Curs d’Ensinistrament
JORNADA PER JOVES.
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21 de Juny
Organitzat per:
Representació Territorial
de la FCC a Barcelona

El objectiu d’aquest curs és entendre com ens pot ajudar el
clicker per millorar la connexió
amb el nostre gos, tant per la
caça com per crear rutines, ensinistrament, habilitats, etc.

Oberta
l’ Inscripció

Formació 2014

I Curs d’ Iniciació al Clicker - Proves de Treball

Carolina Cuadros Andreu
Instructora- Ensinistradora

JORNADA PER JOVES.
I Curs d’Iniciació al Clicker - Proves de Treball
El objectiu d’aquest curs és entendre com ens pot ajudar el clicker per millorar la connexió
amb el nostre gos, tant per la caça com per crear rutines, ensinistrament, habilitats, etc. .

Proves de Treball

És una activitat divertida, per al participant , per al
seu gos, per al públic espectador. Consisteix a fer
exercicis amb el gos.

Que és el clicker?

L’ensinistrament amb el clicker es basa en reforçar
les conductes positives del gos a base de premis.
És un mètode d’ensinistrament divertit i molt efectiu on el gos aprendrà ràpidament i es divertirà fentho. El Clicker és una petita caixa de plàstic que al
pressionar-la fa un soroll clar i diferent a qualsevol
altre estímul, d’aqueta manera ens permet comunicar-li al gos de manera ràpida i precisa quin és el
comportament que estem premiant.

Professorat : Carolina Cuadros Andreu.

Es va iniciar a la modalitat d’Agility a l’any 2000 amb una Pastora Alemany, a la qual
aviat van seguir les seves dues bretones: Cuca i Nina. Fins al dia d’avui competeix
amb Pastors Australians. Ha competit a Catalunya, Espanya i Anglaterra.
El seu recorregut no ha estat solament el món de l ‘Agility, sinó que ha provat moltísimes disciplines, en els quals hi ha relació guia gos, com per exemple:Frisbee, Dancingdog, Flyball, Pasturatge amb ovelles i vaques, Gossos d’assistència, Canicross,
Ha realitzat infinitat de cursos relacionats amb l’ensinistrament caní des de l’any
2006 fins ara, arribant a obtenir, entre d’altres, el títol de monitora d’Agility al 2007 del
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Curs ensinistrament gossos de caça amb l’ECC a l’any 2009.

JORNADA PER JOVES.
I Curs d’Iniciació al Clicker - Proves de Treball
PROGRAMA.

21 de juny de 2014.

A la Finca Can Pascol (Caldes de Montbui)
- Hora d’inici les 9 del matí.
- Curs teòric i pràctic.
- Utilització del Cliker.
- Exercicis pràctics amb el gos.
- Possibilitat de portar un gos per alumne.
- Alumnes de 0 a 18 anys.
- Subvencionat integrament
amb dinar de migdia inclòs pels joves.
Els menors hauran de vindre acompanyats
del seu pare o tutor legal.
Amb aquestes jornades pretenem aconseguir una formació continuada del nostre
col·lectiu, actual i futur, amb l’ensenyament
de totes les modalitats, per crear l’afició entre el més joves amb mètodes i profesorat
especialitzats. Places Limitades.

Formació 2014

T’esperem!

Oberta
l’ Inscripció

COORDENADES GPS FINCA CAN PASCOL
CALDES DE MONTBUI
LATITUD 41º 38’ 29,40’’
LONGITUD 2º 8’ 14,67’’
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