4. NORMES BÀSIQUES DE CONVIVENCIA II
Per aconseguir que el nostre cadell agafi certs hàbits ho farem a base de
recompensa, quan la seva activitat ens sigui agradable, i càstig, quan faci
quelcom malament o indesitjable. El nostre cadell aprendrà més i més ràpid si
nosaltres (tots els de la família) sempre actuem de la mateixa manera (normes
clares: mai/sempre).
CORRECCIÓ:
Correcció directe:
El podem agafar pel coll aixecant-lo lleugerament i sacsejar-lo tot dient un
NO enèrgic, igual com fan les mares dels cadells. Li podem tancar el morro
amb un NO. El podem tancar en un lloc petit (aïllament social) amb un NO
sec i deixar-lo sortir un cop estigui tranquil (uns tres minuts). Un cop al
morro no es molt significatiu com a càstig pels gossos, però si arriba el cas,
només farem un sol cop amb un NO.
Correcció indirecte:
Ens servirà sobretot quan hem de castigar una conducta que esta
realitzant fora del nostre abast. Fer un soroll fort, com picar amb un diari a
terra, o sobre la taula. Mullar-lo a la cara amb un spray o pistola d’aigua,
tot acompanyat d’un NO.
COM HA DE SER LA CORRECCIÓ
SI
• A l’inici de l’acte indesitjable.
• Desagradable pel gos i significatiu.
• Sistemàtic
• Proporcional a l’acte mal fet.

NO
• A deshores.
• Explicar al gos que no ho ha fet bé.
• Dir-li que no tot acariciant-lo.

RECOMPENSA:
Les recompenses no poden ser gratuïtes, només les donarem quan ha fet
alguna acció correcta.
Aquestes poden ser a base de petits trossets de menjar (el volem premiar, no
el volem posar gordo!). Aquest ha de ser quelcom molt palatable pel nostre
animal, que no formi part de la seva pròpia dieta: pernil, formatge, galetes,
frankfurt…
També poden ser amb un to de veu agradable i engrescador: MOLT BE! Seguit de
carícies, sobretot des de sota les orelles fins al pit es una zona que els es molt
agradable (sobre el cap no tant).

COM HA DE SER LA RECOMPENSA
• Al finalitzar l’acte esperat.
• Excepcional
• Sistemàtica al principi, aleatòria a mesura que es vagin assolint els objectius.

COMPORTAMENTS INACCEPTABLES:
• No deixem que ens mossegui les mans: el castiguem, fem seure i parem el
joc.
•

No deixem que ens posi les potes a sobre o que se’ns posi a sobre: ens
aixequem o ens girem (de manera que caigui), no li responem a la
demanda d’atenció (l’ignorem), el fem seure i quan esta tranquil llavors
si, l’acariciem.

•

No donar de menjar abans que nosaltres, no donar de menjar en un lloc
social important de la casa (no estar pendents de com menja), no deixar
el menjar a lliure disposició (deixar el plat 20’ i retirar-lo), no deixar que
demani menjar, no donar-li menjar de la taula ni entre àpats.

