FORMADORS DEL CURS
JOSEP GÀEE PEDREGOSA 
Experiència professional

• Concursant amb cartlla en gility per la RSCE des de l’any 2001.
• President del Club d’ gility des de 1999 i partcipant en Federacio Catalana de gility.
• Ha format 2 gossos en gility en Grau 2 por la RSCE.
• Ha ajudat a formar en gility 1 gos en grau 2 i dos en grau 1 por la RSCE
• Ha format gossos guanyadors del campionat de Catalunya en agility
• Formacio de gossos de terapia des del 2005.
• Cartlla de Home ssistent del club del CEPPB al uuny de 2010.
• Director Esportu p el CEPPB
• Fundador y cap de la unitat d’educacio canina de la FUD Therapy des del 2007

Formacio acadèmica
• Títol d’educador caní emès per la Real Societat Canina de Catalunya al Gener de 2000.
• Títol d’educador caní emès per la Generalitat de Catalunya per l’Innsttut Catala de
professions del Departament d’Educacio el Setembre de 2000.

• Monitor de gility emès per la Federacio Catalana de gility i Educacio Canina el Gener de 2001
• Educador caní per la N CP a l’octubre de 2012
• Tècnic en modiicacio de conductes canines per la N CP a l’abril de 201
• Home ssistent por el club espanol del pastor belga 201
Cursos
• Maaster en ensinistrament civil emès per uean Paul Correa en la Escuela de los Guardianes a Olesa
de Montserrat a l’ bril de 1997.

• Diploma en gility emès pel Club gility Sportcan el Maig de 1998
• Curs de psicologia canina emès pel Sr. Gregorio Gamee a Ingualada.
• Curs de gility emès pel Sr. Paola a Castello de Empuria.
• Curs de Rastre emès per la RSCE el 2009.
• Curs de Home ssistent pel Sr. Fernando Dosta el 2010.
• Curs de control i obediència del gos de rescat emès pel Sr. Miguel del Pardo el Novembre de 2011.
• Curs de Yes & Click nivell

NÚRIA  SORRIBES RÒA 

Experiència professional

•

Voluntariat en l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Principat d’ ndorra, any 2000

•

Curs de pre-monitora en campaments realiteat a ina, Principat d’ ndorra, any 2001

•

Concursant amb cartlla en gility per la RSCE des de l’any 2005.

•

Formar un gos campio de Catalunya per la Federacio Catalana d’ gility

•

Fundadora i presidenta de l’ ssociacio FUD Therapy, any 2007

Formacio acadèmica
•

Batxillerat en la especialitat de ciències de la Salut, any 2005 ➢Tècnic superior en nalisi i
Control, any 2007

• Psicoterapeuta en Inntervencio ssistda amb nimals, Lleida, any 2009
•

tencio a les Necessitats educatves especials l’any 2011

• Curs d’obediència i control del gos de rescat, 2011
•

proximacion a la Inntervencion Temprana, Inntensiva y Conductual en el utsmo. 2011

• Directora de Lleure, Barcelona 2014
• Seminari de Control i motvacio del gos d’esport, 2014
• Seminari de tècniiues d’ensinistrament aplicades al ring francès, 2014
• Curs de Yes & Click nivell 1,2 i , 2016
• Curs en Gesto emocional. ny 2017
• Seminari de tècniiues de ring, 2017
• Títol de educadora canina professional per la N CP, 2018
Experiència canina
• Guia de gility des del 200 a UCEC
• Fer un gos 2n de Catalunya a UCEC 2005
• Guia de gility a RSCE de de l’any 2005
• Formacio i guia de gossos a Grau 2 d’ gility
• Fundacio i creacio de la FUD Therapy, ssociacio dedicada a la terapia assistda amb
gossos, 2007

