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Presentació
Boskan és una associació sense ànim de lucre, formada per
professionals amb àmplia experiència en les seves pròpies
àrees de treball. Tenim com a objectiu millorar la qualitat
de vida d’aquelles persones que tinguin necessitats
específiques, bé sigui de forma temporal o permanent,
oferint Intervenció Assistida amb Gossos i altres animals
domèstics, Musicoteràpia i Teràpies Energètiques.
En la nostra inquietud per avançar i oferir sempre el millor
servei possible, hem format una aliança amb la Psicòloga
Rut Marrugat, juntament amb la qual hem dissenyat el
contingut del curs.
És la voluntat del nostre equip oferir el màxim de qualitat en
la formació, i una atenció personalitzada. És per això fem
grups reduïts. A banda de les hores teòriques i pràctiques,
estarem a la vostra disposició per resoldre els dubtes que us
puguin anar sorgint i acompanyar-vos en l'aprenentatge.
Esperem que gaudiu tant d’aquest curs com il·lusió hi hem
posat nosaltres al dissenyar-lo.

Informació
▪TÍTOL : Tècnic/a en Intervenció Assistida amb Gossos

▪INICI: 29 de setembre.
▪HORARI: 29 de setembre; 6, 20 i 27 d’octubre; 10, 17 i 24 de novembre de 10 a 14h i de 16 a 20h.
▪LLOC (per la teoria) Sta. Fe del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
▪ORGANITZACIÓ DE LES CLASSES:
▪Classes teòriques de psicopatologia i motricitat (32 hores)
▪Classes teòrico-pràctiques d’educació canina, ensinistrament caní i tècniques d’intervenció
(24 hores)
▪Pràctiques als centres: (30 hores en lloc i horari a convenir amb cada alumne)
▪APORTACIÓ: 1.500 €(possibilitat de rebre una subvenció parcial i de fraccionar el pagament).
▪RESERVA DE PLAÇA: 300 €
▪COORDINACIÓ:
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▪INSCRIPCIÓ: Enviar un correu electrònic a boskan98@gmail.com amb el següent assumpte:
INSCRIPCIÓ CURS IAG 2018-19 I EL NOM DE L’ALUMNE o contacteu per WhatsApp al 678 786 652.

Programa
MÒDUL A: PSICOPATOLOGIA DE LA INFÀNCIA, L’EDAT ADULTA I

MÒ D U L B: ED U C A C IÓ C A N IN A , C U R E S B À S IQ U E S D E L

LA VELLESA

GOS I TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ

TEMA 1: PSICOPATOLOGIA DE LA INFANTESA
▪L’evolució de l’infant i els signes d’alerta
▪Prematuritat
▪Trastorns afectius i del vincle
▪Trastorns de l’espectre autista
▪Trastorns de l’atenció , el moviment i la conducta
▪Alteracions de les capacitats cognitives
▪Alteracions neurològiques
▪Síndromes
▪Alteracions en els sentits (sordesa i ceguesa)

TEMA 2: PSICOPATOLOGIA DE L’ADOLESCÈNCIA I L’EDAT ADULTA
▪Evolució de l’adolescent i l’adult
▪Trastorns esquizofrènics
▪Trastorns delirants i paranoides
▪Trastorns de l’estat d’ànim i fòbics
▪Drogodependències
▪Alteracions neurològiques
TEMA 3: PSICOPATOLOGIA DE LA VELLESA
▪Característiques evolutives de l’envelliment
▪Demències
▪Alzheimer i Parkinson
▪Lesions i altres alteracions neurològiques

TEMA 1: EL GOS COM A COMPANY DE L’HOME
▪Origen del gos
▪Classificació de les races segons la FCI (Federació
Cinològica Internacional)
▪Gossos d’utilitat
▪Adopció, atencions bàsiques, higiene i salut
▪Educació i ensinistrament bàsic
TEMA 2: ANATOMIA I PRIMERS AUXILIS
TEMA 3: INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB ANIMALS
▪Persones receptores
▪El gos com element terapèutic
▪Races i exemplars apropiats
▪Mètodes d’ensinistrament específics
▪Vessants de la intervenció: terapèutica i educativa
▪Tècniques d’intervenció
▪Creació de projectes
▪Altres animals de teràpia

