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1.	Resum	

Aquest treball parteix de la presentació d’una proposta de projecte socioeducatiu 

d’Intervencions Assistides amb Animals (d’ara endavant IAA) avaluat i aprovat pel 

Comitè Ètic d’Investigació Científica (CEIM)1 de l’Hospital Clínic de Barcelona amb la 

intenció de donar resposta a les possibilitats de la nostra figura professional a l’àmbit 

hospitalari, i donar rellevància als beneficis que ofereixen les intervencions assistides 

amb gossos en el camp de l’acció socioeducativa amb la formació adequada. Amb la 

realització d’aquest TFG he volgut recollir la meva experiència viscuda i que m’ha 

portat al punt on em trobo ara. Vull tancar el cercle allà on va començar i fer un 

reconeixement de la nostra vàlua professional tant en el camp de les IAA com a l’àmbit 

de la salut.  

Per altra banda, donada la situació excepcional que estem vivint en aquest moment, la 

crisi de la COVID19 ha despertat una espurna en el meu esperit d’educadora social 

per la manca de visibilitat que tenim per a la resta de la societat; tant nosaltres com a 

professionals, com les persones amb les que treballem2. Cal investigar què passava i 

què està passant en el sector social i què està generant això davant la situació en què 

ens trobem, que ens hauria de portar a tots (institucions, professionals i societat en 

general) a la reflexió 3.  

	 	

																																																								
1 	Comité de Ética de Investigación (CEIM). Es un grupo multidisciplinar de personas que, siguiendo las 
recomendaciones internacionales sobre ética en investigación y la legislación actual vigente, tiene como funciones  
principales velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en proyectos 
de investigación. [Data de consulta el 23 de Març de 2020] https://www.clinicbarcelona.org/servicio/farmacologia-
clinica/asistencia 
2 MARTINEZ, O. (2020) Pandèmies invisibles i trinxeres de l’acció social. Social.cat. [Data de consulta el 6 d’abril de 
2020] https://www.social.cat/opinio/11798/pandemies-invisibles-i-trinxeres-delaccio-
social?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social.cat 
3 Manifest davant d’aquesta emergència, la necessitat compartida d’una reflexió que s’ha de transformar en acció per 
millorar la nostra societat. [Data de consulta el 9 d’Abril de 2020]  https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-
blog/990-crisi-perspectives 
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2.	Introducció	

La meva formació i experiència professional va començar als 17 anys quan vaig 

finalitzar els meus estudis de Formació Professional Inicial d’Auxiliar d’infermeria fent 

pràctiques al Servei d’Hematologia i Oncologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. En 

finalitzar aquestes pràctiques em van cridar al despatx de la supervisora d’infermeria 

per dir-me que no era usual que una persona tan jove formés part de l’equip, però que 

si em veia amb cor de treballar amb persones amb una malaltia tan greu com la 

leucèmia, podia signar el meu primer contracte de suplències el mateix dia que 

complia els 18 anys...i així va ser com va començar el que ara em porta a estar fent 

aquest TFG. A partir d’aquí ha estat tot un cicle que he tingut la necessitat de tancar, i 

crec que ara se’m presenta l’oportunitat.  

Després de 4 anys treballant com Auxiliar d’Infermeria a l’Institut de malalties hemato-

oncològiques de l’Hospital Clínic de Barcelona, em van oferir entrar a formar part del 

grup de recerca com a Tècnica de Laboratori de Diagnòstic. Això em va portar a forjar 

una trajectòria professional en el món científic i de la medicina amb publicacions 

científiques a revistes d’alt impacte com Nature Medicine, fins que l’espurna que va 

quedar pel fet de deixar de tenir contacte amb els pacients, va començar a cremar. 

Degut a la meva admiració pels gossos, vaig començar a indagar en el món de les 

Intervencions Assistides amb Animals (d’ara endavant IAA). En un moment en què a 

la feina, m’oferien pujar de categoria professional si em treia una titulació superior. 

Vaig començar a indagar quins estudis podien ser adients per treballar com a 

professional en aquell camp, i així va ser com al 2014 vaig començar el Grau 

d’Educació Social amb algunes assignatures convalidades de Psicologia. 

Paral·lelament, anava formant-me en el camp de les IAA, i vaig cursar un Postgrau 

d’Antrozoologia (UAB) que em proporcionaria la base científica necessària per 

crear lligams entre les IAA i l’acció socioeducativa.  

Durant aquest transcurs, he tingut l’oportunitat de posar en pràctica la meva 

experiència, formació i habilitats com a estudiant d’educació social, formant part del 

grup impulsor de Refugeesuoc que vam crear alguns estudiants que de manera 

voluntària per donar veu a la nostra figura professional en els començaments de la 

crisi de persones refugiades als camps de Grècia en col·laboració amb el Departament 

de Cooperació i Desenvolupament de la FUOC.  

Els quatre anys d’experiència en el món social de les IAA; treballant amb persones 

amb malaltia de salut mental, diversitat funcional, nens i nenes amb Trastorn de 

l’Espectre Autista, nens i nenes de SSB en teràpia familiar, persones de la tercera edat 
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entre d’altres. Els projectes de recerca com a investigadora col·laboradora amb la 

Fundació Affinity i la DGAIA amb joves de CRAEs, i com a investigadora principal amb 

el projecte amb que vaig voler tornar als meus inicis que comentava al començament 

de tot aquest llarg recorregut, m’han portat a presentar aquest treball: Una proposta 

socioeducativa en el camp de les IAA a l’Hospital Clínic de Barcelona.   

Els estudis del Grau d’Educació Social m’han ensenyat sobretot que; hem de ser 

crítiques amb la praxi, hem de repensar i discutir els models actuals, hem de 

(de)construir nous paradigmes i metodologies per consolidar els educadors i 

educadores del segle XXI. Existeix i és necessari un posicionament crític sobre 

l’aplicació de les IAA; entenc els motius i desenvolupo aquesta qüestió més endavant. 

De fet, aquest és precisament un dels motius pels que estic realitzant el meu TFG, 

amb aquesta mirada crítica que ens caracteritza com a Educadors i Educadores 

Socials, per validar que és possible fer aquestes intervencions des d’un 

posicionament ètic, professionalitzador i basat en evidències científiques.  
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3.	Plantejament	i	objectius	

3.1.	Justificació		

La proposta socioeducativa del present TFG és un projecte d’IAA dissenyat amb 

l’objectiu d’avaluar els seus efectes com a part de l’acció socioeducativa dins de 

l’àmbit hospitalari. El CEIM de l’Hospital Clínic de Barcelona va donar la seva 

conformitat amb la viabilitat del projecte el passat Gener de 2019. Aquesta proposta 

parteix doncs d’un projecte, en el qual he basat la meva experiència i formació 

professional en tres camps: l’Educació Social, la Salut i les IAA. M’he documentat i he 

treballat amb una hematòloga com a investigadora principal, i sota la supervisió d’una 

doctora en Antrozoologia durant 3 anys per fer-ho possible.  

L’interès per aprofundir en aquest tema bé donat perquè en plantejar inicialment 

aquesta proposta socioeducativa a l’hospital, la pregunta que més em costava de 

respondre era: “Quines són les funcions de l’educació social amb aquest tipus de 

pacients?”. En aquell moment, era capaç de donar una resposta al fet de treballar 

amb els gossos de teràpia, però vacil·lava a l'hora de justificar l'acció socioeducativa 

com a tal tot i el meu convenciment. És un projecte que no m’hagués plantejat fins al 

moment sense la intervenció dels gossos. I encara ara em costaria, i això em crea un 

buit que sento la necessitat d'omplir a partir dels interrogants plantejats en aquest 

treball respecte a la nostra figura als hospitals. El plantejament del present TFG parteix 

per tant, dels següents interrogants:  

ü Quins usuaris de l’àmbit sanitari (pacients, familiars, etc) arriben actualment a 

l’educador o educadora social en cas de que estigui present?  

ü Quines són i quines poden arribar a ser les funcions de l’educador o 

educadora Social en l’àmbit hospitalari?  

