6. REPTES DE FUTUR
Hi ha tot un seguit d’activitats que si el nostre gos aprèn de cadell suposaran
un avantatge per nosaltres i que, fins i tot, poden arribar a ser agradables per
ell. Aquestes, ens poden solucionar varis aspectes pràctics de la convivència.
Per assolir aquest objectiu treballarem el mètode D’HABITUACIÓ i
CONDICIONAMENT:
• Això significa que no forçarem al nostre gos a cap situació.
• Que el portarem poc a poc cap a l’activitat desitjada.
• Que acabarà aprenent el que volem d’ell a base de repetir-ho.
• Aprendrà relacionant les activitats amb coses agradables.
• Les sessions han de ser curtes i freqüents.
TOLERAR EL BANY:
Hi ha gossos que es posen nerviosos, no estan quiets, es queixen i fins i tot
intenten mossegar cada cop que veuen que s’acosta l’hora de banyar-se.
Banyar el nostre animal de companyia es pot arribar a convertir en un suplici si
no treballem aquest aspecte des de petit.
L’objectiu principal del primer bany es que en quedi un bon record, més que
netejar de cap a peus el nostre gos. Per aconseguir-ho podem utilitzar varis
mètodes que hem de tenir presents:
•
•
•
•

Agafem-nos-ho amb calma, no anem amb el temps just.
Tinguem clar on volem que s’acostumi a banyar i amb què.
Intentem que tot formi part d’un joc.
Aprofitem un dia de sol, amb la tovallola n’hi haurà prou per secar-lo.

•

No el forcem, anem per parts:
→ un dia mullem les potes del darrera
→ un altre dia les potes del davant
→ més endavant la panxa
→ deixem el cap pel final

•
•
•

→ ara ja el podem ensabonar.
La primera sessió ha de ser molt curta. Deixem-lo paulatinament, amb
cada sessió, més temps a l’aigua.
Premiem amb carícies i paraules agradables quan esta tranquil.
Quan acabem la sessió de bany donem-li un petit premi de menjar.

TALL D’UNGLES:
Si el nostre gos viu la major part del dia dins de casa, aquesta activitat també
l’acompanyarà al llarg de la vida. Es per això que una habituació temprana ens
serà d’ajuda:

•
•
•
•
•
•

Acostumem-nos de petit a tenir-lo assegut o estirat de costat o panxa
enlaire i a remenar-li les potes i tocar-li les ungles i coixinets.
Aprofitem per començar quan veiem al gos tranquil.
Fem-ho a manera de joc.
Tinguem preparades petites recompenses de menjar, que anirem donant
després de cada ungla tallada sense que s’hagi queixat.
Recordem fer les primeres sessions curtes, no fer totes les potes el primer
cop, sinó paulatinament a mesura que avancem amb les sessions.
Acabar la sessió amb una recompensa de menjar especialment bo per ell.

EL RASPALLAT:
Amb aquesta activitat podem jugar amb més avantatge que amb les anteriors,
doncs es tracta d’una activitat que si ho fem amb suavitat per sí sola pot ser
reconfortant per l’animal.
Els principis son els mateixos mencionats amb anterioritat:
•
•
•
•

Començar a manera de joc.
Premiar estats de calma i tranquil·litat.
Sessions curtes i freqüents.
Començar per zones agradables per l’animal: sota les orelles fins al pit.

VISITA AL VETERINARI:
Amb freqüència el veterinari ha de realitzar una revisió complerta del nostre
animal de companyia. En aquest cas s’ha de dur a terme mitjançant la palpació
de totes les parts del cos.
Per una infecció d’oïda ha de revisar amb profunditat aquest, o per una ferida
als coixinets ha d’explorar tota la zona distal de les potes, o per vòmits ha de
fer una inspecció acurada de tota la cavitat oral. Aquestes activitats son
complicades tenint en compte que el gos es troba en un lloc estrany, que li fa
mal i que un estrany el manipula.
Ajudarem a que el nostre gos estigui més tranquil i disposat a consentir
aquestes tasques si de petit aprèn a tolerar que l’acariciem i li revisem totes
les parts del cos.
Així doncs, seguint la metodologia abans descrita, li revisarem tot
amanyagant-lo:
•

•
•

el cap: els ulls, obrir la boca, mirar les dents, agafar la llengua, mirar
paladar, mirar genives, tocar genives, tocar orelles, per fora i per dins,
tocar el nas...
el pit, el tòrax, l’abdomen i la cua.
les potes de dalt a baix, els coixinets, entre coixinets, les ungles.

Recordem que l’objectiu es que ho toleri amb tranquil·litat, no el fem enrabiar
durant les manipulacions, això tindria un efecte advers i aconseguiríem una
resposta d’agressivitat cada cop que el volguéssim tocar.
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Es un exemple per veure freqüències, es pot modificar segons avanci el nostre
gos i segons disponibilitat de temps. Cadascú se l’adequa a la seva manera, de
manera individual.

