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El projecte Animàlia sorgeix tenint en compte la multitud de beneficis que es generen
a través del vincle amb:

PERSONES

ANIMALS

ANIMÀLIA

CULTURA

Doncs, és a partir de la combinació de diferents disciplines com la intervenció
assistida amb animals, l’educació en el lleure, la descoberta de l’entorn i les arts
plàstiques que ens permeten gaudir d’una activitat lúdica i educativa a l’abast de tots
els col·lectius.

Millorar les funcions físiques, socials, emocionals i cognitives amb els
animals com a element motivador.
Facilitar una igualtat d’oportunitats socials i de participació en
l’entorn (inclusió al territori).

Gaudir de l’activitat en companyia dels animals.
Conèixer l’entorn animal més proper al territori.
Desenvolupar la creativitat amb les expressions artístiques.

Grups reduïts (4 o 5 participants).
L’activitat es divideix en dos subgrups segons les necessitats de
suport.
Cal detectar els elements motivadors de cada participant i enfocar la
interacció en base aquest.
No forçar una interacció, aquesta ha de ser natural per ser
agradable i positiva.

Per què ANIMÀLIA fomenta la inclusió social dels participants?
Perquè fa accessible a persones amb grans necessitats de
suport el contacte i la interacció directa amb els animals.
Perquè possibilita l’accés i el gaudi de tots els participants
en els diferents espais, entorns i equipaments d’oci i
natura on es desenvolupa l’activitat.
Perquè diversifica l’oferta d’oci existent afegint l’educació
mediambiental com a eix transversal en totes les activitats
i apropa aquest concepte a les persones amb DID.
Perquè ofereix a les persones amb DID oportunitats de
participació, diversió i desenvolupament personal en
entorns i espais comunitaris

Animàlia és una activitat que es fa mensualment amb una durada de 1h i 30
minuts. Es tracta d'un projecte nou que sorgeix aquest curs 2018/2019.
Actualment portem 5 sessions de les 10 que es contemplen. Per tant, encara que
no tenim l'avaluació final, la valoració que fem a data d'avui és molt positiva.
PER QUÈ?

Hem observat un major interès per part dels participants en comparació a altres
activitats assistides amb gossos realitzades anteriorment.
Tot i ser un grup molt heterogeni, cada infant/jove va trobant el seu rol a l'hora de
participar.
A nivel individual fomenta l’autonomía i incrementa l’autoestima dels participants
Permet la participació a infants i joves amb grans necessitats de suport doncs les
activitats s’adequen al ritme i característiques de cadascú.

