
 
 

 
 
 
 

 
Intervencions Assistides amb gossos Aplicades a la 
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (IAA) 
 
 
 

Objectius 
 
Capacitar als diferents professionals per a dissenyar, aplicar i desenvolupar intervencions 
assistides amb gossos en l’entorn de les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament. 
 
 
 
Continguts 
 

 Contextualització de la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament les Intervencions 
Assistides Aplicades (IAA).  

 Fonamentació teòrica de les IAA 

 Les IAA en el treball de l’àrea Cognitiva 

 Les IAA en el treball de Conducta 

 Les IAA en el treball de l’àrea Sensoriomotora 

 Les IAA en el treball de l’àrea Psicoafectiva i Social 

 Tècniques de valoració i recursos d’aplicació de les IAA.  

 Exposició de casos pràctic, tècniques i metodologia emprada en les diferents sessions 
d’IAA. 
 
 

 
Formadors 

 
Equip expert de la Fundació Finestrelles 
 
Lluis Viguera Espejo: Director gerent de la Fundació Finestrelles Discapacitat Intel·lectual, 
membre del grup de treball per a la implementació del Programa de Prevenció i Atenció a la 
Cronicitat (PPAC), del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 2012, membre del 
Comitè Operatiu del Pla Interdepartamental d’Acció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS). 
 
Eva Aragón: Graduada en Educació Social i Directora Tècnica del Servei de Benestar de la 
Fundació Finestrelles. 
Manel Felices: Psicòleg Clínic i Director Tècnic del Servei de Llar-Residència de la Fundació 
Finestrelles. 
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Susana Piña: Fisioterapeuta amb formació amb IAA. 
 
Miriam Zoppetti: Psicòloga i Directora Tècnica del Servei de Teràpia Ocupacional de la 
Fundació Finestrelles. 
 
Amb la col·laboració dels tècnics i experts de CECTAC: Professionals de l’àrea de Salut, 
Educació i Social qualificats per dissenyar, aplicar i dirigir programes d’IAA 

 
Dades d’impartició del curs 
 

Dates: dies 28, 29, 30 novembre, 1 i 2 de desembre de 2016. 
  

Horari: de 16 a 19h (15 hores) + 3 hores de pràctiques que s’explicaran durant el curs. 
 

Lloc: Fundació Finestrelles – C/ Melcior Llavines, 1-15 -  08950 Esplugues de Llobregat.  

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 
 

Període de preinscripció: fins al 27 novembre o fins esgotar les places. 
 

Preu de la inscripció: En aquest cas no podem establir-ho amb antelació per les 

pròpies característiques del curs, i d’acord amb la normativa de la Fundació 

Tripartita. 

El preu de la inscripció, queda pendent, en funció del numero d’assistents. 

(Es determinarà quan ESTIGUI LA FORMACIÓ TANCADA. S’enviarà la informació a totes 

les persones inscrites, per tal que feu el pagament en un termini concret). 

Formació bonificable – Places limitades! 

 

Per formalitzar la inscripció, cal: 

 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les dades que es 

demanen): 

Formulari d’inscripció 
 

2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander: IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  amb el 

concepte: Nom participant + IAA, i enviar el rebut de pagament, via mail a Oskar Ferrerons 

oferrerons@dincat.cat 
 

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: opoyatos@dincat.cat. 
 

(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat la matrícula d’acord amb 

aquestes instruccions). 
 

 

Informació d’interès 
 

• Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís sempre serà amb 

una setmana d’antelació abans de l’inici. 

• A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la 

realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs. 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2219892
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2219892
mailto:oferrerons@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

