
 

Continuando co labor formativo que a Asociación ANDREA iniciou fai xa 

algúns anos, o próximo día 20 de Setembro, en colaboración co Servi-

zo Galego de Saúde e a través da "Escola Galega de Saude para Cidadáns", 

impartirá un Curso de Introdución á Terapia Asistida con Animais 

no CHOU, Centro Hosptitalario de Ourense CRISTAL PIÑOR, para to-

das as persoas que estean interesadas en coñecer esta beneficiosa terapia, a súa 

metodoloxía e beneficios. O devandito curso está subvencionado integramente 

polo "Servizo Galego de Saúde".  

ANDREA no Centro Hospitalario  
Cristal Piñor  

Os Burros como ferramenta Terapéutica 
para nenos con T.D.A.H. 

A Asociación Deficit da Atención e Hiperac-
tividade de Pontevedra (adahpo.org) visita a 
Sede da Asociación ANDREA en San Sal-
vador dos Penedos en Allariz (Ourense) para 
disfrutar dunha xornada de Ocio Terapéu-
tico preto dos nosos Burros de Terapia.                      
                
Durante a visita, os nenos e nenas así como 
os adultos e pais que os acompañaban pui-
deron coñecer e interactuar coa manda de 
burros de Terapia que a Asociación emprega 
para colectivos en desvantaxe dende hai 
máis dunha década con magníficos resulta-
dos.  
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Máis de 25 usuarias e usuarios da Asociación ASPANAS (Asociación de Pais en favor de Persoas con 

Atraso Mental de Ourense) visitaron o Centro de Terapia Asistida con Asnos da Asocia-

ción ANDREA en San Salvador dos Penedos, (Allariz, Ourense).  

A visita foi moi lúdica ao mesmo tempo que terapéutica para os participantes, os cales ademais tiveron a 

oportunidade de coñecer a "Ulises", o burriño bebé da raza das encartacións que naceu o pasado 23 de 

Maio.  

Como sempre a valoración do equipo de profesionais e voluntariado de ASPANAS que acompañaban aos 

usuarios foi moi positiva. Grazas á mediación cos animais, os participantes mostráronse en todo momento 

altamente motivados para realizar as diferentes actividades lúdico-terapéuticas.  

A S NOS A S N O VA S  

 

Nenos de entre 4 e 7 anos pertencentes á Asociación Au-

tismo Ourense son os participantes un ano máis do Pro-

grama de Estimulación Multifuncional Asistido con 

Asnos que imparte o equipo interdisciplinar da Asocia-

ción ANDREA na súa sede de San Salvador dos Penedos. 

ASPANAS de Ocio Terapéutico Asistido con Burros na sede da 
Asociación ANDREA 

Asinoterapia para nenos con Trastornos  
do Espectro Autista  



 

V o l u m en  1  N ú m e ro  9  

Allariz (Ourense). 

 

A Asociación Protectora de Minusválidos Psíquicos (ASPROSUB) de Benavente, coa cal vimos 

traballando dende hai tres anos en Santa Croya de Tera(Zamora), a través dos Programas de Estimula-

ción Multifuncional Asistido con Asnos, visitan a sede da Asociación ANDREA en Allariz. Duran-

te a visita, puideron coñecer as instalacións adaptadas 

do Centro de Asinomediación e Terapia Asistida con 

Animais que a Asociación ten en San Salva-

dor dos Penedos (Allariz), así como aos nosos burros de 

Terapia.  

Ademais a Concelleira de Servizos Sociais do Concello 

de Allariz acompañounos na visita á Vila de Allariz, en-

sinándolles o avance que esta Vila experimentou duran-

te os últimos anos, especialmente en Servizos Sociais.  
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Campus Camp da Universidade de Vigo cos nosos  
burros de Terapia 

Outras formas de colaborar: 

ASPROSUB Benavente de Ocio Terapéutico na sede da 
Asociación ANDREA 

 
Unha vintena de nenos entre 3 e 12 anos fi-

llos e fillas de traballadores da Universidade, no 

Campamento de Verán que organi-

za Campus Camp da Universidade de Vigo, 

(Campus de Ourense), déronse cita na sede da 

Asociación ANDREA para coñecer e interac-

tuar cos nosos burros de Terapia.  



 

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. 

Hai uns días recibiamos unha chamada urxente de veciños dunha al-
dea da Reserva da Biosfera "Área de Allariz", para ver si podiamos res-
catar un burro...  
No que vai de ano a Asociación ANDREA a 
través do seu Programa de apoio aos pro-
pietarios de burros do rural conseguiu co-
locar en casas de adopción a mais de 30 
animais que os seus donos xa non podían coi-
dar, e outros animais abandonados. Sen ningún 
tipo de axuda das administracións competen-
tes, intentamos seguir camiñando aproveitando 
ao máximo os recursos, o labor social e ambien-
tal que vimos realizando é tamén posible grazas 
a ti. Tristemente aínda queda moito traballo de 
concienciación e sensibilización referente á des-
esperada situación de abandono social e políti-
co que están a padecer 
os nosos entrañables 
amigos de longas ore-
llas, pero xuntos 
podemos mello-
rar a situación.  

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 

Un Rescate máis... 

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. 


