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Propers cursos que està preparant l’Escola Solidària Daina de l'spAm
De:

Societat Protectora d'Animals de Mataró CAAC - Cal Pilé (padrins@protectoramataro.org)

Para:

lalulin67@yahoo.es

Fecha: lunes, 14 de abril de 2014 22:32 CEST

COMUNICACIÓ DE LA SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARÓ

INSCRIU-TE O DEMANA MÉS INFORMACIÓ

Aquests són els cursos que prepara l’Escola
Solidària Daina de l'SPAM pels propers mesos.

CURS OBEDIÈNCIA
CANINA BÀSICA

CURS D’INTRODUCCIÓ A
L’EDUCACIÓ CANINA

En tres sessions aprendrem conceptes
bàsics per aconseguir tenir una bona
relació amb el nostre gos com ara el
llenguatge caní, algunes tècniques
d'ensinistrament, com modificar
conductes indesitjables i com treballar
amb clicker. Hi haurà una sessió
teòrica i dues sessions pràctiques on
treballarem en grup, amb altres
gossos.

Treballarem els principals problemes
de comportament (agressivitat, pors i
fòbies, eliminació inadequada,
trastorns compulsius, excés d'activitat i
vocalitzacions excessives), i conceptes
bàsics de l'educació amb pràctiques i
habilitats (període de socialització,
llenguatge corporal del gos, tècniques
d'ensinistrament, etc.)

Dates: 26 d’abril; 3 i 10 de maig
Horari: dissabte de 10:30h a 11:30h

Dates: 26 d’abril; 3, 10, 17, 24 i 31 de
maig; 7 i 14 de juny
Horari: dissabte de 12:30h a 14:00h
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Preu: 60€
Lloc: Refugi de Cal Pilé, Mataró.

Preu: 150€
Lloc: Refugi de Cal Pilé, Mataró.

GOSSOS AMB POR

GOSSOS REACTIUS

Tens un gos amb por? Ho passa
malament quan surt i es creua amb
altres gossos o amb persones? Anar
al parc s’ha convertit en un malson
pel gos i per tu?

El teu gos es comporta
agressivament amb altres gossos?
La solució no és deixar de sortir al
carrer sinó treballar el problema del
teu gos.

En tres sessions, una teòrica i dues
pràctiques, aprendrem les causes de la
por i com treballar-la. A les pràctiques,
mitjançant tècniques en positiu,
aprendrem a reduir les situacions
d'estrès, millorar el control i reduir les
pors de l'animal. Treballem amb un
grup reduït de gossos.

En tres sessions, una teòrica i dues
pràctiques, aprendrem les causes de
l'agressivitat i com treballar-la. A les
pràctiques, mitjançant tècniques en
positiu, aprendrem millorar l’atenció i el
control i a reduir les situacions on
l’animal es mostra agressiu. Treballem
amb un grup reduït de gossos.

Dates: 26 d’abril; 3 i 10 de maig.
Horari: dissabte de 9:30h a 10:30h
Preu: 75€
Lloc: Refugi de Cal Pilé, Mataró.

Dates: 26 d’abril; 3 i 10 de maig.
Horari: dissabte de 8:30h a 9:30h
Preu: 75€
Lloc: Refugi de Cal Pilé, Mataró.

COMUNICACIÓ CANINA I
OBEDIÈNCIA PER A NENS

SESSIONS D’ETOLOGIA
A DOMICILI

Els nens aprenen molt dels animals
però cal treballar les seves relacions
per prevenir accidents.

Tens un gos amb algun problema de
conducta i prefereixes treballar-lo
individualment?
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En tres sessions et donarem pautes
per aconseguir que el teu fill aprengui a
respectar l'espai del teu gos i a
comunicar-se amb ell de manera
adequada. L'objectiu és que s’ho
passin bé junts, i li pugui ensenyar
obediència bàsica i altres habilitats.

Et fem una visita a casa, avaluem el
comportament del teu gos de manera
personalitzada, diagnostiquem la
problemàtica i en determinem els
possibles motius. Et donem pautes
bàsiques per solucionar el problema
del teu gos i fem un seguiment, si cal.

Dates: 26 d’abril; 3 i 10 de maig
Horari: dissabte de 11:30h a 12:30h
Preu: 60€
Lloc: Refugi de Cal Pilé, Mataró.

Primera visita: 60€ (1 hora)
Visites de seguiment: 50€ (1 hora)
Pack 5 sessions (5 hores): 225€
Pack 10 sessions (10 hores): 400€

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació
del tot confidencial sotmesa a secret professional, la divulgació de la qual queda
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li
preguem que ens comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la
seva destrucció. Segons allò que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, les dades que figuren en aquesta comunicació són incloses en un fitxer
automatitzat propietat de la Societat Protectora d’Animals de Mataró. Per l’exercici dels
drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podran dirigir-se en qualsevol
moment a aquesta entitat en el domicili ubicat a Ctra. NII Km 648,4 ,08301 de Mataró,
Barcelona.
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