
 

Tras un acordo asinado coa Federación de Autismo Galicia, no mes de 

marzo usuarios e usuarias das distintas Asociacións de Autismo de toda Galiza 

pertencentes á devandita Federación, participarán nos Programas Residen-

ciais de Terapia Asistida con Asnos da Asociación ANDREA.  

Durante unha semana 10 adultos con T.G.D. (Trastornos Xeneralizados do De-

senvolvemento) gozarán dos beneficios terapéuticos dos Programas asistidos 

con animais que dende o ano 2005 imparte a Asociación para persoas con 

"necesidades especiais".  

Autismo Galicia de Terapia Residencial coa 
Asociación ANDREA 

Visita do Programa Europeo Leonardo da 
Vinci 

A Asociación A.N.D.R.E.A. acolle na súa sede 

en San Salvador aos integrantes do "Proxecto de 

Educación Profesional para o Desenvolvemento 

Sostible en Emprendimientos de Turismo Ru-

ral" (Vocational Education for the Sustainable De-

velopment of RuralTourism Enterprice) que forma 

parte do Programa Europeo Leonardo 

da Vinci (programa dirixido a atender as necesi-

dades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas 

implicadas na educación e Formación Profesional, 

así como a institucións e organizacións que impar-

ten ou facilitan esta formación).   
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A S NOS A S N O VA S  

Por segundo ano consecutivo os e as alumnas do ciclo de formación profesional en Agricultura e Gandaría 

Ecolóxica Centro Integrado de Formación Profesional A Granxa de Ponteareas visitan a sede 

da Asociación A.N.D.R.E.A, para coñecer de preto o proxecto de dinamización rural froito da colabora-

ción entre a Asociación ANDREA. e o Concello de Allariz.  Así tiveron a oportunidade de visitar o 

proxecto integral que desenvolve a Asociaicón A.N.D.R.E.A de apoio ao desenvolvemento rural baseado 

principalmente na posta en marcha de servizos de benestar social e aproveitamento dos recursos naturais 

a través das súas tres liñas de actuación: 

1. O Centro de Acollida de Burros abandonados e/ou maltratados.  

2. O Centro de Terapia asistida con Burros para persoas con minus-

validez física, psíquica e/ou social,  

3. O Programa de dinamización do rural. 

Ademáis puideron coñecer moi de preto á manda de asnos, mediadores te-

rapéuticos para os colectivos en desvantaxe.  

Próximos Cursos de Formación Especializada en Terapia 
Asistida con Animais 

As liñas de intervención da Asociación ANDREA espertan 
interés entre os xóvenes 
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Inauguramos o ano coa visita o pasado tres de 
xaneiro de 26 nenos e nenas do Concello 
de Carballeda de Avia con idades comprendi-
das entre os 6 e 14 anos. Xunto á Psicóloga do 
Concello e tres monitoras, os nenos/ás coñe-
ceron "in situ" o proxecto de dinamización do 
núcleo rural de San Salvador que está a levar 
a cabo a Asociación ANDREA xunto co 
Concello de Allariz, a través do Centro de 
acollida e rehabilitación de burros abandona-
dos e maltratados e do Centro de Terapia 
Asistida con Animais para persoas en desvan-
taxe física, psíquica e/ou social.  

As e os participantes, entre outras activida-
des, puideron gozar da amorosa compañía da 
manda de burros que a Asociación ANDREA 
destina como Mediadores Terapéuticos nos 
seus Programas de Terapia.  

 

Comezan de novo este ano os Programas Educativos que imparte a Asociación como comple-

mento curricular para alumnos e alumnas dos Centros Educativos de Galiza.  

Nesta ocasión foron os e as alumnas do Ciclo formativo de Atención a persoas con dependencia 

do Centro Integral de Formación Profesional "A Xunqueira" de Pontevedra, as cales 

coñeceron de preto os programas terapéuticos asistidos con asnos que imparten os profesionais 

da Asociación A.N.D.R.E.A. para persoas con discapacidade. Tras a conferencia impartida 

por David Lema, responsable de Benestar Animal da Asociación, Psicomotricista e experto en Te-

rapia Asistida con Animais, e por Elsa Pérez, Psicóloga Clínica, os participantes puideron coñecer 

a manda de asnos do Centro de Acollida de Burros abandonados e/ou maltratados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha experiencia inesquecible para estes futuros profesionais que atenderán a persoas con dependencia.  
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Ruralizando!!!...Visitando entornos saudables 

Programas Educativos para os Centros de Ensino              
de Galiza 



 

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. 

Un grupo de corenta persoas, empresarios e empresarias da pe-

quena e/ou mediana empresa da provincia de Ourense e Ponte-

vedra visitaron a sede da Asociación A.N.D.R.E.A aprovei-

tando a súa estanza de ocio en Allariz, para coñecer os recursos 

da zona, coñeceron o proxecto de dinamización da aldea de San 

Salvador e á manda de asnos do Centro de Acollida de burros 

abandonados e/ou maltratados da Asociación.  

Como é habitual, os nosos burros de terapia sorprenderon a pe-

quenos e adultos pola súa tenrura e docilidade.  

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 

Os burros mais visitados 

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. 


