
Presentació
En el moment en què havia de decidir el tema a tractar en el meu treball de re-
cerca vaig tenir clar que volia que fos sobre els gossos, perquè m’encanten.
En un principi volia parlar de tots els tipus de gossos (gossos de rescat, d’assis-
tència, de teràpia, de detectar droga...), però era un tema exageradament ampli, i 
si volia aprofundir havia d’escollir-ne un. Així que vaig decantar-me per la cani-
noteràpia perquè és el que més m’agrada i em crida l’atenció.
A més, volia saber si aquest tipus de teràpia és efectiva, quins beneficis pot 
aportar a les persones, què permet treballar i amb qui s’acostuma a treballar.

Metodologia
La meva recerca la vaig realitzar mitjançant pàgines web d’associacions de teràpies 
assistides amb gossos, i entrevistes a un caninoterapeuta i a diversoso testimonis. Tam-
bé vaig fer enquestes i dos mòduls de formació (Caninoteràpia i diversitat funcional i 
Educació assistida amb gossos) i vaig llegir diversos llibres.

Cos del treball
El meu treball té una part teòrica dividida en diferents apartats i dues parts pràctiques.
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En la primera part de la teoria s’expliquen les bases d’una sessió de caninoteràpia. 
Aquesta ha d’estar molt ben estructurada i amb els objectius que es volen aconseguir 
molt clars. Després, les sessions tenen quatre pilars: els usuaris, els interventors (edu-
cadors socials, professors, psicòlegs, fisioterapeutes...), el gos i el guia caní o caninotera-
peuta. I finalment hi ha la qüestió del tipus de gos que s’utilitza: les característiques que 
ha de tenir i quines races és més comú fer servir.
Es treballen quatre àrees: la primera és la cognitiva, en la qual es busca treballar la 
concentració i l’atenció dels usuaris; després tindríem l’àrea física, en la qual es treba-
lla la motivació per moure’s i la motricitat fina i la gruixuda; en tercer lloc hi ha l’àrea 
emocional, la qual es fa molt fàcil treballar pel fet que els gossos són molt empàtics, 
sorgeix una connexió entre l’animal i els usuaris i això fa que aquests deixin aflorar els 
seus sentiments, i, finalment, tenim l’àrea social, que no és la més important i moltes 
vegades la podem trobar inclosa dins de l’emocional; en aquesta es busca que hi hagi 
un contacte entre els usuaris i moltes vegades s’aconsegueix perquè el gos esdevé un 
tema de conversa.
Després en el treball explico els col·lectius amb els quals és més comú fer teràpia 
amb gossos. Primer tenim el grup de diversitat funcional, que el separem en física, 
cognitiva i TEA (autisme); després hi ha els infants, les persones de tercera edat i, 
finalment, els presos.
I per acabar vaig explicar la implantació de la caninoteràpia en l’àmbit sanitari.
Pel que fa a les parts pràctiques, en primer lloc vaig realitzar una enquesta, que van 
respondre un total de 300 persones, amb la qual volia descobrir si, tot i que és un tema 
que actualment està en auge, realment la gent té coneixement d’aquest àmbit o no.
I la segona part pràctica va ser una comparativa entre una sessió de caninoteràpia i tota 
la teoria prèvia del meu treball, així que vaig assistir a una sessió amb el col·lectiu de di-
versitat funcional i a partir d’aquí vaig poder fer comparacions i ampliar la part teòrica.

Conclusions
Un cop acabada la recerca del meu treball puc confirmar que aquest tipus de terà-
pies són molt efectives, ja que es treballen en molts col·lectius d’usuaris diferents 
i a més a més estan implantades en l’àmbit sanitari. Poden ajudar en moltes àrees 
diferents de la vida de les persones.
Actualment la teràpia assistida amb gossos és molt popular, però si no es té un 
contacte directe amb ella no se’n té un bon coneixement; a nivell social hi ha molta 
ignorància.
I, finalment, cal dir que de la teoria a la pràctica hi ha un abisme, hi ha moltes di-
ferències o contradiccions: començant pels pilars de la sessió, seguint per la seva 
estructura i acabant per la raça del gos.
Penso que les teràpies amb gossos s’han de donar a conèixer, tot i que és molt difícil 



que tothom qui les necessita hi tingui accés perquè són molt cares i moltes vegades 
no es tenen els recursos suficients.
També és imprescindible i no es pot oblidar mai el benestar del gos, ha de ser una 
de principals prioritats.
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