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Amb accés previ al Postgrau en Instrucció d’Unitats 
Canines de Treball

El Curs en Ensinistrament de Base i Educació Canina, ofert per docents amb més 
de 30 anys d’experiència en el sector, planteja la iniciació a l’ensinistrament de 
gossos de treball. El programa forma en les tècniques d’ensinistrament caní més 
innovadores, sempre tenint en compte el benestar animal i potenciant al màxim 
les habilitats i competències dels participants. 

La formació permet obtenir l’acreditació per a treballar en centres especialitzats, 
regulats a Catalunya per la Llei 19/2009 d’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades per gossos d’assistència, i l’Ordre ASC/573/2010, desenvolupament 
parcial de la Llei 19/2009, que regula l’acreditació dels centres d’ensinistrament de 
gossos i unitats de vinculació. 

Objectius
 ■ Oferir la formació essencial per a 
l’aprenentatge i l’ensinistrament caní. 

 ■ Ensinistrar mitjançant l’ús de 
tècniques d’aprenentatge.

 ■ Modificar conductes no desitjades en 
gossos per a aconseguir convivència 
social.

 ■ Iniciar a l’alumne en l’ensinistrament 
específic. 

 ■ Oferir la base per al Postgrau en 
Instrucció d’Unitats Canines de 
Treball.

Metodologia
 ■ El curs forma part d’un itinerari 
complet que comprèn 3 nivells: 
iniciació, especialització i postgrau.

 ■ Base teòrica i pràctiques sobre el 
terreny. Estudi de casos i mediacions 
en temps real.

 ■ Professors experimentats en actiu.

 ■ Material específic per a cada 
temàtica dels mòduls: anotacions 
tècniques, casos pràctics, fòrums de 
discussió, etc.

 ■ Tutories quinzenals.

Perfil d’ingrés
 ■ Persones que vulguin acreditar les 
Unitats de competències per l’Institut 
Nacional de Qualificacions (INCUAL) 
amb el certificat de professionalitat 
Ensinistrament de Base i Educació 
Canina. 

 ■ Persones interessades en 
l’ensinistrament caní.

Curs en Ensinistrament de Base 
i Educació Canina En línia

Informació general

Titulació: Certificat en Ensinistrament de Base i Educació Canina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Reconegut per l’ISPC com a activitat de formació contínua 
pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya. 
Modalitat: presencial.
Crèdits: 15 ECTS.
Places: 25. 
Inici i final: del 13/09/2021 al 22/10/2021.
Horari: de 9h a 13h o de 16h a 20h, de dilluns a divendres. 
Idioma: castellà (30%), català (50%), anglès (20%).
Preu: 1.610 €. 
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: oberta a www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral

Programa del curs

Tècniques d’ensinistrament
Disseny i planificació de programes d’ensinistrament caní de base; Temperament i 
conducta del gos: conductes anormals durant l’entrenament, modificació dels mals 
hàbits i problemes de comportament; Comportaments agressius del gos; Control dels 
entorns; Tècniques de “canvi de mà” i traspàs d’ordre per vinculació amb el propietari/
client; Planificació classe “one to one”; Zones de treball i materials de suport per a 
l’ensinistrament caní de base; Tècniques de socialització de cadells i adults; Disseny 
de protocols per a propietaris; Prevenció de perills i identificació de riscos aplicats a 
l’ensinistrament caní de base; Benestar animal (Enrichment).

M.1

Avaluació i tècniques de modificació de la conducta
El comportament del gos: caràcter, aptituds, instints, necessitats, satisfaccions; 
Evolució de l’ensinistrament; Estratègies per a l’aprenentatge; El desenvolupament 
psicològic del cadell; Intel·ligència i aprenentatge del gos; Obediència del gos: fases 
de l’obediència; Trastorns del comportament del gos; Elaboració d’informes de 
progrés.

M.2

Manteniment
Classificació de races i reconeixement d’estàndards bàsics; Característiques 
morfològiques del gos; L’aparell locomotor; L’aparell respiratori; L’aparell digestiu; El 
sistema nerviós; Cures i higiene; Enrichment (no convalidable).

M.3

Emprenedoria
Negoci creatiu; Estratègies competitives; Creació d’empreses; Comptabilitat bàsica; 
Màrqueting; Anglès.

M.4
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Sortides professionals
 ■ Ensinistrador educador caní.

 ■ Ensinistrador caní a domicili.

 ■ Ensinistrador caní esportiu.

 ■ Ensinistrador de centres veterinaris.

 ■ Ensinistrador auxiliar d’instructors 
canins. 

 ■ Ensinistrador de centres d’adopció.

 ■ Ensinistrador de residències canines.

 ■ Auxiliar de manteniment de 
protectores i residències canines. 

Coordinació
Marga Macías. 
Directora d’International Detector Dogs 
Team (IDDT). Presidenta de l’Associació 
Internacional d’Entitats de Gossos 
d’Assistència i Teràpia Assistida amb 
Animals (AIGAT).

Informació 
complementària

 ■ Aquest curs és part d’un 
itinerari i dóna accés al 
Postgrau en Instrucció 
d’Unitats Canines de Treball.

 ■ Assistència mínima 
obligatòria al 80% de les 
classes per a l’acreditació dels 
cursos. 

 ■ Horaris compatibles amb la 
jornada laboral. 

 ■ Formació bonificable a la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Cursos meritoris per a les 
oposicions.

FUABformació
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral
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