
Club d’agility Cànic – Escola canina
(Cabrera de Mar)

www.agilitycanic.com

TEL. 93 792 76 55
90081

Hem parlat d’alguna opció per
jugar amb el nostre gos com els
jocs d’estirar o llençar-li objec-
tes i que ens els torni. Hi ha,
però, moltes altres possibilitats
que ens permeten desenvolupar
l’habilitat, els instints o la con-
fiança del gos en si mateix, que
no requereixen de grans
instal·lacions i que podem fer a
casa. N’anirem parlant en les
properes edicions.
Potser els més senzills són els
jocs que el gos pot resoldre amb
l’olfacte, ni que després hagi de
fer alguna cosa més. 
Així per exemple si posem bole-
tes de menjar al terra de la
cuina, el gos les trobarà en un
moment: fàcil i ràpid. Si les dei-
xem a la terrassa ja és una mica
més complicat i més encara si
les deixem en sorra. A més, no
cal que els premis siguin evi-
dents, es poden amagar una
mica o força. Començarem fent-ho fàcil perquè el gos els trobi
quan li indiquem però poc a poc, en quan sap que si li hem
dit “busca” és que hi ha un premi, ho podem anar complicant
més. Quan el gos sigui ja un expert cercant per terra podem
fins i tot jugar amb l’alçada, deixant els premis
damunt algun lloc on arribi fàcilment.
És important que quan comencem a jugar a bus-
car coses li donem una indicació al gos (per exem-
ple li diem “busca”). Això li permetrà diferenciar
les estones en que estem jugant o treballant en que
segur que trobarà premis de les que no. Així, amb
el temps, el gos aprèn a cercar premis per casa
només quan li indiquem i no fer-ho si no li hem
indicat. Tècnicament: la nostra indicació és l’estí-
mul discriminador que indica que un comporta-
ment –cercar premis- provocarà l’obtenció d’una
recompensa; si el gos cerca premis sense la nostra
indicació no en trobarà i per tant, com a compor-
tament sense recompensa, entrarà en extinció.
Una variant d’aquesta cerca lliure és la que fa
intervenir objectes. Si deixem el premi sota un
recipient cap per avall (podem començar amb un
amb forats per que es noti el olor) el gos haurà

d’espavilar-se per recuperar-lo
i, de vegades no és senzill. Un
grau més de complicació es
dóna quan hi ha diversos reci-
pients i només algun té premi
a sota. Si vol ser efectiu, el gos
haurà de començar pel reci-
pient que conté a sota el
premi. Usar recipients com un
test mitjà cap per avall posant
els premis per forat de sota ho
fa una mica més difícil.
Aquesta mena de jocs es
poden complicar tant com es
vulgui fent intervenir, per
exemple, caixes de cartró amb
el premi o fins i tot una altra
caixa amb el premi a dins. Cal
assegurar-se, però, que el joc
no sigui massa complicat pel
gos, començant per quelcom
molt fàcil i anar-ho compli-
cant a mesura que el gos va
agafant experiència.
Molt important que determi-

nem sempre l’estona de joc amb una indicació “busca” quan
ens hi posem i una altra (per exemple: “ja està”) quan deixem
de jugar. Així evitarem que el gos “jugui” per si mateix cercant
premis per casa.

Jugant amb el meu gos: Jocs d’olfacte

Amb diversos recipients amb premis
(o no) a sota el gos té un dilema

Però la Taca és una gossa molt llesta
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