ü Seria possible fer aquesta proposta sense la presència del gos com a element 

motivador de la nostra pràctica professional?  

3.2.	Objectius	del	TFG	

	 a)	Objectiu	principal	

OP:	 Constatar que els educadors i educadores socials dins de les nostres 

competències som capaços de dur a terme projectes de IAA amb rigor científic, ètic i 

professional tal com indica el catàleg de funcions i competències de l’educador i 

educadora social (ASEDES, 2006). 	
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	 b)	Objectius	secundaris	

OS1: Revisar la proposta socioeducativa dins d’un projecte de IAA per a la millora del 

benestar de persones amb malaltia crònica.   

OS2: Impulsar la figura de l’educador o educadora social dins l’àmbit hospitalari i 

valorar les nostres possibilitats en aquest àmbit. 

OS3: Valorar si seria possible dur a terme la proposta socioeducativa sense la 

presència del gos com a element motivador de la intervenció.     

3.3.Hipòtesi	del	TFG	

La hipòtesi del present TFG, és que les IAA, amb els gossos com a element facilitador 

i motivador de l’acció socioeducativa, en el marc d’un projecte enfocat a 

l’acompanyament social, poden tenir un paper important en la percepció de millora de 

la qualitat de vida de pacients que conviuen amb una malaltia crònica i que porten un 

seguiment terapèutic amb professionals de l’àmbit de la salut.  

Per tant, aquest treball pretén posar en rellevància tant la figura de l’educador o 

educadora social en l’àmbit hospitalari, com la possibilitat d’obrir les portes a 

l’abordatge de la nostra pràctica com a educadors socials en el camp de les 

intervencions assistides amb animals. 
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4.	Emmarcament	teòric	del	TFG	

4.1.	Introducció	a	l’Antrozoologia	i	les	IAA		

L’Antrozoologia es defineix com l’estudi científic de la interacció humà-animal4, entès 

aquest com un binomi que comporta aspectes positius (i negatius5) en la relació entre 

les persones i els animals, de quina manera s’estableixen aquestes interaccions, i com 

ens relacionem amb d’altres espècies.  A diferència del que coneixem des de 

l’educació social com a vincle educatiu; en el marc de les relacions interpersonals com 

a component fonamental per possibilitar l’acció socioeducativa, el “vincle humà-animal” 

(concepte àmpliament utilitzat en Antrozoologia) que sorgeix d’aquesta interacció, es 

basa en les següents aproximacions:  

1. La Teoria de la biofília (O. Wilson, 1989); que prové del sufix “bio” que significa 

“vida”, “philos” del seu origen grec que significa “amor o amistat” i del sufix “ia” que 

dona li conforma la categoria morfològica en termes de “qualitat” al nom “fília”. És la 

tendència innata i present genèticament en els éssers humans de sentir-se identificats 

i meravellar-se amb la natura. Aquesta té un origen genètic, causat per la nostra 

evolució en els espais naturals, degut a que la nostra evolució va esdevenir gràcies a 

la natura, els éssers humans naixem biofílics.  

2. La Teoria de l’Aprenentatge Social (Bandura, 1977) i la Teoria de el suport social 

(Wills, 1991); que demostra que el suport social reforça el sentit de vàlua i el sentir-se 

estimat de les persones al percebre’s a un mateix com a membre acceptat d’un grup 

social6.  

3. La Teoria del gos com a element de transició (Fine, 2010); que demostra que el gos 

proporciona oportunitats per a la interacció social. Els beneficis que aporten les 

intervencions que incorporen un animal com a element motivador, es basen en 

evidències científiques que han observat els canvis neurofisiològics que succeeixen a 

conseqüència de l'intercanvi social amb aquests animals.  

L’Antrozoologia permet d’aquesta manera construir ponts que fonamenten pràctiques 

com l’educació social, afavorint altres posicions diferents a l’actual:  

“Aquest esquema permet replantejar el vincle educatiu possibilitant l’accés del 

subjecte de l’educació a la cultura, a l’actualitat d’època, i col·locant l’agent de 

																																																								
4	Human-Animal	Interaction	(HAI)	
https://iahaio.org/new/fileuploads/9313IAHAIO%20WHITE%20PAPER%20TASK%20FORCE%20-
%20FINAL%20REPORT.pdf?_ga=2.238235456.1581695787.1590612309-1124446925.1590612309	
5	En	diferents	aspectes	psicològics	i	socials	com	la	crueltat	vers	els	animals,	l’abandonament,	psicopatologiaes	
associades,	etc.		
6	Dura,	 E.	 i	 Garces,	 J.	 (1991).	 La	 teoría	 del	 apoyo	 social	 y	 sus	 implicaciones	 para	 el	 ajuste	 de	 pacientes	
oncológicos.	Revista	de	Psicologia	Social.		
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l’educació com transmissor de recursos culturals amb valor social” (Planella; Moyano, 

2012, p.194).  

 

  
Figura 1. Font: Moyano a (Planella; Moyano, 2012). 
 

La següent figura modificada a partir de l’esquema anterior, pretén ser una 

aproximació a la idea de la introducció del l’animal de IAA com un tercer element que 

facilitar el vincle entre l’agent de l’educació i el subjecte de l’educació al mateix temps 

que és l’agent de l’educació (especialitzat en IAA) el que possibilita el vincle entre el 

subjecte de l’educació i l’animal.  

 

  
Figura 2. Font: elaboració pròpia adaptada de (Planella; Moyano, 2012). 

Així és com pot proporcionar les bases d’aquesta relació des de diferents perspectives 

que s’estudien des de l’Antrozoologia:  

Ø Les aportacions teòriques des del camp de la psicologia es basen en la Teoria 

General dels Sistemes (von Bertalanffy, 1989) i la Teoria de l’afecció de Bowly 

(1989). Els tipus d’afecció que establim ja des del naixement amb els nostres 

progenitors o cuidadors té un efecte en el desenvolupament social i un efecte 

en la conducta social de la persona adulta. Oscar Vilarroya7 destaca una 

relació entre la interacció social, el “cervell social” i l’impacte dels animals en la 

sociabilitat dels humans.  

Ø Davant de qualsevol indici de maltractament animal és necessari intervenir ja 

que els nens segueixen el model i experimenten. Es tracta doncs, d’educar en 

																																																								
7	http://gent.uab.cat/vilarroya/es/content/investigaci%C3%B3n	

Animal  
facilitador 

	VINCLE 
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el respecte vers el medi ambient i el éssers vius. Maria Jesus Comellas8, 

considera que els animals de companyia tenen un efecte beneficiós en 

l’educació en les  diferents etapes de desenvolupament dels infants en 

aspectes com l’empatia, la cura dels altres, l’autoconcepte i altres.  

Ø Existeix una connexió entre la violència domèstica i el maltractament animal9. 

Nuria Querol10, corrobora mitjançant diversos estudis científics a partir de la 

seva experiència amb del projecte Viopet11, que el 94% de dones víctimes de 

violència de gènere i el 63% dels menors en context de violència familiar a 

Espanya, refereixen maltractament cap als seus animals, i que el 59% de 

dones retarden o es neguen a anar a una casa d’acollida si els seus animals 

no estan segurs12.  

Ø Està demostrat científicament, que els animals de companyia connecten 

emocionalment amb les persones millorant significativament la seva qualitat de 

vida tant en l'aspecte físic, fisiològic, emocional i social. Jaume Fatjó 13 , 

destaca els beneficis per a la salut física i mental de la convivència amb 

animals per la necessitat d’afiliació social que tenim les persones com a tret 

universal de caràcter, com a part de la xarxa social que genera millora de 

l’atenció social positiva, millora la capacitat empàtica i l’atenció en 

l’aprenentatge i com a element de transició que genera oportunitats per a la 

interacció social, el vincle i la cura dels altres.  

