
 

 

“Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de al-

godón, que no tiene huesos.” 

 

 

 

 

Un grupo de integrantes de Proxecto Home de Ourense, conmemoraron na 

Asociación A.N.D.R.E.A. o centenario da publicación da obra de Juan 

Ramón Jiménez, “Platero y Yo”. Durante a visita algúns dos usuarios e usua-

rias leron fragmentos da obra acompañados da súa profesora de Lingua. O acto 

foi organizado por dous profesores pertencentes ao Centro de Educación Per-

manente de Adultos EPAPU, de Ourense, que imparte clases no Proxecto 

Home. O grupo estaba formado por uns sesenta alumnos e profesores de ambos 

os dous centros, e como convidados acudiron os responsables do Servizo de 

Educación Permanente de Adultos da Consellería de Educación. 

 

Posteriormente realizamos un exercicio de mediación cos burros mediadores terapéuti-

cos para persoas con necesidades terapéuticas, como persoas con discapacidade, en 

situación de risco social, persoas que sofren estrés, depresión, ansiedade... Este emoti-

vo encontro con eles foi a mellor homenaxe que se lle puido facer ao burro, protagonis-

ta dun clásico da literatura universal... o inesquecible “Platero”.  
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Estes días alumnos e alumnas do Centro de 
Formación Profesional Politécnico 
de Lugo visitaron a sede da Asocia-
ción A.N.D.R.E.A. Estes estudantes do Ciclo 
de Atención a Persoas con Dependencia coñece-
ron de man dos profesionais de A.N.D.R.E.A. os 
Programas de Terapia Asistida con Asnos 

para persoas con discapacidade.  

 
 
 

Tras a conferencia participaron nunha actividade de mediación coa manda de asnos, e comprobaron o 
carácter dócil e colaborador dos nosos burriños. Neste sentido sentímonos moi afortunados ao dispoñer 
das condicións apropiadas para poder ofrecer tanto os usuarios coma os animais, e tamén os terapeutas, 
un ambiente onde se respectan os ritmos e peculiaridades de todos, espazos saudables para que se poidan 
dar os procesos terapéuticos. Os nosos burros están soltos e entran ou saen da mediación cando eles que-
ren, non son obrigados a interaccionar, o cal nos garante un ambiente relaxado e seguro para todos.  

A S NOS A S N O VA S  

Os e as estudantes do Instituto de 

Educación Secundaria Lois Pe-

ña Novo, de Vilalba, (Lugo) visita-

ron a Asociación A.N.D.R.E.A. A 

visita comezou con unha conferencia 

impartida polos profesionais da Aso-

ciación, sobre comportamento animal (etoloxía), a situación actual do burro en Galiza, as diferentes razas Españolas, 

e dos novos usos nas sociedades actuais.  Tras esta amena charla visitamos as instalacións da Asociación en San Sal-

vador dos Penedos e participaron nunha actividade de mediación cos animais, das que disfrutamos todos, grazas 

ao carácter tranquilo, sociable e curioso da manda de asnos, mediadores terapéuticos para as persoas con necesida-

des especiais.  

Xóvenes do Centro de Formación Profesional Politécnico 
de Lugo coñecendo a comunicarse cos animais. 

IES “Lois Peña Novo” coñecen de preto as potencialidades 
do burro 

A Asociación ANDREA no Colexio Pablo VI (A Rúa) na 
Conmemoración do Centenario de “Platero y Yo” 

 

A Asociación ANDREA desprázase ao Colexio Pablo VI (A Rúa) para intervir na Conmemoración 

do Centenario da obra de Juan Ramón Jimenez, “Platero y Yo”.  David Lema Presidente da 

Asociación ANDREA mantivo unha Charla Coloquio con alumnos da ESO e de Primeiro de Bacharelato  

sobre as potencialidades terapéuticas do burro e os entornos rurais, e expuxéronse distintas liñas de interven-

ción para a busca dun novo lugar ao burro nas socie-

dades modernas, e poder seguir disfrutando así da 

presenza dos nosos amigos de longas orellas nas po-

boacións rurais. 

