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QUI SOM

L'associació DOG & GAMEneix a Lleida al 2007 i s'expandeix a Terrassa.
Al 2013 es crea a Andorra ICAP Teràpia (Intervenció Canina a Andorra 
i als Pirineus)

Amb la nostra experiència i equip disciplinari, treballem amb una metodologia
i un sistema propi e innovador dins de la TAA amb gossos; creant projectes
motivadors pels usuaris, amb l'objectiu d'aconseguir una motivació, sentiment
d'utilitat i de gestió emocinal.

Des de fa més de 10 anys treballem amb l'objectiu d'ajudar a persones
amb diferents capacitats a millorar la seva autonomia i la seva
qualitat de vida gràcies a la teràpia assistida amb gossos.



Per a poder oferir un treball adequat amb tots els
usuaris i sempre adaptat a cada centre i/o necessitat,
comptem amb un grup humà de professionals
formats tant en l'àmbit de l'educació canina, com en
l'educació i el lleure i en l'educació especial.

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

En totes les sessions trobarem els tècnics humans
acompanyats sempre 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.

EQUIP HUMÀ I CANÍ

QUE FEM

El benestar de la teràpia canina
El gos és l'animal més utilitzat i més motivat en les teràpies assistides amb
animals; i està demostrat que ajuden a millorar la salut i el benestar de les
persones.

 
Les investigacions demostren que la presència d'animals de companyia
s'associa a la tranquil·litat i relaxció, disminució del ritme cardíac o pressió
sanguínia. També fa augmentar la interacció social de manera individual o
grupal.

 
Els  gossos són un gran coach emocional quan es treballa la motivació,
tolerància a la frustració, intel·ligència interpersonal i gestió d'emocions, ja que
es fa de forma dinàmica i lúdica i ens ajuden a fer treball d'autoconeixement i
autoestima.



Als sectos d'intervenció
TECA intervé en 4 sectors principals

Projectes terapèutics: educació,
protecció i recuperació de les persones
amb trastorns generalitzats del
desenvolupament, discapacitat
intel·lectual, psíquica, auditiva, visual,
física, trastorns de conducta i trastorns
neurodegeneratius; tenint com a objectiu
principal aconseguir la màxima
autonomia de les persones que són
ateses en aquestes teràpies.

1.

2. Projectes socioafectius: recuperació
emocional i foment de la gestió
emocional, treballant les relacions
interpersonals i aprofundint el
coneixement intrapersonal a través de
projectes de formació de cans en
diferents disciplines canines.

3. Projectes extraescolars: mitjançant
tallers i activitats extraescolars o en
casals d'estiu es treballa amb els infants i
els gossos per tal de fomentar de manera
lúdica i divertida el treball en grup, la
promoció de valors i el respecte per la
natura i els animals.

4. Organització d'accions i xerrades:
dirigides a fomentar la inclusió social de
les persones i el benestar dels nostres
amics canins.



Els beneficis son complerts i es poden assolir un gran nombre d'objectius:
Fer esport
Treballar i relacionar-se amb  els gossos
Gaudir dels beneficis emocionals de relacionar-se amb animals
Treballar la comunicació i les relacions socials
Aprendre a comunicar-se correctament amb els companys i a treballar en
grup
Treballar l'augment de tolerància a la frustració
Augmentar l'autoestima
Augmentar la capacitat de concentració
Aprendre a treballar amb mètodes positius 
Guanyar un major autocontrol
Inclusió social
Superar el temor als animals
Divertir-se

EXTRAESCOLAR

Consisteix en realitzar activitats extraescolars o en centres que vulguin oferir
als infants els coneixements del món dels gossos de forma lúdica però basada
amb el lleure educatiu.

 
L'activitat ofereix el contacte amb un animal, el coneixement sobre aquest i el
vincle afectiu que es crea amb ell, el qual és molt beneficiós a nivell emocional.

També es pot dirigir a infants amb necessitats educatives especials als quals
ajudem a integrar-se en un ambient normalitzat. Els oferim les ajudes
convenients per incloure'ls en l'activitat ja que els nostres tècnics amb TAA
estan qualificats.

 
L'activitat es du a terme amb una gran quantitat de jocs com: obres de teatre,
balls amb el gos, pràctiques d'agilitat, etc. Fent que es converteixi amb una
extraescolar esportiva, dinàmica i divertida, on a més a més tenen contacte
amb un gos afectuós, aprenen coses curioses i coneixen sobre el món caní.



Les sessions en podran portar a terme  dins el centre, tant a l'aire lliure com a
llocs tancats donat que el gos esta acostumat a llocs tancats.

 
La durada es d'uns 50 minuts, on l'inici i el final es el mateix. En les primeres
sessions es treballarà exercicis pràctics per assolir una bona conducta amb
l'animal, per a saber tractar els gossos amb els quals realitzen l'extraescolar i
saber relacionar-se amb altres gossos de manera respectuosa.
Progressivament s'avança a través del joc i coneixements adquirits.

 
Les activitats es poden fer a partir dels 3 anys i fins l'adolescencia però sense
diferenciar molt l'edat entre els participants; i un grup no més gran de 12
persones.

 
Es poden reallitzar una/dos sessions setmanals, quinzenals o mensuals, o
sessions puntuals. Depenent de les sessions, durada i objectius es prepararà
la programacio adient, sempre amb el seguiment i l'aprovació de personal del
centre.

 
En cas que es realitzi un projecte de llarga durada es pot fer entregar un
diploma a cada participant sobre la formació que han rebut com a educadors
canins.

COSTOS

DOG / GAME es una entitat de caire social que vol
potenciar i divulgar l'educació canina, el respecte als
animals i la naturalesa, les nostres sessions estan molt
a l'abast de qualsevol escola, ludoteca o entitat. Tenint
un cost de 35euros/hora, que inclóu el material
necessari per l'activitat, el tècnic gumà i el nostre can
especialitzat en l'activitat que es durà a terme.

 
Podeu demanar un pressupost pesonalitzat i sl cost
no està a l'abast del centre o associació sempre es pot
demanar el subvencionament d'una part del cost,
doncs som una entitat referent a Lleida i som
l'Associació amb més antiguitat a Lleida, pel que
contem amb aportacions privades que es poden
destinar a disminuir els costos de l'activitat si així o
requereix el contre sol·licitant.


