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TEST DE SOCIABILIDADE 
 
 
O test de  sociabil idadee defínese como a proba que teñen que pasar todos os cans antes de debutar 
para comprobar que están completamente  sociabilizados tanto con outros/as cans/cadelas, como coas 
persoas e a súa contorna. 
 
Os 12 meses é a idade mínima para que un can poida ser presentado a unha proba de sociabil idade 
 
Obxectivo 
O test de sociabil idade ten por obxecto comprobar e examinar o nivel de comportamento social, así 
como o nivel de educación básica alcanzados por un can determinado. 
 
Trátase dunha verificación do nivel de sociabilidade dun can/cadela, observando sobre todo as reaccións 
que este mostra ante estímulos que poidan ocasionarlle problemas de conduta, tales como: 
comportamento agresivo/ predador ante outros/as cans/cadelas e/ou persoas. 
 
As probas que levan a cabo durante o test perseguen, ademais, garantir unha tenencia responsable. 
 
Normas comúns do test de sociabilización  

a) O xuíz debe asegurarse de que a zona onde se vai a efectuar o test sexa unha contorna o 
suficientemente controlada para evitar reaccións incontroladas do can que se vai avaliar. 

 
b) Durante o transcurso da realización dos exercicios, tanto dentro como fóra da pista, instalación 

ou espazo habil itado para o efecto, o can/cadela deberá estar controlado mediante a correa de 
paseo (de entre 1,5 a 2 metros de lonxitude). O tipo de colar admitido deberá garantir o 
benestar do animal, evitando así calquera tipo de acción coercitiva. Do mesmo xeito, só serán 
admitidos os arneses de paseo, sen ningún tipo de sistema de retención ou control da tensión. 

 
c) O test consistirá en sinxelas probas para verificar que o can/cadela está correctamente 

sociabil izado coa contorna, outros cans//cadelas, persoas e déixase manipular de maneira 
cómoda para poder ser medido de maneira segura.  

 
1. CONTORNA 

As probas de  sociabil idade coa contorna son aquelas que verifican o comportamento do animal na 
contorna de competición. 
1.1 Curtos paseos polo recinto competitivo (entre obstáculos, entre público,…) e verificar que o 

animal non presenta inestabil idade coa contorna de competición, mostrando un 
comportamento tranquilo e atento ao seu guía. 
Non se admite que o guía poida dar tiróns nin ter a correa tensa permanentemente. 

 
2. Outros CANS 

As probas de sociabil idade con outros cans/cadelas son aquelas que verifican que ante a 
proximidade doutros cans/cadelas, o animal que está a ser avaliado/a non presenta 
agresividade/inestabil idade 
2.1 Can/cadela en posición de sentado/a ou tombado/a controlado/a con correa polo seu guía. 

Outro/a can/cadela co que non estea familiarizado, pasará camiñando co seu guía por diante a 
unha distancia mínima de 2 metros.  
Non se admite que o guía poida dar tiróns nin ter a correa tensa permanentemente. 

2.2 Conducción con correa cruzándose de fronte a unha distancia mínima de 2 metros con outro/a 
can/cadela descoñecido tamén en condución. 
Non se admite que o guía poida dar tiróns nin ter a correa tensa permanentemente. 

Nestes exercicios tamén se valorará o control do guía e o nivel de obediencia do can. 
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3. PERSOAS 
As probas de sociabilidade con outras persoas son aquelas que verifican o comportamento do animal 
coas persoas. 
3.1 Can/cadela en situación de sentado/a ou tombado/a, controlado con correa polo seu guía, e 

unha persoa descoñecida pasará correndo por diante do/a can/cadela a unha distancia mínima 
de 2 metros. 
Non se admite que o guía poida dar tiróns nin ter a correa tensa permanentemente. 

3.2 Can/cadela en situación de sentado/a ou tombado/a, controlado/a con correa polo seu guía, e 
unha persoa descoñecida dirixirase a saudar ao guía. 
Non se admite que o guía poida dar tiróns nin ter a correa tensa permanentemente. 

3.3 Pasar guía e can/cadela entre un grupo de persoas (3-4 persoas) sen pararse e sen que o/a 
can/cadela preste atención ou moleste a ninguén. Volver de novo cara ao grupo, e esta vez 
parar entre eles e saudar o guía a unha das persoas. 
Non se admite que o guía poida dar tiróns nin ter a correa tensa permanentemente. 

Nestes exercicios tamén se valorará o control do guía e o nivel de obediencia do can/cadela. 
 
4. MANIPULACIÓN E CONTROL 

As probas de manipulación permítenlle avaliar ao xuíz que o animal se deixa manipular de maneira 
cómoda para avaliar tanto o seu estado de saúde física, como para posteriormente poder ser 
medido de maneira segura. 
4.1 Unha persoa descoñecida achegarase ao can/cadela que deberá estar controlado polo seu guía. 

O/a can/cadela non deberá mostrar inestabil idade ante a proximidade dun terceiro. 
Comprobar o comportamento e reacción do/a can/cadela ante a manipulación dun terceiro. 
Para cans/cadelas con forte instinto de garda admítese que a manipulación sexa realizada 
unicamente pola súa propio guía. 
Non se admite que o guía poida  forcejear co/a can/cadela, nin ter a correa tensa 
permanentemente. 

O nivel de control sobre o/a can/cadela tamén podería verificarse durante a execución do resto de 
exercicios. 

 
RESULTADO 

- Para superar a proba, ten que realizarse polo menos 1 exercicio de cada apartado. 
- Os/as cans/cadelas que presenten agresividade/inseguridade cara a outras persoas serán 

declarados sempre non aptos.  
- Cans/cadelas que mostren inestabil idade, e esta maniféstese de forma continuada no 

transcurso da proba, serán declarados non aptos. 
- Cans/cadelas que mostren inestabil idade ante a presenza doutros cans/cadelas, poderán ser 

declarados aptos só se se evidencia un absoluto control por parte do seu guía. 
 
Segundo test para Non aptos 
O regulamento contempla a posibil idade de que o guía solicite un segundo test con outro xuíz se o 
resultado fóra de non apto. 
Para poder proceder co segundo test, deberá transcorrer un período mínimo de 30 días, considerando 
que o resultado de non apto requirirá dun traballo que o guía deberá levar a cabo co seu can para 
mellorar naqueles aspectos que non permitiron superar o test. 
O resultado de non apto nun segundo test imposibil itará a participación do can en cuestión en 
competición oficial. 
 
Deterioración de carácter 
Podería darse o caso tamén de resultar evidente unha deterioración do carácter dun can que no seu 
momento houbese resultado apto nun primeiro test. 
Poderíase dar o caso de que un can superase o test con 12 meses e que con 24 evidenciásese unha 
deterioración importante no seu comportamento. 
Nestes casos o xuíz que detecte devandita deterioración, como consecuencia dalgún feito demostrable, 
comunicarao ao guía e reflectirao en acta para que antes da seguinte participación dese can en 
competición oficial, procédase a verificar novamente o carácter do can en cuestión, mediante un novo 
test de  sociabil idade. 


