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El joc amb el nostre gos, a més de divertit per tots dos, és un
mecanisme fonamental dins la seva educació. Com estem treba-
llant en positiu, ens cal poder-lo recompensar quan faci el que
esperem d’ell. Certament podem recórrer a un premi de menjar
(és el més senzill) o a una carícia però, jugar amb ell, és molt més
gratificant i millora el nostre vincle.

La majoria de jocs es basen l’adaptació dels instints que el gos
que no pot aplicar normalment en la vida diària. Així el nostre
gos empaitarà i caçarà pilotes o joguines de goma enlloc de
córrer darrera les preses per menjar-se-les. En aquest sentit és
curiós veure com races que porten menys temps en convivència
amb els homes –per exemple alguns gossos nòrdics- i que per
tant no han adaptat tant l’instint de cacera tenen menys tendèn-
cia a aquestes persecucions “inútils”.

Cada joc serveix per alguna cosa. Normalment llençarem pilo-
tes a un gos per canalitzar la seva energia amb unes regles fàcils:
“llenço la pilota, la vas a buscar, me la portes i la torno a llençar”.
Altres jocs com el d’estirar d’un nus o una joguina centren més
al gos en la nostra persona i son adequats perque estigui més
pendent de nosaltres a no ser que tinguem un gos amb un fort
instint de presa o molt dominant, en que podria resultar con-
traproduent.

Que el gos ens torni la joguina quan li llencem sembla natural
un cop ja ho fa però ensenyar-li no sempre és evident. Hem
d’aconseguir que el gos ens torni la joguina sense transformar el
joc amb altres com: “tu estires de la joguina que jo porto a la
boca” o “tu m’empaites mentre jo corro amb la joguina a la
boca”. 

Per ensenyar-li el més fàcil és començar l’exercici pel final. Així
amb el gos aturat li donarem la joguina i li demanarem que la
deixi (al començament millor que la joguina no sigui massa
“temptadora”). Si ho fem a casa, on no te massa espai per esca-
par-se, possiblement ho faci. Si no obre la boca tot sol, oferir-li

una llaminadura o una altra joguina pot ser un bon recurs per
aconseguir-ho. En quan ho fa, el felicitem, li donem el premi i
li tornem a donar la joguina demanant-li que la deixi.  En cap
cas hem d’estirar de la joguina ni empaitar-lo. Si li demanem
que deixi la joguina i esperem amb un premi damunt del seu
nas, gairebé segur que ho farà.

Quan el gos sap deixar la joguina de la boca, li donarem i li
demanarem que vingui per donar-nos-la, normalment ho farà
(pel premi i pel joc en si mateix) però si no és així tornem al pas
anterior. La següent etapa és que la reculli de terra i la porti.
D’aquí a poder llençar-li la joguina a l’exterior i que ens la torni,
ja només hi ha una passa.

Jugant amb el meu gos (part 1)

Empaitar i portar joguines és la forma “civilitzada” de cacera

Jugar a estirar una joguina ens permet administrar el joc com volemAl començament pot ser necessari ensenyar-li al gos com jugarem
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