 

Altres temes que es treballen en el camp de l’Antrozoologia estan relacionats amb les 

persones de la tercera edat, psicopatologies i salut mental, l’agressivitat humana, la 

tinença responsable, abandonament, vincle i personalitat dels propietaris, el dol, com 

s’avalua l’evidència científica, psicometria aplicada, indicadors de qualitat, avaluació 

dels efectes de tenir un animal de companyia, atenció i maneig dels animals de 

companyia en un entorn de risc i vulnerabilitat social, gestió de refugis, coordinació 

d’equips de persones voluntàries, acompanyament a professionals que pateixen 

“burnout”... 

 

																																																								
8  Profesora emérita titular d’Orientació Educativa del Departament de Pedagogía Aplicada de la 
UAB,  Directora del Grup d’Investigació, Orientació i Desenvolupament Educatiu i Coordinadora del 
projecte Observatori de la Violència a les Escoles. 	
9	http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/sexualidadafectosycultura/violenciaapersonasyanimales.htm	
10	Professora de la Unitat d’anàlisi criminològic de la UB, Directora del “Observatorio de Violencia Hacia los 
Animales”, Presidenta del “Grup per a l’Estudi de la Violència vers Humans i Animals” (GEVHA). 	
11	http://uniendoalmas.org/charlas/proyecto-viopet/	
12	https://www.linkedin.com/posts/nuriaq_violenciadegenero-todosaldraerbien-activity-
6655806676131733504-pf9M	
13	Director de la “Càtedra Fundación Affinity Animales y Salud” de la UAB.	
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Les IAA es tracten doncs, d'un tipus d'intervenció amb objectius específics prèviament 

definits que implica l'ús d’un animal (en el nostre cas el gos) que actuen com a 

mediadors en la consecució dels objectius. Als gossos entrenats amb aquest fi, tot i 

que no sempre formin part d’un objectiu amb finalitat terapèutica, se’ls anomena 

“gossos de teràpia”. Cert és que la terminologia “gos de teràpia” no és del tot 

encertada i pot donar peu a confusió; aquesta “etiqueta” ve donada dels inicis de la 

història de les IAA en què un psicòleg anomenat Boris Levinson (1953) va introduir 

aquest terme en observar que el seu propi gos actuava com a co-terapeuta durant les 

seves sessions de teràpia amb un nen amb autisme cridant l'atenció del pacient fins a 

provocar desig d'interactuar. A partir d’aquesta fita, es va començar a treballar amb 

animals en altres àmbits, però no va ser fins al 1991 que Serpell va desenvolupar la 

primera investigació científicament acceptada on va demostrar que la relació amb un 

animal de companyia redueix significativament el patiment i millora la qualitat de vida 

de les persones. Al 1995 Friendmann i Thomas (1995), van implementar l'estudi que 

va marcar pautes definitives en la comprensió de les relacions de l'home amb els 

animals de companyia  (vincle humà-animal) (Fine, 2010).  

 

Actualment s’està començant a substituir el terme “Teràpia Assistida amb Animals” per 

la categoria de “gos d’intervenció” pels motius que explicaré a continuació. Dins de la 

nomenclatura en el camp de les IAA14 existeixen diferents tipus d’intervencions i és 

interessant conèixer la diferència entre unes i altres per poder entendre la finalitat de 

les IAA en un sentit més ampli (Goddard et al., 2015):  

• Teràpia Assistida amb animals (TAA): Intervenció aprofitant el vincle humà-animal 

amb objectius específics de caràcter terapèutic mitjançant sessions estructurades i 

prèviament dissenyades per una professional de la salut. Han de ser sempre 

avaluades per analitzar el seu progrés amb rigor científic. Exemple; una terapeuta 

ocupacional assistida per un gos i  la seva tècnica de IAA, treballen per 

aconseguir que un pacient millori les seves habilitats per exercir de forma 

autònoma activitats quotidianes, com ara vestir-se, desvestir-se, cura de la roba, 

etc. En aquest cas el gos, té coneixement d’ordres específics que són utilitzats 

durant la sessió per aconseguir aquest fi. 

• Educació Assistida amb animals (EAA): sessions estructurades i prèviament 

planificades per una professional de l’educació per a l’abordatge d’aspectes 

curriculars de l’educació formal. Exemple; la realització d’un taller de lectura; el 

gos participa com a oient (motivador de l’activitat). Reducció de l’absentisme 

																																																								
14	Standards	of	Practice,	Delta	Society,	(1996)	
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escolar, amb la presència del gos a les aules com a element motivador. Aquestes 

tenen objectius concrets i poden o no ser avaluats.  

• Activitat Assistida amb Animals (AAA): activitats amb el gos de teràpia sense 

objectius definits i sense la intervenció del guia. Te beneficis motivacionals, 

recreacionals i possiblement terapèutics però no pots mesurar-los ni avaluar-los. 

Exemple; activitats de lleure organitzades en campaments, tallers a escoles, a 

residències geriàtriques, etc. 

En moltes ocasions es confon el terme “gos de teràpia” amb “gos d’assistència”, un 

vídeo molt il·lustratiu d’una entitat amb molts anys d’experiència explica amb més 

detall la diferència15. Considero que val la pena incidir en aquest punt ja que pot portar 

a confusions; la principal diferència és que el gos d’assistència està entrenat i preparat 

per assistir a una persona amb la qual conviu per tal de millorar la qualitat de vida i 

autonomia de les persones amb determinades necessitats funcionals (persones 

cegues, persones sordes, nens/es amb autisme, persones amb diversitat funcional 

física o sensorial, etc.). També existeixen els gossos d’alerta mèdica específicament 

entrenats per detectar alteracions dels nivells de glucosa en sang en persones amb 

diabetis, i crisi de desconnexió sensorial en persones amb epilèpsia. Els gossos de 

detecció mèdica són aquells entrenats específicament per ser capaços de detectar a 

través del seu olfacte una mostra biològica d’un pacient (biòpsia) per exemple amb 

càncer de pulmó i diferenciar-la d’altres mostres que provenen d’una persona que està 

sana (estudi fet a l’Hospital Clínic de Barcelona)16.  

4.2.	Les	IAA	a	l’àmbit	hospitalari	

La proposta socioeducativa del present treball està dissenyada en el marc d’un 

programa de IAA per a pacients que formen part de la Unitat d’Assistència Domiciliària 

del Servei d’Hematologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. El motiu de fer una 

proposta amb aquests pacients va ser fer una prova pilot per poder avaluar els 

resultats sense necessitat d’introduir als gossos a l’interior de les instal·lacions del 

centre hospitalari per poder determinar la viabilitat d’ampliar la proposta en el futur a 

pacients hospitalitzats en cas de veure uns resultats significativament positius per la 

millora de la qualitat de vida dels pacients.  

Després de donar-li unes voltes al projecte, vam acabar centrant el projecte en 

pacients que han patit una malaltia hematològica com una leucèmia i que se’ls ha 

hagut de fer un trasplantament del moll de l’ós d’una persona donant (TPH al·logènic). 
																																																								
15	https://www.youtube.com/watch?v=Tgc548SDOSU&t=5s	
16	https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20170826/investigacion-clinic-perro-nariz-detectar-cancer-
pulmon-6241481	
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El sistema immunitari de qualsevol persona fa un rebuig com a mecanisme de defensa 

del propi cos davant d’allò que és desconegut. El problema és en aquest cas, que les 

conseqüències deriven en una malaltia crònica anomenada MECH (Malaltia de 

l’Empelt Contra l’Hoste). La proposta socioeducativa es dona davant la necessitat 

per part dels clínics de garantir l’acompliment terapèutic i de realitzar una intervenció 

clínica d’impacte dirigida a la millora de la qualitat de vida dels pacients davant els 

efectes secundaris que la malaltia provoca. Aquesta proposta es justifica en el marc 

de les funcions de l’educador social “que se entren en mantenir una relació d’ajuda, 

una relació terapèutica, ser promotor d’activitats, organitzar la vida quotidiana, ajudar 

en l’aprenentatge d’habilitats per a la vida” (Planella, 2012: 38) entre d’altres funcions 

de coordinació, gestió i administració. 