• Realiteacio de sessions de terapia assistda amb gossos, 2007

• Fundacio del Club gility lpicat l’any 2010
• Guia de Ring Francès des de l’any 2012
• Formacio de gos de Ring Francès Grau 2 2018
EXPERIENNIA  NÒ TERA PEUTA  A SSISTIDA  A ̀B GOSSOS
 Projecte d'estmulacio basal de 2007-2010 amb remi
 Projecte amb discapacitat intel·lectual de 2008-2010 amb el centre ocupacional remi
 Projecte amb discapacitat intel·lectual i fsica durant l'any 2009 a SP MInS
 Projecte amb discapacitat intel·lectual i fsica durant l'any 2009 a l'Esperanca de Lleida
 Projecte amb discapacitat intel·lectual amb el centre assistencial Sant uoan de Deu
d' lmacelles des de l'any 2009 a 2016
 Innici del Projecte d'inclusio social per a persones amb trastorn mental amb el Centre
Social de Salut Mental el Porxo a 2010 a 2016
 Projecte amb discapacitat intel·lectual al centre ocupacional lba des de l'any 2009 al
2015.
 Projecte d'estmulacio basal amb Escola lba de Tarrega del 2010 al 2015
 Projecte amb discapacitat intel·lectual al centre ocupacional Olivera de 2010 al 2015
 Projectes d'inclusio social i intel·ligència emocional amb la unitat de salut mental del
centre assistencial Sant uoan de Deu des de l'any 2010 a 2016
 Partcipacio en els jocs Paralímpics amb gility a Vilanova i la Geltru 2010
 Projecte amb l' ssociacio leheimer Tarrega d'estmulacio per a persones amb trastorn
neurodegeneratu durant l'any 2011
 Projecte amb l' ssociacio leheimer Lleida d'estmulacio per a persones amb trastorn
neurodegeneratu l'any 2011 al 2014
 Projecte amb discapacitat intel·lectual amb nens de l'Estel de Balaguer de 2011 al 2012.
 Projecte d'inclusio social amb adolescents del 2012-2015 amb el CR E Les Garrigues
 Projecte d'inclusio social amb l' ssociacio sperger Lleida des de l'any 2012 al 2018
 Projecte de extraescolar a l'escola Mater Salvatoris del 2014 al 2017.
 Projecte d'estmulacio molt jove al CDIn P de la placa dels mics de Lleida al 201 .
 Projecte d'estmulacio per a persones de la tercera edat al geriatric Parc del Segre de Lleida
des de l'any 201 a 2016
 Extraescolar a l'escola Pia de Tarrega del 201 -2015
 Projecte d'estmulacio per a persones de la tercera edat al geriatric Betula lba des de

l'any 2014 a 2016
 Projecte d'estmulacio per a persones de la tercera edat al geriatric Llar Sant uaume de
Lleida des de l'any 2014 a 2016.
 Projecte d'extraescolars a l'escola Macia Companys d' gramunt a 2016
 Col·laboracio amb la Granja Escola l' uro des de l'any 2014 i segueixo actualment amb
projectes d’investgacio i innovacio en terapies assistdes amb gossos
 Projecte d'estmulacio basal amb discapacitat intel·lectual a la Llar Santa nna del 2010
al 2015.
 Projecte d'estmulacio per a persones de la tercera edat al geriatric DESM l'any
2015.
 Projecte amb l' ssociacio Down Lleida al 2016 .
 Projecte d'intel·ligència emocional en el centre educatu el Segre durant l'any 2016 i
actualment nomes en tallers puntuals.
 Projecte d'estmulacio amb discapacitat intel·lectual en el centre Casa Nostra de
spros l’any 2016
 Projecte de gesto emocional amb pacients de Salut Mental al centre Elisenda de
Montcada a Lleida l’any 2016
 Col·laboracio amb l' ssociacio HIn rribarem ndorrana des de l'any 2014 al 2018
 Tallers amb l'escola Kids & Us d' ndorra del 2015 al 2018
 Projecte d'estmulacio amb persones de la tercera edat al geriatric Sar Quavitae
d' ndorra des de l'any 2016 i segueixo actualment
 Projecte d'estmulacio amb discapacitat intel·lectual en el centre EESNM d' ndorra
tant amb persones dependents com amb persones amb autonomia del 2015 i segueixo
actualment.
 Projecte d'intel·ligència emocional en el centre penitenciari la Comella d' ndorra durant
l'any 2018 i segueixo actualment
 Projecte d'atencio a dones en situacio de violència a ndorra des de l'any 2017 i actualment
tambe a Barcelona col·laborant amb enttats feministes
 Partcipacio en els jocs Paralímpics amb gility a ndorra 2018
 Projecte d'intel·ligència emocional amb nens de 4t de primaria a l'escola Sagrada
Família d'Escaldes en 2018
 Tallers d’estu amb el Comu de la Massana des de 2017 i segueixo actualment

