
 

Usuarios/ás da Unidade de Rehabilitación Psiquiátrica do Complexo Hos-

pitalario Universitario de Ourense participan nos Programas de Terapia Asis-

tida con Animais que leva a cabo a Asociación A.N.D.R.E.A.  

Grazas á subvención concedida pola Deputación de Ourense ao Programa de 

Estimulación Multifuncional Asistido con Animais, A.N.D.R.E.A. continúa 

co seu traballo terapéutico a favor dos colec-

tivos con necesidades especiais.  

Para este programa deseñáronse itinerarios 

terapéuticos individualizados co obxectivo de 

desenvolver de forma integral as capacidades 

residuais dos usuarios/as a todos os niveis: 

psicomotriz, cognitivo, emocional, comu-

nicativo e social. Os beneficios poden ob-

servarse xa dende as primeiras sesións, nas 

que os participantes disfrutaron da compañía 

e interacción dos burros, mentres desenvol-

ven as súas capacidades grazas a un impor-

tante e innovador traballo terapéutico.  

Terapia Psiquiátrica Asistida con 
Animais 

Nova Colección: Xabóns Éticos e 
Solidarios 

A Asociación ANDREA en colaboración co Concello de Allariz saca á venda a No-

va Colección de Xabóns Artesanais elaboradas con materias primas de alta cali-

dade, onde podemos destacar a utilización de leite de burra fresca e a manteiga 

de Karité o que fai destes xabóns un produto único polas súas propiedades 

rexeneradoras e rexuvenecedoras da pel. Coa súa compra ademais de estar a  

mercar un produto de alta calidade, estaremos a apoiar un produto ético e solidario, 

facendo posible o noso traballo a favor dos burros abandonados e maltratados, e 

dos nenos e adultos con necesidades especiais.  

Os burros como excelentes Mediadores Terapéuticos 2 

Próximos Cursos de Formación Especializada. 2 
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 Inaugúrarase en Allariz o IX Ciclo Formativo en 

Terapia Asistida con Animais en colaboración 

coa Universidade de Vigo, co Curso Especializado 

en Terapia Asistida con Asnos que terá lugar o 

fin de semana (28, 29 e 30 de Marzo) nas  instala-

cións da Asociación ANDREA situadas en pleno 

corazón da Reserva da Biosfera "Área de Allariz". 

Así mesmo no fin de semana do 23, 24 e 25 de 

Maio levarase a cabo o Curso de Coñecemento, Ma-

nexo e Comunicación cos Asnos para Programas 

Terapéuticos, Educativos, de Ocio e Ambientais.  

A S NOS A S N O VA S  

Usuarios e usuarias do Centro Residen-

cial ASPANAS na Peroxa visitaron as instalacións da Aso-

ciación A.N.D.R.E.A. en San Salvador, Allariz, para partici-

par nos Programas de Ocio Terapéutico. Durante o pro-

grama tiveron a oportunidade de coñecer e interactuar coa 

manda de burros de Terapia do Centro de Asinoterapia e 

Asinomediación. Houbo momentos para a risa e para o 

asombro: ensináronse as pautas básicas de achegamento 

aos animais e os usuarios puideron realizar diferentes acti-

vidades de contacto e estimulación sensorial cos burros, 

"Mediadores Terapéuticos" nos Programas de Terapia para 

persoas con minusvalidez.  

Próximos Cursos de Formación Especializada en colaboración 
coa Universidade de Vigo. 

Os burros como Mediadores Terapéuticos en persoas con 
discapacidade intelectual 
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 Despois do éxito de inscrición con máis de 70 persoas inscritas no Curso de Terapia Asisti-

da con Animais que tiña lugar o pasado 20 de Setembro no CHOU, Centro Hospitalario 

de Ourense CRISTAL PIÑOR en colaboración co Servizo Galego de Saúde e a través da 

"Escola Galega de Saúde para Cidadáns", e tras a demanda recibida, a Asocia-

ción ANDREA impartirá no Centro de Saúde Valle Inclán de Ourense un novo Curso de 

Terapia Asistida con Animais para todas as persoas interesadas en coñecer esta beneficiosa 

terapia, a súa metodoloxía e beneficios. O devandito Curso está subvencionado inte-

gramente polo "Servizo Galego de Saúde".  