4.3.	La	figura	de	l’Educador	i	educadora	social	a	l’àmbit	hospitalari 

	 4.3.1.	Antecedents	

La figura de l’educador i educadora social a centres hospitalaris com l’Hospital 

Clínic de Barcelona -que treballo amb més profunditat més endavant-, es centra en 

l’àmbit de la psiquiatria. Hi ha diferents educadors socials i es centren cada un en 

diferents trastorns o patologies, o depenent de la franja d’edat; infanto-juvenil 

(CSMIJ)17 o adult (CSMA).  

A l’Hospital del Mar està limitada a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions. Aquest 

servei té com a objectiu l'atenció clínica, el diagnòstic i el tractament de manera 

personalitzada de les persones de les comunitats de referència amb trastorns mentals 

i cognitius (incloent addiccions) o amb risc identificable de patir-los.  

Fent una recerca a internet, a la resta d’hospitals de referència de la ciutat de 

Barcelona (Sant Pau, Can Ruti, Bellvitge, Vall d’Hebron), només he trobat la figura 

del/la Treballador/a Social amb funcions davant de dificultats de caire econòmic 

principalment18.  

La Pedagogia Hospitalària, es centra exclusivament en l’atenció a nens i nenes 

hospitalitzats per tal de que puguin continuar amb el seu procés educatiu a través de 

les Aules Hospitalàries que tenen establert un Conveni entre el Centre Hospitalari i el 

																																																								
17	Educador	social	de	referència	per	a	l’entrevista	https://www.linkedin.com/in/yeray-pastor-yuste-
4a6984146/?originalSubdomain=es		
18	-	Hospital	de	Sant	Pau:	http://www.santpau.cat/documents/125011/385773/Convo-fgs-2017-
68/e6b65e63-3a37-4416-9286-ef5553497b07	
-	Vall	d’Hebron:	https://hospital.vallhebron.com/ca/tu-i-lhospital/atencio-la-ciutadania-i-treball-social	
-	Hospital	Universitari	de	Bellvitge:	https://www.bellvitgehospital.cat/es/trabajo-social	
-	Germans	Tries	i	Pujol:	http://www.hospitalgermanstrias.cat/es/trabajo-social	
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Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per aquest fi. Rocío Cárdenas 

i Fernando López, exposen al seu article que la Pedagogia Social cobra sentit com a 

model d’intervenció dins l’àmbit hospitalari i plantegen la figura de l’educador i 

educadora social com “un elemento fundamental para una correcta atención 

socioeducativa del enfermo en un contexto de enfermedad crónica que está 

condicionando su vida” (Cárdenas, López, 2005).  

	 4.3.2.	Marc	legislatiu		

El “Servicio Cántabro de Salud” a través de la Orden SAN/62/2017, de 29 de 

diciembre, publicada al Boletin Oficial de Cantabria- núm.15, el Dilluns, 22 de Gener 

de 2018, va crear la categoria de “Técnico/a Medio-Educador/a Social, en el ámbito 

de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud” amb les següents 

funcions:  

Artículo 5. Funciones del Técnico/a Medio-Educador/a Social. 

1.- Corresponde al personal de la categoría estatutaria de Técnico/a Medio-

Educador/a Social desempeñar, con carácter general, los servicios de 

acompañamiento y apoyo al paciente y sus familiares, así como el elemento 

armonizador de las relaciones entre pacientes y el equipo asistencial de las 

Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud. 

2.- El ámbito funcional será el adecuado a las competencias y capacidades propias del 

título de Grado en Educación Social, o equivalente, expedido por el Ministerio 

competente en materia de educación.  

	 4.3.3.	Educació	Social	i	Salut		

La Revista d’Intervenció Socioeducativa de la Facultat d’Educació Social Pere Tarrés, 

va publicar un monogràfic al 2017: “Educació social i salut” on destaca la importància 

de 3 aspectes claus:  

 1. Per a la promoció de la salut des de la perspectiva bio-psico-social, hi ha tres 

períodes crítics en el desenvolupament de la salut des de la perspectiva del cicle vital 

(Ariza, 2007: 11)19. Segons Carles Ariza la promoció i la prevenció dels factors 

psicosocials és una de les tasques més importants en els processos de salut i 

malaltia.  

 2. L’abordatge des de la bioètica del respecte a l’autonomia i la dignitat de la 

persona i la capacitat de decisions des d’un marc global de l’ètica professional, la 

competència professional i la mirada cap al bé social. Mitjançant una atenció 

																																																								
19	Veure punt 2; Annexos. 	
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personalitzada adequada a les necessitats dels pacients, l’atenció integral que 

comporta l’acció socioeducativa parteix de la situació en què es troba el o la pacient a 

nivell social (família, amistats, situació laboral, etc.) i possibilita la connexió amb les 

intervencions dels professionals sanitaris.  

 3. El paper clau de les competències socioemocionals des de la perspectiva 

de l’educador i educadora social en el marc de la contribució al benestar biopsicosocial 

de les persones.  Per poder parlar de salut hem de contemplar la dimensió psicosocial 

que juga un paper important en aspectes com:  

- Evitar l’aparició de malalties. 

- Analitzar de la situació familiar, els sentiments del pacient i la família respecte  a la 

malaltia, etc.  

- Explorar l’acceptació de la malaltia.  

- Possibilitats respecte del compliment terapèutic (medicació, nutrició, exercici,  control 

de factors de risc). 

- Assegurar el compliment del règim de visites mèdiques.   

- Valorar les condicions de vida del pacient i la seva família i el seu nivell d’adaptació a 

la situació. Especialment les condicions d’habitabilitat i barreres  arquitectòniques.  

Un informe rellevant (Bridgeland; Hariharan, 2013) analitza l’impacte de l’aprenentatge 

de competències clau per a capacitat d’autogestió, les relacions i la presa de decisions 

que porten a l’aprenentatge de comportaments saludables per a la millora de la salut20, 

destacant les competències socials i emocionals bàsiques en el marc de la contribució 

dels educadors i educadores socials al benestar biopsicosocial de les persones. 

Algunes d’aquestes àrees competencials, han format part dels indicadors de la 

proposta socioeducativa del projecte a l’Hospital Clínic de Barcelona en el present 

treball:   

 Figura 3. Font: (Ariza, 2007: 29) 

																																																								
20	Veure punt 3; Annexos.	
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“La calidad de vida, el cuidado y la promoción de la salud, la prevención, la 

rehabilitación, los problemas de salud y la muerte misma, acontecen en el tejido social 

de cada persona” (Gutierrez; Quintanal, 2018: 253).  

• Arrel de l’anàlisi de la informació sobre les realitats i possibilitats de l’Educació 

social a l’àmbit hospitalari i basant-me en l’article de Pérez Serrano (2010, 

considero que en el marc de les nostres funcions i competències podríem dur a 

terme intervencions socioeducatives fora d’un projecte de IAA com:  

1. Realitzar accions de suport, mediació i transferència que afavoreixi el 

desenvolupament de la sociabilitat del subjecte.  

2. La promoció de l’autonomia, la integració i la participació crítica, constructiva i 

transformadora en el marc sociocultural partint dels recursos personals  del pacient, 

de les famílies i dels professionals que hi treballem.  

3. Mobilitzar tots els recursos socioculturals necessaris de l’entorn per crear  noves 

alternatives.  

	 4.3.4.	Propostes	d’acció	socioeducativa		en	el	marc	hospitalari	

Cueto (2001) considera que els Educadors i Educadores Socials podríem realitzar 

activitats preventives de planificació (afavorint la creació d’ambients dins de l’àmbit 

comunitari en tots els seus vessants; família, entorn laboral, etc); de coordinació del 

treball en xarxa, educatives i de foment de la participació ciutadana a partir de l’anàlisi 

de les necessitats de salut de la comunitat com:  

- Consell i suport emocional als subjectes i les seves famílies en la presa de decisions.  

- Educació per a la salut (comprensió de la història natural de la malaltia i dels factors 

de risc relacionats, modificacions en els hàbits de vida, compliment terapèutic).  

- Informació sobre l’ús adient del sistema sanitari i els seus recursos.  

- Reinserció social en qualsevol àmbit: família, treball, lleure... 

