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1. Curs de pràctiques de clicker + target stick:
-Es tracta d’un curs on s’explica com fer un bon ús del clicker i el target stick, així com
algunes de les diferents tècniques que s’utilitzen en ensinistrament per crear
conductes i comunicació entre Gos-Persona, Persona-Gos.
-Els objectius d’aquest Curs són:
1. Entrenar un bon maneig del Clicker i del Target Stick en la persona que
acompanyi al gos.
2. Una bona gestió dels premis, per tal d’evitar falsos marcadors o senyals
equivoques que deriven en frustracions i conductes no volgudes dels
nostres gossos.
3. Es treballarà l'emmotllament lliure, que és el reforç d’aproximacions
successives a la conducta requerida (Sansa, J. 2020), també conegut
popularment, com a “moldejat” lliure.
4. I finalment, treballarem el seguiment per part dels nostres gossos, del
target stick i com, amb aquesta eina, podem construir una conducta.
*Quant dura el curs? És un curs/seminari de 4 sessions, les quals tindran una
durada de dues hores per sessió.
*Quan es farà? El curs té un màxim i un mínim d'inscripcions, sent 12 inscrits el
màxim, les dates es decidiran un com es tingui el mínim d'inscrits. Sempre serà els
dilluns de 18 h a 20 h, a les instal·lacions del club caní Callús.
*Quin preu tindrà? Per als socis del club caní Callús tindrà un preu de 75 € i per als
no socis 85 €.
*Com apuntar-se? A través del WhatsApp al 648 278 590, o trucant al 938 757 115.
També es pot fer per correu electrònic a raul@dogeducat.es
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2. Curs de maneig de corretja, caminar sense tibades.
-Es tracta d’un curs on explorarem els motius pels quals els gossos tiben de la corretja i
quines diferents estratègies, basades en la psicologia de l’aprenentatge, podem aplicar
per ensenyar als nostres gossets a no tibar. També farem un entrenament a les
persones participant del curs, de com s’ha d’utilitzar la corretja i els diferents elements
de subjecció (sempre evitant elements que produeixin càstig físic o malestar psicològic
als gossos), ja que el mal maneig per part de les persones que porten gossos és en gran
part el motiu pel qual els nostres gossets tiben, així com parlarem de la part ètica,
sense extremismes.
-Els objectiu d’aquest Curs/ seminari són:
1. Entrenar un bon maneig de corretja per part de les persones participants.
2. Ensenyar als gossos a saber, com ens agradaria que caminessin quan van
lligats.
3. I finalment, posarem en pràctica algunes de les tècniques d’autocontrol que
els gossos necessiten per al control d’impulsos, com pot ser, l’aparició d’un
estímul discriminatiu i la gestió de la impulsivitat.
*Quant dura el curs? És un curs/seminari de 4 sessions, les quals tindran una durada
de dues hores per sessió.
*Quan es farà? El curs té un màxim i un mínim d'inscripcions, sent 12 inscrits el màxim,
les dates es decidiran un com es tingui el mínim d'inscrits. Sempre serà els dilluns de
18 h a 20 h, a les instal·lacions del club caní Callús.
*Quin preu tindrà? Per als socis del club caní Callús tindrà un preu de 75 € i per als no
socis 85 €.
*Com apuntar-se? A través del WhatsApp al 648 278 590, o trucant al 938 757 115.
També es pot fer per correu electrònic a raul@dogeducat.es
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3. Curs d’educació bàsica, els mínims que ha de saber fer
un gos educat.
-Saben els nostres gossos què volem d’ells? Tenen clares les senyals comunicatives que
emetem? Amb aquest curs decidirem quines son les senyals comunicatives que els
nostres gossets han de saber, així com farem els entrenaments específics per cada una
d’elles.
-Els objectiu d’aquest Curs/ seminari són:
1. Crearem un “Marcador” confirmador, perquè els nostres gossos tinguin clar
si ho estan fent bé o no.
2. Practicarem, amb les degudes repeticions i exposicions, per exemple amb
corretja, dels diferents exercicis d’educació bàsica (Nom, Mira’m,
Seu+quiet, Tumbat+quiet, Vine, Toca esperar i ja pots fer, popularment
conegudes com a senyals d’alliberació).
*Quant dura el curs? És un curs/seminari de 4 sessions, les quals tindran una durada
de dues hores per sessió.
*Quan es farà? El curs té un màxim i un mínim d'inscripcions, sent 12 inscrits el màxim,
les dates es decidiran un com es tingui el mínim d'inscrits. Sempre serà els dilluns de
18 h a 20 h, a les instal·lacions del club caní Callús.
