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Formació universitària d’especialització en instrucció i gestió d’unitats 
canines professionals.

La necessitat de gossos de treball en àmbits com la detecció, la seguretat, la 
protecció civil i l’assistència, i la regulació del sector professional a nivell estatal 
i autonòmic, fan que calgui formar a especialistes en la instrucció de gossos 
dedicats al treball, una professió de projecció internacional.

Els estudis tenen un alt grau d’especialització. En l’últim mòdul s’estableixen les 
bases de quatre camps de treball: detecció, rescat, atac i defensa i assistència, amb 
la finalitat que el futur instructor compti amb múltiples opcions professionals.

El Postgrau té com a objectius:
 ■ Proporcionar una formació àmplia i específica als professionals dedicats als gossos de 
treball de diferents àmbits.

 ■ Aportar noves tecnologies i eines per elevar l’eficàcia en les intervencions dels 
professionals com a instructors del gos de treball.

 ■ Complementar i millorar els coneixements i recursos per a optimitzar el procés 
d’aprenentatge del gos de treball.

 ■ Optimitzar els recursos canins i identificar les necessitats.
 ■ Augmentar l’autovaloració i la confiança professional de l’instructor.
 ■ Formar en la gestió d’unitats canines professionals especialitzats.
 ■ Potenciar al màxim les habilitats i competències dels professionals per a adaptar-se als 
reptes de la societat actual i a les necessitats de mercat.

Requisits d’admissió i perfil 
d’ingrés
Per a accedir es requereix:

 ■ Títol universitari oficial de 
llicenciatura, diplomatura o grau, amb 
coneixements i experiència en l’àmbit 
de les unitats canines de treball.

 ■ Presentació de Curriculum vitae.
 ■ Haver superat el Curs en 

Ensinistrament Base i Educació 
Canina o bé la prova d’accés.

Les persones amb experiència que 
no disposin de titulació universitària 
podran ser admeses. En aquest cas, 
rebran un certificat d’assistència.

Els estudis van dirigits a: 
 ■ Ensinistradors i instructors canins.
 ■ Professionals de la seguretat pública i 

privada que tinguin relació amb unitats 
canines i la seva gestió.

Estructura del pla d’estudis

Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Treball (55 ECTS) Crèdits

Ensinistrament de base
Tècniques d’ensinistrament, Avaluació i tècniques per a la modificació del comportament, 
Manteniment, Emprenedoria.

15

Conceptes bàsics
Història, evolució i utilitat, Dret i cultura, Gestió d’unitats canines de treball en l’àmbit de 
l’empresa privada i pública, Màrqueting i empresa.

5

Etologia
Etologia bàsica i clínica avançada, Etologia aplicada a l’ensinistrament específic.

10

Aprenentatge
Tipus d’aprenentatge, L’aprenentatge associatiu avançat, Aprenentatges per a gossos 
especialitzats, Estudi avançat de l’estructura mental del gos.

10

Manteniment del gos de treball
Anatomia, sistemes, sentits i reproducció, Nutrició, Primers auxilis, Cures i higiene, 
Programes d’Enrichment especialitzats per a gossos de treball.

5

Tècniques d’ensinistrament
Identificació i aplicació de tècniques d’ensinistrament específiques, Material i el seu ús 
específic, Aplicació dels principis bàsics i ordres específiques, Aplicació de tècniques de joc 
per a ensinistrament caní específic.

10

Especialitats
Detecció (drogues, explosius, focs, cadàvers i restes humanes, biodetecció), Gossos 
d’assistència, Gossos de teràpia, Rescat i salvament (allaus, terra i aigua), Intervenció tàctica 
i patrulla.

Informació general

Modalitat: Semipresencial, amb 320 hores presencials.
Crèdits: 55 ECTS.
Durada: 1 curs acadèmic.
Horari: De dilluns a dijous, de 16h a 20h. En setmanes alternes.
Places: 25.
Inici i finalització: de 13/09/2021 al 23/12/2022.
Idioma: Català (50%), castellà (30%) i anglès (20%).
Preu: •5.900€: inclou el Curs en Ensinistrament Base i Educació Canina i el Diploma de 
Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Treball. •4.290€: per a estudiants que prèviament 
hagin superat el Curs en Ensinistrament de Base i Educació Canina o una prova d’accés. 5% 
descompte per Alumni FUABformació. (Només a primera matrícula del curs complet).
Preinscripció: consultar www.uab.cat/masters-i-postgraus
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Sortides professionals
 ■ Assistència personal i a la dependència.
 ■ Protecció civil i rescat.
 ■ Seguretat pública.
 ■ Seguretat privada.
 ■ Ensinistrament i educació canines.
 ■ Instrucció canina.
 ■ Centres d’adopció i residències canines.
 ■ Gosseres i comerços.

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/masters-i-postgraus

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

 ■ Equip docent amb més de 30 
anys d’experiència en el sector 
del treball operatiu amb unitats 
canines.

 ■ Tracte individualitzat de 
l’estudiant: classes en grups 
reduïts, amb un o dos professors 
universitaris per a cada 10 alumnes.

 ■ Assessorament integral al llarg de 
la trajectòria acadèmica.

 ■ Formació enfocada cap a la 
carrera professional.

 ■ Dimensió internacional del 
postgrau: 
- Possibilitat de treballar en 
diferents països i llengües en 
l’àmbit professional
- Opció de realitzar pràctiques a 
l’estranger
- Participació d’especialistes 
internacionals de prestigi com a 
docents

 ■ Llançadora professional: contactes 
amb empreses i institucions.

10% descompte Alumni UAB 
Premium informa-te’n a
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)
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