- Orientació sobre recursos (contacte amb les institucions i els serveis de la comunitat 

mantenint una bona informació del sistema sanitari i dels recursos i serveis 

disponibles, recordant sempre que l’acció psicosocial va molt més enllà de la mera 

“dispensació” i orientació sobre els recursos).  

- Assessorament a d’altres professionals de la salut i a les famílies per a la millor 

atenció al pacient com a nexe entre aquests i l’equip sanitari, i com a suport 

professional davant de situacions difícils i estressants.  
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	 4.3.5.	Funcions	i	competències	dels	educadors	i	educadores	socials	en	el	marc	
hospitalari	

Pérez Serrano (2010) argumenta que l’activitat professional dels educadors i 

educadores socials dins àmbit hospitalari es centra (tal com exposo a grans trets) en:  

1. Acció de suport, mediació i transferència que afavoreixi el desenvolupament de la 

sociabilitat del subjecte.  

2. Promoció de l’autonomia, integració i participació crítica, constructiva i 

transformadora en el marc sociocultural partint dels recursos personals del pacient i de 

l’educador/a social. 

3. Mobilitzar tots els recursos socioculturals necessaris de l’entorn per crear noves 

alternatives.   

Destaquen diverses funcions de l'educador social a tenir en compte en aquest àmbit 

d'actuació (Cárdenas; López, 2005): 

- Implicar tots els agents (amics, família, pares, escola) del seu context social en el seu 

procés de hospitalització. 

- Evitar la marginació del procés social i el seu aïllament social. 

- Observar contextos i actituds en el pacient que fan que es trobi en situació de risc 

social. 

- Aconseguir una volta normalitzada al seu entorn habitual quan deixi l'hospitalització. 

- Dinamitzar les relacions de convivència amb els familiars i el personal sanitari. 

- Possibilitar alternatives a les intervencions educatives aportant recursos diferents. 

- Afavorir el desenvolupament global del pacient en tots els aspectes. 

- Donar formació, informació i orientació.	  
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5.	Metodologia	i	disseny	del	procés	d’investigació	

5.1.	Perspectiva	metodològica	

Existeixen diverses publicacions en el camp de les IAA que han estudiat els beneficis 

en aquest tipus d'intervenció21.  

Pel que fa a l'experiència en el camp de les IAA a hospitals en el nostre territori hi ha 

experiències com la de l'Hospital Matern-Infantil de Sant Joan de Déu on compten amb 

una Unitat de IAA. S'estan realitzant aquest tipus d'intervencions des de 2014 amb 

nens hospitalitzats. Inclosos pacients de l'àrea d'oncologia22; els “animals de teràpia” 

(tal com ells ho anomenen) poden visitar les habitacions i pràcticament tots els serveis 

a causa de les implicacions que aquestes intervencions tenen en la millora del 

benestar emocional dels pacients. A l'Hospital de Mataró es du a terme des de 2017 

com a complement al tractament psicoterapèutic que reben alguns menors amb 

trastorns psiquiàtrics. D'altra banda, una de les investigadores col·laboradores en el 

projecte de la proposta socioeducativa del present treball, va dur a terme un estudi 

científic en col·laboració amb el Parc Salut Mar al 2016, dins de les instal·lacions del 

Centre Emili Mira per avaluar els efectes de la intervenció com a complement d'un 

programa convencional de rehabilitació psicosocial pel que fa a l'impacte positiu sobre 

la simptomatologia i la qualitat de vida per a pacients amb esquizofrènia (Calvo, et al. 

2006).  

5.2.	Determinació	de	fonts	i	instruments	

En un article de revisió en el qual van recollir dades sobre 55 institucions o entitats que 

realitzen IAA a Espanya, van obtenir les següents dades rellevants per a la proposta:  

1. El gos és un facilitador social capaç d'integrar-se en la vida social de les persones, 

sent un excel·lent instrument per entaular noves relacions socials o recuperar aquelles 

degradades, aconseguir captar l'atenció o facilitar l'ús del llenguatge i l'expressió de 

les emocions (Wells, 2007). 

2. La normativa pel que fa a la presència d'animals en hospitals a Espanya és molt 

restrictiva, això fa que la introducció d'un programa de IAA sigui especialment dificultós 

(Martos-Montes et al., 2015). 

3. Són molt poques les entitats que enfoquen els seus programes com estudis 

d'investigació per a la generació de nou coneixement i la seva publicació en revistes 

																																																								
21	Veure quadre punt 4 dels annexos.	
22	Informe	“Intervencions	Assistides	amb	gossos	en	pediatria.	Àmbits	d’intervenció	a	l’	Hospital	Sant	Joan	de	
Déu	de	Barcelona”	(2016).	Extret	de:	https://www.sjdhospitalbarcelona.org/	
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científiques que permeti valorar i estendre nous procediments d'ús i aplicació de les 

IAA tant a nivell nacional com internacional (Martos-Montes et al., 2015). 

El fet de dur a terme projectes de recerca en l'àmbit de les IAA per tant, suposa 

una estreta col·laboració interdisciplinària, la recerca de sinergies, i 

l'enriquiment i disseny dels programes de IAA adaptats a les necessitats de la 

població. Els esforços i recursos pel que fa a la dedicació i formació especialitzada, i 

els pocs recursos econòmics per aquests tipus de programes, ho converteixen en una 

àrdua tasca a assolir.  

5.3.	El	disseny	i	el	procés	de	la	recerca	

Davant la malaltia crònica, al/la pacient i a la seva família li pot suposar canvis de 

situació i alteracions en el seu dia a dia. Poden sorgir problemes d’acceptació de la 

realitat, malentesos amb els professionals de la salut, sentir que no se’ls té en compte 

en la presa de decisions, que no estan ben informats, pèrdua de control de la seva 

vida, dificultats amb l’entorn social i laboral, etc. Això afavoreix l’aparició de situacions 

molt lligades al risc d’exclusió social però que no arribin al punt de plantejar-se acudir 

als Serveis Socials, però aquestes persones tenen diferents necessitats segons la 

seva circumstància personal i derivada de la malaltia, que requereixen ser 

considerades des de la perspectiva socioeducativa.  

 

Barata (2017) va realitzar un estudi exhaustiu durant la seva tesi doctoral a l’Hospital 

de Sant Pau de Barcelona sobre l’avaluació de la qualitat de vida, la depressió, les 

estratègies d’afrontament de problemes i les necessitats psicosocials en pacients 

receptors de TPH al·logènic, les significatives necessitats psicosocials d’aquesta 

població, i la necessitat de desenvolupar intervencions dirigides a millorar l’educació 

dels pacients en l’afrontament dels efectes secundaris del TPH mitjançant 

intervencions d’acompanyament i suport, com la que es presenta en aquesta proposta 

socioeducativa.  

	 5.3.1.	Àrees	de	treball	per	a	l’estratègia	d’acció	socioeducativa		

L’estratègia d’acció socioeducativa va ser dissenyada conjuntament amb la psico-

oncòloga de l’Hospital i l’Hematòloga que porta els pacients oncològics per tal de 

poder determinar els objectius i indicadors a partir de les següents àrees de treball:  
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ÀREES DESCRIPCIÓ 

1. Suport psicològic i 
emocional. 

Percepció de millora de l'estat cognitiu i afectiu que fa referència a la 
reducció dels nivells d'ansietat i estrès associats als símptomes de la 
malaltia, la promoció de l'auto-cura, i la millora de l'estat de depressió i 
d'autoestima a través del contacte setmanal amb el gos de teràpia. 

2. Millora de la 
percepció de l'estat 
físic i de salut. 

Entrenament en formes d'activitats a realitzar amb el gos de teràpia 
per a l'estimulació de l'activitat física i la conseqüent millora dels 
paràmetres fisiològics associats a la morbiditat física i psicològica de la 
malaltia. 

3. Salut social23. Percepció de les relacions interpersonals i dels rols socials a partir de 
la reducció dels sentiments solitud a causa de l'enllaç amb l'animal de 
teràpia i la millora de les relacions interpersonals causa del seu efecte 
com a facilitador social.  

