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QUI SOM
L'ENTITAT I EL NOSTRE EQUIP

FUD Therapy

L’associació DOG & GAME  es fundà l’any 2007 (Amics del Gos de l’Urgell) a
la província de Lleida, on som pioners, i expandint-se per Catalunya i al
Principat d’Andorra.

L’objectiu és millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb
trastorns del desenvolupament, discapacitat intel·lectual, psíquica,
auditiva, visual, física, trastorns de conducta i trastorns neurodegeneratius.
També treballem amb els més petits mitjançant tallers i activitats
extraescolars o casals d’estiu. Intentem fomentar el treball en grup, els
valors i respecte per la natura i els animals, sempre d’una manera lúdica i
divertida.

Portem a terme diferents accions i xerrades amb la motivació de fomentar
la inclusió social de les persones i el benestar dels nostres amics canins.

L'ENTITAT

EQUIP HUMÀ I CANÍ
Per poder oferir un treball adequat a tots els usuaris i adaptat a cada centre
i/o necessitat, comptem amb professionals formats tant en educació
canina, com en educació i lleure i en educació especial.

Els nostres cans tenen assimilades les normes bàsiques de conducta. Estan
especialitzats en tractar les diferents necessitats segons els requeriments
de les persones.

En totes les sessions trobarem els tècnics acompanyats dels seus
companys canins, realitzant sempre la seva tasca   conjuntament amb els
professionals del centre on es realitzi per garantir el correcte funcionament
de les sessions i la correcta avaluació d’aquestes.



QUI SOM
EL NOSTRE TREBALL

FUD Therapy

La interacció amb els animals amb supervisió de professionals té un efecte
positiu en la qualitat de vida. Aconsegueix modificar la conducta, crear un
sentiment de responsabilitat, millorar el sentiment d’autoestima i fer
partícip a la persona.

Té un caràcter transversal, on es treballa de manera simultània diferents
objectius i on els pacients obtenen resultats molt beneficiosos. La visió
multidimensional que ofereix permet abordar la persona com un conjunt.

EL NOSTRE TREBALL

Intervenció educacional: Nivell intel·lectual, educacional i comportamental.

Intervenció terapèutica: Nivell emocional, cognitiu, comunicatiu i psicomotriu.

Podem personalitzar la intervenció:

Si és necessari també es treballa la modificació de conductes disruptives,
així com l’aprenentatge i l’adquisició de conductes apropiades.

L’animal interactua amb l’usuari amb dues finalitats: ajudar a l’usuari a
millorar el seu estat físic/psíquic i que serveix com motivador per arribar a
adquirir el màxim grau d’autonomia que a la persona li sigui possible.

D’aquesta manera ens plantegen, amb el grup de professionals
interdisciplinari, un seguit d’objectius específics per a cada persona, els
quals són avaluats conjuntament per dissenyar i portar a terme les
sessions d’intervenció assistida amb l’animal.



TERÀPIA CANINA

FUD Therapy

Mitjançant la teràpia assistida amb animals (TAA) fomentem l'educació, protecció i recuperació
de persones amb trastorns del desenvolupament, discapacitat intel·lectual, psíquica, auditiva,
visual, física, trastorns de conducta i neurodegeneratius. Sempre amb l'objectiu d'aconseguir la
seva màxima autonomia.

El gos és el millor amic de l’home i és l’animal més utilitzat i més motivat en
les teràpies assistides amb animals. Està demostrat que ajuden a millorar
la salut i el benestar de les persones.

Les investigacions més recents demostren que la presència d’animals de
companyia s’associa a sensacions de tranquil·litat i relaxació així com
reducció del ritme cardíac o de la pressió sanguínia. També s’associa a un 
augment de la interacció social.

A l’hora de treballar aspectes emocionals tals com la motivació, la
tolerància a la frustració, la intel·ligència interpersonal i/o la gestió
emocional, els gossos de teràpia esdevenen un gran coach emocional
donat que treballen tots aquests aspectes de forma dinàmica i lúdica i ens
ajuden a fer un gran treball d’autoconeixement i millora de l’autoestima.

BENEFICIS DE LA TERÀPIA CANINA

TAA AMB PERSONES AMB SÍNDROME D'ASPERGER

Treballem l'àrea socio-afectiva, els hàbits, l'autocontrol, la comunicació, etc. Utilitzem
contes sobre el gos, puzzles, circuits d'agility, dog dancing, comunicació assertiva i
fomentem el vincle afectiu amb l'animal per tal d'assolir els objectius individuals i
grupals. També realitzem sortides a competicions d'agility on ells/es poden participar.

