aspecte amb les IAA?  

 

Tenc una altre cussa més activa, també feim servir l’empatia per cercar estratègies que 

els ajudin a ells (com li podem ensenyar a na Coco que ara ha d’esperar?) 

Posar aigua a les cusses: omplir el recipient d’aigua a la font i tornar sense que vessi. 

Hi ha unes normes molt clares que han de complir (no cridar, no abraçar a les cusses, no 

cridar-les constantment...) si no ho compleixen la sessió finalitza. Això és una 

conseqüència natural del que està passant, perquè com he comentat abans, el benestar 

animal està per damunt de tot, i així els hi explic als nis (bé, amb explicacions més 

senzilles). Així que si no controlen la seva impulsivitat durant la sessió, s’aplica un 

càstig negatiu (els nins es queden sense una cosa que els agrada molt).  

 

• Degut a les dificultats a l’hora de mantenir l’atenció i l’excés de moviment, la 

durada de la sessió hauria de modificar-se per als infants amb aquest trastorn? 

 

Depén molt de cada cas. Normalment la sessió és de 45’. A vegades tardam molt a 

poder fer qualque tasca directament amb les cusses. Ja només de sortir de l’aula, 

repassar normes, i entrar a la sessió d’una manera tranquil·la poden passar 10 -15’.  

Sobretot en els casos on hi ha una gran hiperactivitat o impulsivitat (abans d’anular 

totalment la sessió donam dues o tres oportunitats per tornar a començar) 

 



 76 

• A més dels tres símptomes primaris exposats anteriorment, els infants amb 

TDAH presenten problemes de llenguatge. Com es podria millorar aquest 

aspecte a partir de les teràpies?  

Simplement amb la motivació extra que aporta la presència dels cans, la interacció amb 

ells i que les activitats girin entorn a aquest centre d’interés. 

El tipus d’activitats i objectius serien els mateixos que a altre sessió d’audició i 

llenguatge. 

 

• És factible dur a terme totes aquestes accions i intervencions amb l’infant amb 

TDAH dins l’aula? Quines modificacions hauria de tenir? Amb quina freqüència 

s’hauria de realitzar la intervenció? 

A jo m’agrada fer el suport dins l’aula prioritàriament, però es vera, que sessions 

individuals o en petit grup han resultat molt profitoses en segons quins casos. 

Combinar els dos tipus de sessions també m’agrada, perquè l’alumne amb NESE que ha 

fet sessions individuals, té un vincle més estret amb el ca i normalment ja li sap 

demanar que realitzi qualque habilitat de manera adequada (seure, tomba, vine...). 

Aquest alumne pot demostrar això davant els seus companys de classe i li puja molt 

l’autoestima (i els altres flipen, de veres, això me sorprèn molt, perquè a vegades només 

li demanen un “seu” i la classe es queda al·lucinada). 

Jo crec que una sessió setmanal està bé. 

 

A mode de conclusió, podries posar algun exemple d’alguna experiència viscuda: 

alguna anècdota o moment especial viscut relacionat amb una IAA? 

 

* Famílies que m’han comentat que el dia que venen les cusses a escola no tenen 

problemes perquè els nins s’aixequin, facin la rutina del dematí i venguin a escola. 

 

* Veure com la presència de les cusses a escola, no només afecta als alumnes sinó 

també als mestres: saluden a les cusses, s’estableix qualque conversa relacionada amb 

animals... 
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ANNEX 4: 

 

7.4. Entrevista a Xisco Miquel Oliver  

 

(Realitzada a través de vídeo-trucada)  

 

Informació bàsica:  

 

• Nom complet: 

 

• Estudis realitzats/ especialització: 

 

• Treballes a alguna institució relacionada amb el treball d’IAA? Quina? 

 

Primerament es plantegen una sèrie de preguntes per descobrir i clarificar quins 

aspectes s’han de tenir en compte de manera genèrica a l’hora de dur a terme una 

intervenció amb un ca amb infants (3-6 anys): 

 

• Quina hauria de ser la durada d’una sessió d’IAA? 

 

• Quina raça de ca és la més adequada per dur a terme aquestes intervencions? O 

és indiferent?  

 

• En què es basa l’ensenyament del ca de teràpia?  

 

• Existeixen algunes normes per al Receptor de la Intervenció durant la sessió? 

 

• Quin és l’espai més adequat per realitzar la IA? 

 

• És recomanable la presència d’un adult vinculat a l’infant (pare, mare, tutor...) 

durant la intervenció? 
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A continuació es proposen preguntes enfocades en com dur a la pràctica una 

intervenció amb un ca de teràpia dins una aula d’infantil.  

 

 

• És factible treballar les IAA amb infants del cicle d’infantil? Quins avantatges i 

inconvenients té?  

 

• Què hem de tenir en compte a l’hora de dur a terme una Intervenció amb un ca 

de teràpia dins una aula d’infantil? 

 

• Quina diferència hi ha entre les sessions planificades per dur a terme dins un 

centre educatiu i les sessions individuals? 

 

• Quin seria el rol de la mestra o el mestre durant la sessió? 

 

 

Finalment es plantegen preguntes enfocades a com s’hauria de realitzar la 

intervenció amb infants amb TDAH.  

 

 

• Un dels símptomes principals dels infants amb TDAH és la dificultat per 

mantenir l’atenció (té dificultats per seguir les pautes que li donen, canvia de tasca 

constantment i té problemes a l’hora d’organitzar-se). Com es podria potenciar 

l’atenció amb les Intervencions Assistides amb un ca?  

 

 

• Un altre símptoma principal és la hiperactivitat (mou contínuament els peus i les 

mans, s’aixeca constantment, corre per tot arreu, parla sense parar i té problemes a 

l’hora de jugar a activitats més tranquil·les). Com es podria reduir aquesta sobre-

activitat amb les IAA?  
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• Finalment, el darrer símptoma primari d’aquest trastorn, és la impulsivitat 

(incapacitat per controlar els pensaments, conductes i les emocions. S’inquieta si ha 

d’esperar el seu torn, contesta abans que hagin acabat de fer-li les preguntes i 

interromp als altres). Com es podria treballar aquest aspecte amb les IAA?  

 

• Degut a les dificultats a l’hora de mantenir l’atenció i l’excés de moviment, la 

durada de la sessió hauria de modificar-se per als infants amb aquest trastorn? 

 

• A més dels tres símptomes primaris exposats anteriorment, els infants amb 

TDAH presenten problemes de llenguatge. Com es podria millorar aquest 

aspecte a partir de les teràpies?  

 

• És factible dur a terme totes aquestes accions i intervencions amb l’infant amb 

TDAH dins l’aula? Quines modificacions hauria de tenir? Amb quina freqüència 

s’hauria de realitzar la intervenció? 

 

 

A mode de conclusió, podries posar algun exemple d’alguna experiència viscuda: 

alguna anècdota o moment especial viscut relacionat amb una IAA? 
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