 Taula 1. Font: elaboració pròpia.  

	 5.3.2.	Disseny	de	l’estudi			

Per al disseny de l'estudi 24  a partir d’un equip interdisciplinar hem seguit la 

metodologia científica en base a publicacions existents en el camp de la Salut, 

l’Educació Social, l’Antrozoologia i les IAA. 

• Eines d’avaluació per avaluar els resultats de la proposta:   

a) Registre de dades sociodemogràfics i clínics dels pacients. 

b) Qüestionari psicomètric FACT-BMT (Functional Assessment of Cancer Therapy- 

Bone Marrow Trasplant)25. Aquest qüestionari inclou 4 escales amb diferents ítems per 

avaluar el benestar físic, el benestar en l'aspecte social i familiar, la relació amb l'equip 

mèdic, el benestar emocional i el benestar funcional. 

c) Qüestionari CSAWPBS (Center for the Study of Animal Wellnes - Pet Bonding 

Scale)26 per a la valoració de l'enllaç del pacient amb el gos (Beck, 2007) a Anderson 

(2007). 

d) Escala MOPI (Measurement of Pet Intervention)27 (Beck, 2007) per avaluar l'efecte 

del gos en la funcionalitat del pacient  durant les sessions (Anderson, 2007). 

																																																								
23	Dimensió	de	el	benestar	de	l'individu	que	té	a	veure	amb	com	es	porta	amb	altres	persones,	com	altres	
persones	reaccionen	cap	a	ell	i	com	interactua	amb	els	costums	socials	(Russell,	1973).	
24	Punt	5;	Annexos.	
25	Punt	6;	Annexos.	
26	Punt	7;	Annexos. 	
27	Punt	8;	Annexos	
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e) Valoració del benestar del gos segons els criteris de benestar del "Principi de les 

cinc llibertats" (Patronek, 2010). Control veterinari a l'inici del programa i valoració 

l'estat del seu entorn i símptomes d'estrès durant la realització de les sessions.  

• Participants a l'estudi inclosos dins de la Unitat d’Atenció Domiciliària 

d’Hematologia de l'Hospital Clínic de Barcelona: 

 1. Grup control de 20 pacients. Aquests no interaccionaran amb el gos en cap 

moment ni participaran a les sessions. 

 2. Grup de tractament de 20 pacients que rebran la visita del binomi educadora social-

gos d’IAA de forma individualitzada al domicili particular. 

El període previst per a la consecució del projecte és de 12 mesos de durada. Cada 

pacient tindrà assignat/da un binomi educador/a-gos d’IAA per fomentar el vincle que 

facilitarà la consecució dels objectius de les intervencions dins d'un planning de tres 

mesos de durada per a 12 sessions (de freqüència setmanal) d'una hora amb cada 

pacient de manera individual. 

• Programa assistencial: 

L'estructura de les sessions tindrà un disseny igual per a tots els beneficiaris. La 

pràctica a realitzar en cadascuna de les sessions, s'adaptarà segons el criteri de la 

educadora social a les característiques de cada pacient amb el propòsit de treballar de 

manera individualitzada tenint en compte les particularitats de cada pacient i la seva 

evolució dins el programa. 

	 5.3.3.	Objectius	de	la	proposta	socioeducativa	

 a) Objectiu principal: 

Avaluar els efectes d'un programa d’IAA en la percepció de la qualitat de vida del 

pacient amb MECH pel que fa als símptomes associats a la malaltia. 

 b) Objectius secundaris: 

1. Evitar l'aïllament social mitjançant la interacció amb el gos com a element facilitador 

d'un espai i temps per a la promoció del pacient en les relacions socials amb la família 

i la comunitat.  

2. Disminuir els sentiments de solitud a través del vincle amb el binomi educadora 

social-gos d’intervenció. 
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3. Afavorir la seguretat en si mateix i l'autoestima a nivell emocional i cognitiu a partir 

de la capacitat del gos per oferir amor incondicional. 

4. Enfortir les destreses i aptituds personals i la promoció de l'autonomia a través de la 

relació amb l'animal. 

6. Proporcionar llibertat i entreteniment al pacient que el distregui de la malaltia 

mitjançant dinàmiques i/o activitats comunitàries.  

	 5.3.4.	Indicadors	de	la	proposta	socioeducativa	

VARIABLES INDICADORS 

V1: Estat 
psicològic i 
emocional. 

I1: El programa proporciona major autoestima y seguretat en un mateix.  

I2: El gos proporciona sentiments y emocions que fan que el pacient es 
distregui dels símptomes associats a la  malaltia.  

V2: Percepció 
de l’estat físic i  
de salut. 

I1: La interacció amb el gos ajuda a enfortir les habilitats y aptituds 
personals.  

I2: La cura d’un altre ésser viu afavoreix la promoció de la pròpia 
autonomia.  

V3: Cobertura 
de les 
necessitats 
psicosocials. 

I1: El gos de teràpia facilita las relaciones socials.  

I2: El vincle amb el gos proporciona una disminució dels sentiments de 
soledat.  

 Taula 2. Font: elaboració pròpia.  

	

5.4.	Aspectes	ètics	de	la	recerca	

L'estudi es realitza en compliment de la Declaració d'Hèlsinki versió Fortaleza, Brasil, 

octubre 2013. Amb el present es declara que l'estudi serà realitzat d'acord amb el 

protocol i amb els requisits legals pertinents a la Llei 14/2007 de 3 de juliol, 

d'investigació biomèdica. Es sol·licitarà el consentiment informat als pacients abans de 

la seva inclusió a l'estudi. 

Per garantir el benestar dels gossos participants en el projecte, es duran a terme els 

protocols assignats en compliment de la Llei 4/2015, de 3 de març, de gossos 

d'assistència per a persones amb discapacitat, davant la falta de legislació específica 

per a gossos de teràpia, i assumint els requisits establerts per a gossos d'assistència 

de la Generalitat de Catalunya (2009) i de la Assistance Dogs International (2011).  
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6.	Anàlisi	de	la	informació	

6.1.	Recollida	de	dades		

La recollida de dades del TFG en general s’ha fet principalment a partir de la recerca 

bibliogràfica en el camp de les IAA i l’Educació Social a l’àmbit hospitalari i/o de la 

salut, i l’experiència personal i professional pel disseny i elaboració del projecte 

presentat com a proposta socioeducativa.  

Per altra banda, sabent que és només una entrevista i que per tant, és només una 

aproximació, m’ha ajudat a posar en context la recerca bibliogràfica. La realització 

d’una entrevista semiestructurada i un qüestionari per a la valoració de les 

competències específiques de l’educador/a social del catàleg ASEDES (2007) dins de 

l’àmbit hospitalari28 a un ES de l’Hospital Clínic de Barcelona m’ha permès obtenir 

respostes a alguns dels interrogants en el plantejament del treball i poder sistematitzar 

l’objectiu del TFG.  

Al posar-me en contacte amb l’educador social per tal de sol·licitar l’entrevista, se li ha 

comunicat l’objectiu de l’entrevista. S’ha realitzat una entrevista semi-estructurada que 

consta de 23 preguntes, a més de les que consideri rellevants per tal d’obtenir 

informació sobre els objectius del TFG a mida que es va anar realitzant. La durada de 

l’entrevista no va arribar a una hora de durada. L’objectiu és conèixer la perspectiva i 

funcions de l’educador/a social entrevistada i l’encàrrec institucional. Per a 

l’anàlisi qualitatiu es farà una transcripció de l’entrevista (prèvia autorització de la 

persona entrevistada) per tal de poder recollir les dades més rellevats per als objectius 

TFG.  