PROJECTES



TAA AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I/O INTEL·LECTUAL

Fomentem el grau d'autonomia, la cohesió de grup, la interdependència de finalitats,
la inclusió social, etc. Realitzem agility adaptat (pistes adaptades), dog dancing, teatre
caní i formació com a educadors canins, tot amb una avaluació continua individual.

TAA AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I TRASTORN
DE CONDUCTA

Treballem la cohesió de grup i que vegin que son part d'un projecte més ampli en el
qual allò que fan té una funció per ells. Realitzem agility adaptat (pistes adaptades),
dog dancing, teatre caní i formació com a educadors canins per assolir els objectius en
totes les àrees de la persona.

TAA PER LA GENT GRAN

S'enfoca la intervenció depenent del deteriorament i l'autonomia de les persones. En
general, els hi dóna el sentiment d'utilitat per tenir una vida més activa dins del
centre, ja que els animals els ajuden a nivell físic i psíquic. Fem activitats de formació
dels gossos, exercicis de motricitat, cognició, comunicació i estimulació.

FUD Therapy

TAA AMB DONES AMB SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA I ELS SEUS FILLS/ES

Treballem des de una perspectiva constructivista atenent les necessitats
psicològiques de la dona des d’un marc feminista. Utilitzem tècniques de relaxació
amb un enfoc sistèmic. Treballem amb els fills/es mitjançant jocs amb la gossa.



TAA EN CENTRES DE SERVEIS

Proposem enfocar la teràpia des de la formació de gossos d’assistència o teràpia de
tal manera que siguin els pacients els que ens ajudin. Es gràcies al vincle afectiu que
aconseguim que el grup tingui predisposició i motivació. Amb l’animal treballem
sentiments d’acceptació, augmentar la tolerància amb el grup i amb els canvis.

FUD Therapy

TAA AMB INFANTS AMB NEE INTEGRATS DINS L'AULA ORDINÀRIA

A través de la motivació que aporta el gos es fomenta l'atenció i la concentració per
poder treballar els objectius proposats des del centre educatiu. Es fa un estudi de les
conductes de l'infant per treballar aquelles que es vulguin extingir i les que es vulguin
potenciar. Amb les diferents dinàmiques de joc, l'objectiu és millorar l'autonomia,
l'esforç i la motivació de l'infant.

TAA EN CENTRES D'ACOLLIDA

S'aconsegueix motivar, millorar l'autoestima i autoconfiança, crear un sentiment de
responsabilitat, aconseguir fer sentir l'amor incondicional de l'animal, aprendre a
gestionar i resoldre conflictes de la vida quotidiana i fer participar a la persona de
manera activa a qualsevol tractament.

TAA EN SALUT MENTAL

Millorar la motivació, autoestima, autoconfiança, sentiment de responsabilitat i
d’utilitat i participació activa en el tractament. La formació és de forma totalment
pràctica treballant amb diferents gossos de diferents caràcters i educant-los.



VIDA ACTIVA

L’objectiu principal és treballar des d’una visió integral de la persona. La proposta és
la creació d'una obra de teatre on els protagonistes són la gent gran. L’obra tracta de
les emocions i de la intel·ligència emocional i es treballarà amb un gos veterà que té
experiència amb gent gran. Un cop finalitzada la funció, es farà un taller per tal que la
gent pugui intercanviar amb el públic i explicar com ensenyar al gos les habilitats.

També es pot realitzar de manera intergeneracional, fent les representacions a
escoles, així aconseguim una interrelació entre els infants i la gent gran perquè
aprenguin els uns dels altres i es nodreixin de l'estima i el vincle de l'animal.

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU INFANT-JUVENIL

El projecte pretén ser un projecte pilot per tal d'introduir les IAA a l'Hospital de Sant
Joan de Déu de LLida - CSMIJ, començant per oferir IAA desenvolupada en sessions
setmanals per nens amb trastorns del comportament del CSMIJ de Lleida, i més
endavant poder ampliar el projecte cap a altres col·lectius de l'Hospital.