Professorat
ELISA MARTA BONICH
FORMACIÓ :
▪1998: Curs d’ensinistrament caní al centre d’estudis cim de
barcelona
▪1998: curs d’auxiliar de clínica veterinària al centre d’estudis
cim de barcelona
▪1998: curs de perruqueria canina al centre d’estudis cim de
barcelona
▪2007: curs de guia caní de seguretat
▪2011: curs de tècnic en intervenció assistida amb gossos
▪2012-2016: assistència A cursos I tallers sobre alzheimer,
tea I el tea dins l’escola ordinària
EXPERIÈNCIA:
1998-2008: ensinistrament caní i aux. De veterinària
2008-2012: guia caní de seguretat
2012 fins l’ actualitat: Presidenta i tècnica en intervenció
assitida amb gossos a Boskan.

RUTH MARRUGAT
FORMACIÓ:
▪2005: Llicenciatura en psicologia.
Universitat de barcelona.
▪2007: màster en atenció precoç i família.
Universitat ramón llull.
▪2011: postgrau teòric-clínic en psicopatologia del nen,
l’adolescent i la família des de la perspectiva relacional i
psicoanalítica. Fundació eulàlia torres de beà.(Fetb). Csmij de
gràcia. Barcelona.
▪2013: màster semipresencial en psicoteràpia psicoanalítica.
Universitat de girona. Acpp.
▪2013: acreditació com a experta en psicologia de l’educació.
Col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya. (Copc)
▪2013: acreditació de formació pedagògica i didàctica.
Universitat de barcelona.
▪2018: Postgrau en Observació de Nadons i atenció als infants.
UDG I ACPP.
▪ Formació específica en autisme, tgd, prematuritat, adopció,
dol, tècniques de diagnòstic i tractament, etc.
EXPERIÈNCIA:
▪2005-2007: Psicòloga D’infants Amb Autisme I Tgd
▪2001-2007: Monitora, Educadora I Directora D’entitats De
Persones Amb Trastorns Mentals I Dificultats Intel·lectuals.
▪2005 Fins A L’actualitat: Psicòloga Infanto-juvenil En Centres
Privats.
▪2008 Fins Al’actualitat: Psicòloga D’atenció Precoç I Psicologia
De L’educació En Una Escola Bressol.

Professorat
JUAN ALBERTO ABAL
▪

Gerente en centro canino La Vila del Gos

▪

Educador canino

▪

Técnico en modificación de conducta

▪

Socio ANACP (Asociación Nacional de Adiestradores Caninos

JORDI VERDERA

Profesionales) con número de registro: 1022/2017
▪

Guía canino de seguridad

▪

Formador de perros de seguridad

▪

Fundador, presidente y monitor de Mantrailing Garraf Asoc.

▪ Llicenciat en Veterinària per la UAB l'any 2005
▪ Diplomat en Cardiologia Clínica de petits animals per la
Universidad Complutense de Madrid l'any 2011
▪ Postgrau en Clínica de petits animals per la UAB. 2017
▪ Col·legiat: 3897 B
▪ Especialitats: Cardiologia, medicina felina, medicina d'animals
exòtics
EXPERIÈNCIA LABORAL
▪ 2006: Veterinari a Zoo 2000
▪ 2007: Hospital Veterinari de Catalunya
▪ 2008: Vetercentre
▪ 2009- actualment: Gerent i veterinari de la Clínica Veterinària
del Penedès

Professorat
ANNA MATARÓ
Postgrau de formació
d’especialistes en Psicomotricitat:
Universitat Blanquerna-Ramon
Llull, 2009-2010
Diplomatura de fisioteràpia:
Universitat de Vic, 2000-2003
(núm. col·legiada:4448)

EXPERIÈNCIA LABORAL
Juliol 2007- actualitat: Associació Pro-disminuïts del Penedès,
Centre de Dia d’adults amb pluridiscapacitat Fundació l’Espiga,
com a fisioterapeuta realitzant: sessions d’hidroteràpia, teràpia
aquàtica, estimulació multisensorial, hipoteràpia, i col·laborant
amb l’equip d’ortopèdia i infermeria en les tasques
corresponents
- Octubre 2013 – juliol 2014 : psicomotricista a temps parcial a
l’Associació l’Espiga en consultes externes.
- Setembre 2010- desembre 2011: Associació Pro-disminuïts del
Penedès, CDIAPE Fundació l’Espiga, Psicomotricista