El qüestionari amb respostes amb una escala numèrica de 0 a 2 segons el nivell 

d’importància a l’àmbit hospitalari de cada competència valorada segons les funcions 

del Catàleg de Funcions i Competències de la educadora i l’educador social (ASEDES, 

2007) per l’educador/a social com a variable a analitzar. Aquest qüestionari de 32 

qüestions, l’he dissenyat amb l’objectiu de descriure la importància de les funcions i 

competències específiques en aquest àmbit.29  

																																																								
28	La	metodologia	emprada	l’he	dissenyat	prenent	com	a	referència	una	tesi	doctoral	de	la	Universitat	de	
Barcelona	(Nieto,	J.	2015).	Veure	punt	5;	Annexos.	
29	Veure	qüestionari	i	respostes	al	punt	10;	Annexos.		
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6.2.	Resultats	de	la	recollida	de	dades	

Un cop realitzada l’entrevista 30  a Yeray Pastor, Educador Social que treballa a 

l’Hospital de Dia del Departament de Psiquiatria de l’Institut de Neurociències de 

l’Hospital Clínic de Barcelona és necessari destacar la importància del treball que fan 

els educadors i educadores socials amb els pacients i les seves famílies, sobretot en 

el sentit de l’acompanyament a l’hora d’entendre la malaltia i el compromís de les 

persones que formen part de l’entorn social del pacient per garantir el seu benestar. 

Quan pregunto al Yeray sobre la importància de la nostra figura fora de l’àmbit de la 

psiquiatria, constata que és molt necessària i que als hospitals s’estan adonant d’això, 

de la utilitat de la nostra figura i que estan començant a apostar, ells estan treballant 

perquè això sigui possible a través de projectes de recerca i estudis científics que 

demostrin amb les dades a que la comunitat mèdica està acostumada a treballar com 

a resultats, la veritable importància de la nostra pràctica professional. Una mostra 

d’això és el projecte “Escurçant distàncies”31 que tot just ara estan iniciant amb el 

problema del COVID19 “en el hospital casi todas las salas se están convirtiendo en 

salas de COVID y esto requiere también que nos reformulemos a nivel profesional” 

comenta en Yeray quan explica que de manera voluntària i per pròpia iniciativa 

juntament amb l’equip de psicòlegs i psicòlogues que intervindran amb pacients en 

fase terminal, començaran a endinsar-se en aquestes sales per poder acompanyar a 

les persones afectades i mantenir el contacte amb els seus familiars a través de 

dispositius electrònics.  

En aquest àmbit, principalment es fa un treball “multidisciplinar” tal com comenta el 

Yeray. La Treballadora social de l’equip s’encarrega de posar-se en contacte amb els 

serveis de la comunitat amb què col·laboren i l’Educador Social és l’encarregat de fer 

un acompanyament per establir la transició o relació amb aquests altres Serveis 

comunitaris i les activitats que es realitzen al centre i fer el traspàs del seguiment de 

cada pacient a la psicòloga que és qui s’encarrega de comentar-ho i treballar-ho amb 

la família.  

Durant l’entrevista comentem com l’educador o educadora social podria fer una 

funció com de PSI (Programa de Suport Individualitzat) a nivell general de l’hospital 

fent una acció socioeducativa amb persones amb altres tipus de malalties, com 

malalties cròniques com és el cas de la proposta presentada en aquest TFG per 

exemple. De fet, comenta que des de fa més d’un any s’està realitzant un programa 

																																																								
30	Veure	transcripció	de	l’entrevista	al	punt	9.3;	Annexos.	
31	https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/el-clinic-posa-en-marxa-el-projecte-escurcant-distancies-
per-facilitar-la-connexio-entre-pacients-de-covid-19-i-els-seus-familiars	
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d’Intervenció Assistida amb gossos en el marc de les activitats que realitzen un cop 

a la setmana on el Yeray explica que els gossos s’adapten als tallers que ells tenen 

preparat per treballar amb objectius a nivell individual i grupal en funció de les 

necessitats dels pacients de forma que faciliten la seva feina tal com comenta en 

Yeray a l’entrevista: “porque a lo mejor te encuentras ocasiones en las que quizás el 

niño no está colaborador, ha tenido un problema en casa, o está enfadado y no 

sabemos porqué (...) y el perro es una herramienta muy facilitadora en ese sentido. A 

nivel grupal, el perro es con ellos el que lleva la voz cantante dijéramos; entonces es 

fácil trabajar el saber esperar, el compartir, la aceptación del límite, etc. Son pequeños 

matices que hacen que el niño vaya adecuándose y vaya adquiriendo esos valores 

que son considerados correctos en la sociedad en qué nos encontramos”.  
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7.	Conclusions	i	consideracions	finals	

Aquest apartat està format per dos subapartats:  

- Per una banda, la discussió que he pogut extreure jo personalment, aquelles 

controvèrsies, límits i possibilitats que considero que, tal com expressa la cita que 

encapçala la portada del TFG, són necessaris per fer real el somni de la transformació 

social.  

- Per altra banda les conclusions sobre cada un dels interrogants que van donar lloc al 

plantejament del TFG i aquells que han anat sorgint al llarg del treball.   

 

En el conjunt dels dos apartats pretenc exposar els següents aspectes:  

- Possibilitats de la figura de l’Educador i Educadora Social a l’àmbit hospitalari.  

- Quines són les funcions de l’educació social amb aquest tipus de pacients? 

- Seria possible fer aquesta proposta sense la presència del gos com a element 

motivador de la nostra pràctica professional? 

- Possibilitats de les IAA en l’Educació Social.  

7.1.	Discussió		

• A la qüestió que plantejava a la justificació del TFG: “Seria possible fer aquesta 

proposta sense la presència del gos com a element motivador de la nostra 

acció socioeducativa?” ...La resposta és ambivalent. Per un costat considero que 

en una proposta socioeducativa específicament dirigida a un determinat grup de 

pacients amb característiques tan definides, el paper del gos com a element 

motivador de la nostra acció educativa pot ser clau. Ho exposo des de l’experiència 

d’haver fet la proposta de participar al projecte en el seu moment als pacients, i 

veure que el sol fet de la presència del gos en el projecte en la majoria dels casos, 

era un factor determinant per la seva conformitat. Tot i que no es va donar el cas 

(però si m’ha passat en altres projectes o programes), també és possible que hi 

hagi gent que no vulgui participar perquè tingui por, al·lèrgia o simplement, que no li 

agradin els gossos. Tot i així considero imprescindible entendre els fonaments de la 

nostra pràctica professional sense tenir en compte la presència de l’animal per 

després poder fusionar-ho amb les intervencions dels animals;  

“Los profesionales de la Educación Social pueden desempeñar un papel muy 

importante, con intervenciones que consigan dotar al paciente y su familia de 

herramientas para afrontar las particulares circunstancias ... desarrollar acciones que 

posibiliten cambios en el entorno más próximo, en coordinación con diversos 

profesionales, aprovechando los recursos de la comunidad y generando es ésta 
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actitudes proactivas (...) su actuación también permitirá una mejora de la calidad 

asistencial (...) dirigiendo sus esfuerzos a los profesionales del centro y al logro de una 

mayor interacción (relacional), entre la sociedad y el hospital.” (Gutierrez, Quintanal, 

2018: 253). 

	

• La figura de l’Educador i Educadora Social actualment als hospitals al nostre 

territori, està centrada en necessitats específiques dins l’àmbit de l’educació escolar 

(Aules hospitalàries) i malalties en l’especialitat de psiquiatria. A Catalunya 

actualment, no existeix una figura ni categoria professional d’educador i educadora 

social dins del Sistema Català de la Salut. Per tenir una perspectiva global i poder 

valorar la importància de la nostra figura, seria interessant posar sobre la taula, la 

influència dels determinants socials en el marc de la salut sobre les condicions i 

estils de vida de les persones, que pugui atendre a les necessitats socioeducatives 

tant dels pacients com dels familiars, la comunitat, i els professionals de la salut 

mitjançant el treball en xarxa, en totes aquelles accions socials orientades a la 

millora de dels aspectes bio-psico-socials  i de la qualitat de vida i les condicions de 

salut.   