“Por outros cen anos de convivencia cos nosos 

burros, compañeiros infatigables dos nosos 

antepasados”.  
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Momentos durante os cursos que se clausura-

ban en colaboración coa Asociación ASZAL, e 

a Universidade de Vigo, onde os participantes 

foron introducidos na aplicación dos asnos 

como ferramenta de mediación e experimen-

taron un axeitado manexo do animal para os 

diferentes programas: terapéuticos, de ocio, 

educativos ou ambientais. Un curso imparti-

do por expertos en manexo e comunicación 

cos Asnos con máis de vinte anos de expe-

riencia en manexo e comportamento asnal, 

onde os participantes disfrutaron do carácter 

práctico do ensino. Os nosos Cursos con-

vertéronse nun referente na Formación 

Especializada, onde cada ano se reúnen 

persoas de diversos puntos da xeografía espa-

ñola e outras de diferentes Países Europeos e 

Latinoamericanos.  

Dende hai case 10 anos, a Asociación A.N.D.R.E.A. 

ofrece ás persoas con discapacidade a posibilidade 

de disfrutar do ocio como unha experiencia huma-

na integral, un elemento fundamental para o desen-

volvemento físico, psicolóxico e social das persoas, 

especialmente importante para as persoas con ne-

cesidades especiais. Para iso o Centro de Terapia 

Asistida con Burros para persoas en desvantaxe 

física, psíquica e/ou social da Asociación 

A.N.D.R.E.A., con instalacións adaptadas intencio-

nadamente para eles, ofrece visitas para disfrutar 

da amorosa compañía dos nosos burriños e dun 

ámbito de singular beleza en plena zona núcleo da 

Reserva da Biosfera "Área de Allariz" onde está si-

tuado o noso Centro.  

Nesta ocasión usuarios e usuarias da Asociación ASPANEMI (Asociación de pais de nenos minusválidos)      

de Ferrol participaron nos nosos Programas de Ocio Terapéutico. Xunto aos seus familiares puideron inter-

accionar coa nosa manda de burros, mediadores terapéuticos nos Programas de Terapia Asistida con As-

nos. Producíronse escenas moi emotivas, cando lentamente os burros foron achegándose aos participantes. Des-

pois puideron acaricialos, cepillalos, e comunicarse con eles.  
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Se clausura con éxito o Curso de Terapia Asistida con 
Burros en Allariz, e o de Coñecemento, Manexo e 

Comunicación en Sta Croya de Tera.  

A Asociación ASPANEMI desprázase a Allariz para 
coñecer o traballo que leva a cabo a Asociación ANDREA 



 

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. 

Nenas e nenos do Co-

lexio Xoaquín Lourenzo 

Xocas visitaron a sede da Aso-

ciación A.N.D.R.E.A. Durante a 

breve parte teórica, os profe-

sionais da Asociación explica-

ron algúns aspectos básicos 

sobre comportamento e benes-

tar animal, a situación do bu-

rro e do rural galego, as dife-

rentes razas españolas, etc... 

Despois tiveron unha experiencia directa de mediación coa manda de bu-

rros, mediadores terapéuticos nos nosos Programas de Terapia Asistida 

con Animais. É importante que as novas xeracións aprendan a apreciar os 

valores do mundo rural e os recursos que nel existen, e ninguén mellor que 

estes entrañables animais para mostrarlles outra forma de ver a vida, de ir 

con máis calma, de respectar os tempos... Ninguén parecía querer irse: nin 

os nenos e nenas do colexio de Bande... nin os burros.  

Unha experiencia que tardarán en esquecer!!!  

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 

Rapaces e rapazas do CEIP Xoaquín Lourenzo 
Xocas descobren a docilidade dos nosos burros 

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. 


