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L’EDUCACIÓ DEL TEU GOS

La conducta dels gossos
Els gossos han heretat la conducta social dels llops, on la unitat típica és la llopada. A
casa, els gossos es comporten amb les persones com si fossin membres de la seva
gossada i mostren pautes de conductes semblants a les que utilitzen per relacionar-se
amb altres gossos. Els gossos veuen la persona propietària com el seu líder i
mostraran comportaments de submissió amb aquest.
Per què és important educar el teu gos
L'educació del teu gos és un dels aspectes més importants de ser propietari o
propietària. Sovint oblidem que els gossos no es comuniquen igual que els humans.
Per exemple, els humans establim contacte visual o amb les mans quan ens
comuniquem. Aquests dos comportaments poden ser percebuts com una amenaça per
un gos.
•

L'educació crea un canal de comunicació entre tu i el teu gos; una correcta
comunicació és necessària per ensenyar al gos que és el que s'espera d'ell.

•

Un gos educat tindrà més llibertat ja que no l'hi hauràs d'imposar tantes
restriccions.

•

L'educació permet tenir un control immediat sobre el comportament del teu gos; en
una situació d'emergència li podrem evitar riscos.

•

L'educació potser no podrà resoldre tots els problemes de comportament però serà
la base per prevenir moltes de les problemàtiques que puguin sorgir en el futur.

Una educació adequada beneficia tothom
Un gos ben educat afavorirà la integració i la convivència dels animals amb les
persones a la ciutat i el podrem portar a tot arreu sabent que sabrà fer front a les
diverses situacions i estímuls que es trobarà.
•

Entendrà les teves ordres i sabràs que t'obeirà si veus que es posa en situació de
risc o que causa molèsties als altres.

•

Podrà tenir un comportament adient en llocs concorreguts.

•

Es comportarà correctament quan tinguis visites a casa.

•

No mostrarà comportaments agressius envers els estranys.

•

Podràs confiar en ell quan hi hagi infants a prop.

•

No es mostrarà amenaçador amb altres gossos o amb els vianants.
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Algunes pistes
•

Per tal que pugui entendre les ordres hauràs d'utilitzar paraules curtes i simples, i
repetir-les sovint.

•

És important recompensar-lo immediatament amb una paraula agradable o amb
una carícia quan mostri un comportament amb el que estiguis d'acord.

•

Si té un comportament inadequat l'has de renyar amb un "NO" categòric en el
mateix moment en què aquest es produeixi. Si ho fas després que s'hagi produït
l'acte, no ho entendrà.
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