	

• A dia d'avui, la producció científica sobre IAA no ha fet grans progressos i aquestes 

limitacions segueixen estant presents tal com es desprèn en algunes revisions 

(Kamioka et al., 2014); (López-Cepero et al., 2014). En moltes ocasions, els efectes 

beneficiosos de la IAA a nivell físic i emocional estan basats en resultats anecdòtics 

que no tenen una base consistent (Fawcett; Gullone, 2001); (Johnson et al., 2002), 

en d’altres estudis no tenen adequats procediments de control de variables 

estadístiques (Wilson, Barker, 2003) i solen ser freqüents els errors de disseny que 

comprometen la seva validesa (Marí, 2012). Per aquests motius entre d’altres, és 

comprensible que existeixi controvèrsia a l’hora de plantejar qüestions sobre 

la validesa de determinades pràctiques en el món de les IAA. El que pot succeir 

en determinats casos en referència a la relació amb els animals com a nou àmbit 

d’acció socioeducativa és que “nos encontraremos con una disociación entre 

unos estudios académicos (...) y unas prácticas profesionales inconexas, 

descafeinadas y sin el reconocimiento social y profesional que esta práctica 

educativa demanda” (Senent-Sánchez, 2014: 112). Considero important remarcar 

que es nostres pràctiques s’han de centrar en la intenció pedagògica. Les IAA com 

a proposta socioeducativa, no es tracten en cap cas d’una acció terapèutica, ja que 

aquesta és una qüestió del camp de la psicologia. En els estudis de Grau 

d’Educació Social no existeix actualment cap contingut teòric al respecte. Donada la 
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dificultat que suposa fer possible això, seria interessant crear circuits que possibilitin 

als i les estudiants d’educació social que permetin conèixer el camp de 

l’Antrozoologia des de d’una perspectiva adequada. “Del mismo modo que han 

aparecido nuevos ámbitos en los últimos años, -educación social escolar, 

mediación, educación socio-ambiental…-, podria desarrollarse la relación de los 

animales como un nuevo ámbito de esa intervención” (Senent-Sánchez, 2014:112). 

Una proposta podria ser mitjançant TFG’s especialitzats en el camp de les IAA, 

Seminaris de treball, algun mòdul específic en el marc d’altres assignatures, etc. 

7.2.	Conclusions		

• L’animal d’IAA intervé en el model d’acció socioeducativa de l’agent de l’educació 

per convertir-se en una eina valuosa en el procés de canvi però és l’agent educatiu 

el que possibilita l’acció educativa.  

 

• Degut a l’interessant paper que podem oferir en la millora de la qualitat de vida a 

nivel de les necessitats socioeducatives dels pacients, les seves famílies, la 

comunitat i els professionals del camp de la Salut, és necessari explorar noves vies 

d’acció socioeducativa per poder oferir una base que reforci i doni garanties, a la 

presència i participació de la figura de l’educador i/o educadora social.  

	

• És possible dissenyar, planificar i avaluar un projecte de IAA amb una proposta 

socioeducativa. Per això és necessària una formació especialitzada i continuada.  
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8.	Al·legat	final	

El món de l’Antrozoologia i les IAA m’ha permès comprendre el vincle que pot sorgir 

entre l’agent i el subjecte de l’educació a través de la connexió amb els animals. Al 

llarg dels estudis d’Educació Social amb cada una de les assignatures, m’he anat 

(trans)formant com a persona i en la professional que soc ara. Tot això m’ha permès 

adonar-me i ser conscient de la realitat en la què vivim... En un sistema on tot allò que 

la societat no considera dins de la “normalitat” és rebutjat i genera violències, 

desigualtat, pobresa..., on el capitalisme està per sobre de les vides humanes (i no 

humanes), les institucions es basen en protocols i normes, vivim sota de control social, 

en una societat patriarcal, androcentrista...però també m’ha permès adonar-me de les 

possibilitats que tenim per generar nous contextos educatius. Del que es tracta és de 

buscar nous efectes educatius, d’intenció pedagògica (no terapèutica) vinculants amb 

l’empoderament, la inserció, amb continguts culturals, drets, oportunitats... 

 

Tal com he exposat anteriorment, existeixen controvèrsies respecte a les possibilitats i 

els efectes de les IAA per diversos motius. De fet, jo m’ho vaig qüestionar molt abans 

de donar el salt a aquest camp. Justament per aquest motiu i per l’esperit crític que 

representa el nostre ofici d’educar, que vaig voler endinsar-me per poder formar part 

activa d’una progressió que avali i contempli les IAA com a part de la nostra acció 

socioeducativa.	És un camp professional molt jove que no té una formació reglada, ni 

tan sols una regulació, i encara queda un camí llarg per recórrer. Això fa que 

existeixin, persones que desqualifiquen les bones pràctiques fent un ús que pot portar 

a qüestionar la professionalitat de l’activitat. La part positiva en aquest cas, és que en 

la majoria d’ocasions és el desconeixement el que provoca aquest fet, i no les males 

intencions, i això obre una porta a l’esperança. No es pot perseguir l’objectiu de 

treballar fent IAA simplement pel fet de que t’agradin els animals, o pel fet que el teu 

gos sigui molt bo (per a tu)... Aquest tipus de pràctiques generen resultats inadequats, 

decepcions, intrusisme i escepticisme molt justificats. Perquè, no val amb tenir un 

“bon” gos i ensenyar-li “habilitats” per fer de les IAA un itinerari professional, sinó que 

es posen en joc moltes coses: el subjecte i l’animal amb els què treballes, 

l’Educació social i les IAA, el centre o institució on realitzes les teves pràctiques, 

i la teva vàlua professional. Però també existeixen moltes experiències amb 

professionals i animals ben formats, a partir de les quals es poden crear sinèrgies que 

potenciïn determinades pràctiques amb bons resultats. Per aquest motiu és necessari 

compartir aquests coneixements que ja es tenen. 	
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Si tingués l’oportunitat, m’agradaria continuar aquest treball aprofundint en l’aplicació 

més “social” de l’Antrozoologia dins de les nostres competències en diferents àmbits 

de l’acció socioeducativa. La relació afectiva que pot sorgir amb un animal com a 

facilitador de l’acció educativa, ens permet treballar el fet que el subjecte de l’educació 

valori com els animals pensen i contemplen el món sense insistir en com ho veuria el 

propi subjecte. Aquesta és la clau per poder interaccionar amb els animals. Per poder 

gaudir de la interacció amb ells, és necessari aprendre el seu llenguatge, la seva 

cultura, la seva manera de ser... De la mateixa manera que l’educador(a) social ha de 

fer amb el/la subjecte amb què treballa, no es tracta de dur a terme el paper “d’expert”, 

sinó de company(a) en el procés de canvi per tal de que esdevingui l’acceptació...  

Al llibre Frankestein Educador, que vam treballar a l’assignatura de Pedagogia Social, 

Philippe Meirieu (1998) parteix del mite de Frankestein per qüestionar l’educació com 

a forma de control, i ens fa reflexionar sobre com podem oferir situacions, temps i 

espais que permetin construir ponts amb la relació a aquesta acceptació i el desig 

d’aprendre per part del subjecte i s’apropiï dels continguts culturals que li permetin 

trobar respostes a les seves pròpies preguntes i trobar nous camins per sí sol: 
“[...] instalar la preocupación por la transferencia en el núcleo mismo del aprendizaje, 

en forma de preocupación por el poder emancipador de los aprendizajes y de voluntad 

de permitir a aquél que sabe que sepa que sabe, que sepa para qué sirve lo que sabe, 

qué puede hacer con ello y dónde puede utilizarlo, a qué preguntas responde lo que 

sabe, cómo podrá hacerlo suyo, desviarlo para crear soluciones nuevas y proferir 

palabras inéditas ante situaciones imprevistas” (Meirieu, 1998: 113). 

... i d’aquí, que esdevingui el vincle.  

A partir d’aquesta reflexió i de nous interrogants que m’han anat sorgint amb el present 

TFG, considero que seria interessant treballar la hipòtesi per tal de valorar si la 

relació que es dona entre el subjecte i l’animal ens pot oferir a nosaltres com a 

agents de l’educació, una visió de la capacitat del subjecte per crear vincles. 

Això ens permetria treballar ja no només el vincle educatiu entre l’educador(a) social i 

el subjecte, sinó el vincle que aquella persona pugui crear amb altres persones.  
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