Col·laboracions puntuals amb:
 Projecte Nereu
 Escola Terraferma d' lpicat
 Escola Doctor Seres d' lpicat
 Llar d'infants d lpicat
 Llar d'infants de la Bordeta de Lleida
 Escola ndorrana d’Encamp
 Escola ndorrana de Santa Coloma
 Liiuid dansa d’ ndorra
 Llar d’infants Nins d’ ndorra

Impulsora dels següents projectes en les diferents delegacions
 Projecte amb discapacitat intel·lectual a Prodis, Terrassa, any 2014
 Projecte amb discapacitat intel·lectual a Fupar, Terrassa des de l'any 2014
 Projecte d'estmulacio amb persones de la tercera edat amb la Llar de Terrassa des de
l'any 2014
 Projecte d'estmulacio basal amb nens / es amb TE amb NInN In a Sabadell des de
l'any 215
 Projecte d'intel·ligència emocional per a adolescents a ula taller d' ndorra de l'any
201 al 2015
 Projecte d'estmulacio basal en el centre d'educacio especial l' fecte de Saragossa al
2014.
 Projecte amb discapacitat intel·lectual amb el centre el Raco de Saragossa al 2014.
 Projecte d'intel·ligència emocional amb pre-adolescents en centres tutelars de la DG
a Saragossa al 2015
 Projecte amb discapacitat intel·lectual i fsica al Collet, Benicarlo del 2015 al 2017
 Projecte d'estmulacio amb persones de la tercera edat amb el geriatric Saba Benicarlo del
2015 al 2017
 Projecte d'estmulacio amb persones de la tercera edat amb el geriatric Saba Castello l'any
2015.
 Projecte d'estmulacio amb persones de la tercera edat amb el geriatric Saba Cabanes del
2015 al 2017
 Projecte amb discapacitat intel·lectual i fsica a l'Maestrat, Benicarlo del 2015 al 2017

 Projecte de extraescolar a l'escola Ciutat uardi al 2017.
 Projecte de extraescolar a l'escola Parc del Saladar al 2018
 Projecte d'estmulacio amb discapacitat intel·lectual en el centre La Coma de spros
del 2018.
 Projecte de esport inclusiu amb l' ssociacio Pibody a Lleida 2018
NONFERENNIES
 Conferència al Geriatric Llar del Carme a Lleida 2011
 Presentacio de l'enttat en FESS LUT a Lleida el 2012
 Conferència a les uornades del Projecte tan amics de l'any 2012 al 2014
 Conferència a la Fira d'enttats de Lleida el 2012
 Conferència dels beneicis de la terapia assistda amb cans en pacients amb
ibromialgia a lmenar el 201
 Seminaris sobre terapia assistda amb gossos al uro del 2014 i vigents actualment
 Conferència sobre el treball emocional amb cans en la DG a Saragossa el 2014
 Conferència sobre els beneicis de la terapia assistda amb gossos a Sant uoan de Deu
d' lmacelles el 2014
 Conferència a Lleida sobre la terapia assistda amb gossos i els seus beneicis en Salut
Mental a la UdL, any 2015
 Conferència a Terrassa sobre Inntervencio ssistda amb Gossos en 2015
 Xerrades a escoles de Lleida des del 2016 i segueixo actualment
 Conferències sobre educacio canina a la Festa de la Mascota de Vilanova i la Geltru des
de 2016 i vigent actualment.
 Conferència a les uornades sobre la síndrome d' sperger a Lleida el 2016
 Conferència sobre la feina dels cans i la seva ajuda amb dones en situacio i violència a
Lleida el 2016
 Conferència sobre els beneicis de la terapia assistda amb gossos en pacients amb
Salut Mental al Centre Elisenda de Montcada a Lleida el 2016
 Presentacio de la seccio d'educacio canina del programa

PUNTO CON L DOS l'any 2016

 Conferència del treball emocional amb cans a l'InMO de Lleida el 2018
 Conferència sobre els beneicis de la terapia assistda amb gossos a T LLER EMPLEO
del Baix Cinca, Huesca. 2018.

•