Horario: 16:00h a 20:00h.  No salón de actos do Centro de Saúde Valle Inclán, na rúa Valle 

Inclán nº18. Ourense. Aquí está o enlace para facer a inscrición: www.sergas.es/escolasaude   

Por quinto ano consecutivo e a través da subvención outorgada pola Deputación 

de Ourense á Asociación ANDREA para o devandito fin, os usuarios e usuarias de AFAOR

(Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense) puideron beneficiar-

se da Terapia Asistida con Asnos que a Asociación desenvolve en San Salvador 

dos Penedos, Allariz.  

Unha vez máis se pui-

deron corroborar os be-

neficios físicos, cogniti-

vos, psicolóxicos e so-

ciais que se derivan da 

interacción cos animais 

deseñada e mediada 

polos profesionais da 

Asociación ANDREA 

cunha dilatada traxec-

toria nas terapias non 

farmacolóxicas e no de-

seño de Programas de 

Psicoestimulación.  
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Tras o éxito do Curso de Terapia Asistida con Animais no CHOU, 
ANDREA impartirá un novo Curso no Centro de Saúde Valle Inclán 

Os Animais como fonte de Psicoestimulación en persoas 
afectadas pola enfermidade de Alzheimer. 



 

Acorde co auxe dentro do mundo científico das Terapias 
Asistidas con animais e dada a necesidade de impartir 
unha formación especializada, desde o Centro Pioneiro 
en España de Asinomediación e Terapia Asistida con 
Burros para persoas en desvantaxe física, psíquica e/ou 
social, a Asociación ANDREA ofrece un dos máis 
completos ciclos formativos sobre esta nova e beneficio-
sa especialidade.  

Os nosos cursos e seminarios de Terapia Asistida con 
Animais están deseñados para poder ofrecer ós partici-
pantes a mellor calidade en formación, proporcionando 
os coñecementos necesarios para poder utilizar animais 
dentro de diferentes procesos educativos e terapéuticos 
como unha innovadora ferramenta, e poder implantar 
programas terapéuticos con Animais con diferentes co-
lectivos. 

O pasado 26 de Outubro realizábase en San Salvador dos Penedos, 

Allariz, a presentación do Libro. "Manual de Cocina Bellote-

ra para la era Post Petrolera" a cargo do Filosófo Soriano 

Félix Rodrigo Mora, e o Doutor en Bioloxía César Lema Cos-

tas cunha excelente acollida. Máis dun centear de persoas dábanse 

cita na sede da Asociación ANDREA para disfrutar e participar 

nunha interesante 

charla/coloquio que 

levaba por título: 

"A cultura rural 

popular tradicio-

nal ten remedios 

para moitos dos 

grandes males do 

século XXI".  
 

 

San Salvador 22 
32660 Allariz 

Ourense 

Ciclo de Formación  Especializada en colaboración coa 
Facultade de Ciencias da Educación Universidade de  Vigo 

Teléfono: 988442534 
Móvil: 696971670 

     
andreaasociacion@gmail.com 

 

 

ESTAMOS NO WEB: 

www.andreaasociacion.org 

Presentación do Libro: Manual Bellotero, na sede da 
Asociación ANDREA  en San Salvador dos Penedos 

Mellorando a calidade de vida 
dos colectivos desfavorecidos. 

A maior parte dos nosos cursos teñen un formato persoa-
lizado en grupos reducidos para garantir unha boa calida-
de de ensinanza. Posto que a finalidade da nosa forma-
ción é profesional, incluímos nos cursos a realización de 
prácticas tanto de simulación como reais, participando co 
noso equipo terapéutico en programas de intervención, 
para que así os participantes podan rematar o seu ciclo 
formativo cunha experiencia profesional previa. Adapta-
mos tamén os cursos ás necesidades de entidades concre-
tas que nos soliciten formación para o seu persoal, volun-
tariado… 

Este ciclo formativo está recoñecido como 
créditos de libre elección si eres estudante 

Universitario. 

Si queres publicitarte neste boletín gratuíto, e colaborar  deste xeito a mellorar e aumentar o número de 

exemplares, contacta con nós (arriba a esquerda). Por pequena que sexa a túa aportación será de gran utilidade. 