GESTIÓ EMOCIONAL - JOVES EDUCADORS CANINS

El projecte va destinat a joves que tenen trastorn de conducta i/o amb dèficit socio-
afectiu i/o amb risc d’exclusió social. Va enfocat a través d’una formació com a
educadors canins. Fomentem el sentiment d’utilitat, l'empatia, la tolerància a la
frustració i la gestió de les emocions, entre d'altres.

FUD Therapy

TAA AMB PERSONES AMB TRASTORN CONDUCTUAL

El projecte és duu a terme en sessions d'educar a dos gossos joves, tant en el seu
comportament com en un esport. Depenent dels objectius de cada persones , les
activitats a realitzar seràn diferents per estimular a nivell cognitiu, comunicatiu,
psicomotriu i emocional; tot i que el més important és treballar la seva conducta.



ACTIVITATS

FUD Therapy

Mitjançant tallers o en casals d’estiu fomentem d’una manera lúdica el treball en grup, els
valors i el respecte per la natura i els animals. Els objectius són fer esport, aprendre a
comunicar-se correctament, gestionar les emocions, augmentar l'autoestima, divertir-se,
fomentar la inclusió social, treballar l'empatia, potenciar el treball en grup, augmentar la
motivació per l'estudi, resolució de conflictes, etc. 

EXTRAESCOLARS

Extraescolar dirigida a nens a partir de 3 anys fins a l'adolescència. Ensenyem
coneixements del món caní de forma lúdica però basada amb el lleure educatiu. Les
activitats consisteixen en obres de teatre, balls amb el gos, pràctiques d'agilitat, etc. 

FORMACIÓ EN EDUCADOR CANÍ

Extraescolar dirigida a l'alumnat d'institut, amb doble finalitat: rebre formació per una
sortida laboral i treballar aspectes socioafectius, potenciant els beneficis emocionals
del contacte amb animals. Es destina cada trimestre a un treball (detecció, agility,
rescat, etc.). Desprès de cada trimestre es dóna un diploma i al finalitzar cada curs un
diploma com a Auxiliar d’Educador Caní i al continuar poden optar al d'Educador Caní.

TALLERS I ACTIVITATS

Extraescolar dirigida a nens/es de primària. Ens adaptem a l’espai, temps, destinataris
i finalitat de l’esdeveniment on s’inclouen. Podem fer activitats i jocs on aprenem
esports amb l’animal, a comunicar-nos amb ell i a saber què vol, a ensenyar-li nous
trucs i habilitats i com jugar amb ell de forma que ens divertit tots, menuts i gossos.



EDUCACIÓ CANINA

FUD Therapy

Des de fa més de 30 anys treballem en educació canina, esports canins, en gossos de seguretat,
en gossos de protecció, gossos dissuasius i en diferents gossos esportius. Utilitzem el mètode
cognitiu-emocional que es basa en que el gos comprengui el que li demanem, sempre buscant
la motivació i el gust per complir aquestes ordres. L'objectiu és aconseguir una bona conducta
del gos a través de la millora del vincle afectiu amb el propietari. 

CLASSES D'EDUCACIÓ CANINA I ESPORTS CANINS

Treballem la modificació de conductes no desitjades cap a altres més adequades dels
cans amb els seus propietaris mitjançant el vincle afectiu mencionat anteriorment. 

Per fomentar aquesta educació i el vincle afectiu practiquem esports canins com el
dog dancing, el disc dog i l'agility.

GOSSOS DISSUASIUS

Entrenem gossos que ajuden als vigilants de centres comercials o grans instal·lacions
a dissuadir els agressors, però sense necessitat del títol de guia caní. També oferim un
curs previ per saber conduir i donar ordres al gos.

GOSSOS TERAPÈUTICS DE PROTECCIÓ

Entrenem gossos com a gos terapèutic (exercicis de relaxació, vincles afectius,
comunicació assertiva, etc.) i com a gos de protecció (sap actuar com a gos dissuasiu i
en cas d'agressió intervé amb el morrió d'impacte) per dones amb situació de
violència i els seus fills/es. 



DEMOSTRACIONS

FUD Therapy

Realitzem demostracions per públics interessats en diferents modalitats canines: 

Educació canina
Gossos de protecció
Dog dancing
Agility

Es poden fer per motius de festivitat  com per exemple festes majors del poble o de la ciutat,
festes de veïns, etc. També oferim demostracions a residències d'avis, escoles o centres que
vulguin realitzar una activitat diferent de forma puntual. A part, oferim realitzar un taller amb
els gossos posterior a  la demostració.


