
 

A Asociación ANDREA e o CRE Alzheimer (Centro de Referencia Estatal de Aten-
ción a Persoas con Enfermidade de Alzheimer e outras Demencias) en colabora-
ción coas  Asociacións ASZAL e AFA Benavente (Asociación de familiares e enfermos 
de Alzheimer de Benavente e a súa Bisbarra) iniciaron un Estudo de Investiga-
ción sobre os Beneficios das Terapias non Farmacolóxicas e corroborar  a eficacia da 
Terapia Asistida con Asnos para persoas afectadas pola enfermidade de Alzheimer.  

Os Profesionais do CRE Alzheimer son os responsables da Dirección Metodolóxica 

do Estudo. Así mesmo realizarán a Análise Estadística e Clínica dos datos unha vez 

finalizada a Intervención a mediados do mes de Setembro de 2012. Se estima que a 

Investigación cos resultados obtidos poda estar finalizada no mes de Decembro de 

2012. 
Con este Estudo de Investigación a Asociación ANDREA pretende dar a coñecer os 
Beneficios Físicos, Cognitivos e Sociais que veñen obtendo cos seus PMA(Programas 
de Psicoestimulación Multifuncional Asistida con Asnos) ao longo da súa extensa 
traxectoria na Terapia Asistida con Animais. 

A Asociación ANDREA e o CRE Alzheimer de Salamanca 
poñen en marcha un Estudo de Investigación  

A Asociación ANDREA e a Universidade de Oviedo asinan 
un Convenio de Cooperación. 

Este Convenio de Cooperación entre a Universidad de Oviedo (Escola Universita-

ria de Traballo Social de Gijón) [EUTSG], e a  Asociación ANDREA, para as Prácti-

cas de Traballo Social, nace debido á demanda que recibimos de estudantes interesa-

dos en afondar no traballo de Terapia Asistida con Animais, e da traxectoria de investi-

gación no devandito campo que vimos realizando en colaboración con outras entida-

des. 

As «Prácticas de Traballo Social de Tercer Curso»(PTSIII) teñen como finalidade 

favorecer a formación inicial dos estudantes, na liña de facilitarlles a análise da reali-

dade social e a adquisición de habilidades e recursos para o exercicio da profesión. 
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Un grupo de 15 fotógrafos chegados de diferen-

tes provincias visitan a Asociación ANDREA 

para levar a cabo un Monográfico sobre os no-

sos burros de terapia. Para iso integráronse na 

manda que pasta libre coas súas crías nun en-

torno de singular beleza declarado no ano 2005 

Reserva da Biosfera pola UNESCO.  

Special Olympics Galicia elixe á Asociación ANDREA para participar nos seus Programas de Ocio Terapéutico 

na súa sede de San Salvador dos Penedos situada en zona núcleo da Reserva da Biosfera “Área de Allariz”. 

Un grupo de 12 usuarios e usuarias con alto nivel de depen-

dencia, algúns deles con mobilidade reducida, puideron  com-

probar o carácter terapéutico do contacto cos nosos Burros de 

Terapia, fonte inesgotable de tenrura. 
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Un grupo de Fotógrafos  reúnese en San Salvador dos Penedos para 
facer un Monográfico sobre os Burros 

A Asociación ANDREA recibe nas súas instalacións de San Salvador a mozos do Centro Educativo Monteledo

(Ourense), Centro de Execución de Medidas Xudiciais de Internamento, pertencentes á Xunta de Galiza e 

xestionado pola Fundación “Camiña Social”, onde se atende a menores  en situación de conflictividade social suxei-

tos a medidas xudiciais de internamento. Os rapaces puideron vivenciar e disfrutar da Mediación Terapéutica e da 

aceptación incondicional dos nosos burros de Terapia nun ámbito especial pola súa tranquilidade e a súa fermosura.  

 

 

 

Mozos e Mozas do Centro de Execución de Medidas Xudiciais de 
Internamento Visitan ANDREA 

A S NOS A S N O VA S  

Usuarios  e usuarias do Centro de Recursos para Persoas con Gran Discapacidade da Bisbarra de Lugo (CRD 

COGAMI – FINGOI), de Ocio Terapéutico na sede da Asociación ANDREA, na Reserva da Biosfera “Área de 

Allariz”.  