*Quin preu tindrà? Per als socis del club caní Callús tindrà un preu de 75 € i per als no
socis 85 €.
*Com apuntar-se? A través del WhatsApp al 648 278 590, o trucant al 938 757 115.
També es pot fer per correu electrònic a raul@dogeducat.es
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4. Curs pràctic de motivació i atenció, el joc com a
element essencial de benestar i vincle.
-Durant aquest curs, tant si el teu gos/sa juga de forma descontrolada, com si no li
motiva cap mena de joc, treballarem per regular aquest dèficit, ja que una de les
maneres d'entendre'ns i aconseguir que ens facin cas en situacions difícils, és tenint un
vincle prou ferm cap a nosaltres, junt amb una dosi d'atenció i motivació, cosa que
provocarà que el gos/sa gaudeixi de la situació, fent cas al que li demanem. Així com
dels múltiples beneficis que l'exercici físic comporta com, poder córrer saltar i divertirse, impedir o no promoure aquest tipus d'interacció, seria posar en risc el seu benestar
físic i emocional.
-Els objectiu d’aquest Curs/ seminari són:
1. Aprendre a jugar de forma ordenada, amb la intenció de que el gos/sa, de
forma cognitiva, aprengui en quin moment estem jugant i pot excitar-se, i
en quin moment el joc a de finalitzat i toca relaxar-se, cosa essencial, ja que
aquesta pràctica donarà molts beneficis en la resta de situacions
quotidianes, com pot ser la ansietat que provoca l’avorriment.
2. Pel que fa al gossos que no juguen gaire, aquest tipus d’activitats
proporciona múltiples beneficis físics i psicològics, els ensenyarem lo
divertit que pot ser jugar amb les diferents tècniques de motivació i
aprenentatge que hi ha.
*Quant dura el curs? És un curs/seminari de 4 sessions, les quals tindran una
durada de dues hores per sessió.
*Quan es farà? El curs té un màxim i un mínim d'inscripcions, sent 12 inscrits el
màxim, les dates es decidiran un com es tingui el mínim d'inscrits. Sempre serà els
dilluns de 18 h a 20 h, a les instal·lacions del club caní Callús.
*Quin preu tindrà? Per als socis del club caní Callús tindrà un preu de 75 € i per als
no socis 85 €.
*Com apuntar-se? A través del WhatsApp al 648 278 590, o trucant al 938 757 115.
També es pot fer per correu electrònic a raul@dogeducat.es
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5. Curs pràctic fòbia als trons i petards, com treballar-ho
durant l’any i què fer si anem a última hora.
-Es treballarà diferents tècniques d'habituació i contracondicionament, les quals són
tècniques de la psicologia de l'aprenentatge i estan sotmeses a les regles del
condicionament clàssic Pavlovià, també explicarem com afrontar el moment que no
esperem que l'estímul que genera la fòbia aparegui per sorpresa, així com de quina
manera s'ha de preparar l'entorn perquè el gos/sa pugui sentir-se segur en nits com la
de Sant Joan.
Nota aclaridora: en el suposat que tingueu un gos/sa que les nits de més estrès, com
Sant Joan, prengui alguna medicació receptada per un Veterinari/ària col·legiat, ens
haurem de coordinar amb ell/a per poder elaborar una estratègia conjunta, ja que
sense aquesta col·laboració, no és adequat fer cap tractament de teràpia conductual ni
farmacològica.
-Els objectiu d’aquest Curs/ seminari són:
1. Aprendre les diferents tècniques i mètodes per reduir l’estrès que provoca
aquests tipus de fòbia, així com planificar una sèrie de rutines del dia a dia
per reduir la reactivitat d’avant dels estímuls.
2. Com preparar l’escenari i l’ambient adequat per aquells dies on la intensitat
dels estímuls que provoquen la fòbia sigui molt elevat.
*Quant dura el curs? És un curs/seminari de 4 sessions, les quals tindran una durada
de dues hores per sessió.
*Quan es farà? El curs té un màxim i un mínim d'inscripcions, sent 12 inscrits el màxim,
les dates es decidiran un com es tingui el mínim d'inscrits. Sempre serà els dilluns de
18 h a 20 h, a les instal·lacions del club caní Callús.
*Quin preu tindrà? Per als socis del club caní Callús tindrà un preu de 75 € i per als no
socis 85 €.
*Com apuntar-se? A través del WhatsApp al 648 278 590, o trucant al 938 757 115.
També es pot fer per correu electrònic a raul@dogeducat.es
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