Máis de cincuenta persoas con minusvalidez gozaron dun día especial preto dos nosos burriños, nin a súa mobi-

lidade reducida, nin as súas cadeiras de rodas, nin as súas cegueiras totais, foron un impedimento para iso. Os so-

rrisos, os xestos de cariño, e as caras de felicidade dos participantes foron os momentos máis emotivos que se 

produciron durante a mediación cos nosos Burros de Terapia.  

 

 

 

O Centro de Recursos para Persoas con Gran Discapacidade
(COGAMI) de Ocio Terapéutico en San Salvador dos Penedos 

Special Olympics Galicia cos nosos Burros de Terapia 
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Un ano máis a Asociación ANDREA en colaboración coa Asociación ASZAL imparte o seu Programa de Esti-

mulación Multifuncional Asistido con Asnos (P.M.A.) para Nenos e Mozos con Autismo e Síndrome de 

Down pertencentes á Asociación Down Benavente. Os numerosos beneficios  

Cognitivos, Psicolóxicos. Sensoriomotores, Afectivos, Comunicativos e Psicosociais  

acadados nos participantes durante estes anos de traballo, afianzan o seu éxito.   

No seu VII Ciclo Formativo, o Curso Especializado de Terapia Asistido con Asnos que imparte a Asocia-
ción ANDREA en colaboración coa Universidad de Vigo na súa sede de San Salvador dos Penedos, reuniu en 
Agosto a persoas de diferentes Comunidades Autónomas: Castela León, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
Rexión de Murcia, Galiza, e outras chegadas de Países da Comunidade Europea como Alemaña.  

Durante o Curso os e as participantes puideron disfrutar do carácter práctico do mesmo, e da amorosa compaña 
dos nosos Burros de Terapia.  

A Asociación ANDREA leva a cabo por terceiro ano con-

secutivo o seu Programa de Terapia Asistida con As-

nos para usuarios e usuarias de ASPROSUB (Asociación 

Protectora de Minusválidos Psíquicos).  

Neste innovador Programa deseñado especialmente para 

persoas con discapacidade  intelectual, os seus principais 

obxectivos son traballar non só o aspecto rehabilitador dos 

devanditos Programas senón tamén o aspecto preventivo.  

Durante as sesións de Terapia levase a cabo un traballo 

integral baseado na estimulación sensorial, reeduca-

ción Psicomotriz e estimulación de áreas primitivas do 

encéfalo dirixido polo equipo interdisciplinar 

da Asociación ANDREA.  
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Programa de Psicoestimulación Multifuncional para nenos e 
mozos con Autismo e Síndrome de Down 

A Asociación ANDREA un Referente Internacional en 
Formación Especializada 

Terapia Asistida con Asnos para Adultos con Discapacidade 
Intelectual da Provincia de Zamora. 



 

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. 

Douro e Samír, aínda que non son xardíns efímeros propiamente ditos, a 
súa simpatía e cercanía fan  que sexan dos máis visitados polos nenos e 
nenas que se acercan o Festival Internacional de Xardíns de Allariz. 

 
Os Burros cedidos pola 
Asociación ANDREA ao 
Concello de Allariz tras 
un convenio de colabora-
ción, dan aos Xardíns  un 
ambiente máis dinámico 
e enriquecedor. 

No que vai de ano a Asociación ANDREA a través 
do seu Programa de apoio aos propietarios de burros 
do rural conseguiu colocar en casas de adopción a 
21 animais que os seus donos xa non podían coidar.  
Conscientes da precariedade, e en moitas ocasións, 
ausencia de servizos especializados no rural, a Aso-
ciación ofrece ademais, ás persoas sen recursos das 

poboacións rurais, algunhas prestacións mais especializadas, como o recorte 
periódico dos pezuños dos seus animais, tan importante para manter a boa 
saúde do burro, así como asesoramento sobre coidados básicos.  

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 

Douro e Samír as estrelas Animadas do Festival 
Internacional de Xardíns. 

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. 

Burros que buscan Familias de Adopción 


