
 

ENSINISTRAMENT BÀSIC 

 

Per anar educant el nostre pelut i fent-lo créixer de manera educada s’ha de fer un treball previ 

que requereix paciència i temps de dedicació.  

És important tenir un munt de premis per premiar el nostre petit cada cop que faci alguna cosa 

bé. Els premis poden comestibles o amb mostres d’amor. Si no fa gaire que tenim el gos o 

gossa i no hi ha la suficient confiança, primer de tot haurem d’anar apropant-nos sense 

pressions. És bo utilitzar la mateixa altura, es pot aconseguir seient al terra o ajupint-nos, li 

donem menjar esperant que s’acosti i no el mirem fixament ja que això el pot incomodar o fer-lo 

sentir insegur. Un cop ens guanyem la confiança, podrem intercanviar molts moments i gaudir 

l’un de l’altre.  

 

Us mostrem alguns ensinistraments bàsics, això no vol dir que siguin la manera exclusiva de 

fer-los entendre l’acció. Cada animal té uns hàbits dins la seva família i un vincle diferent, cosa 

que fa que cada gos o gossa sigui únic i per tant, no hi hagi una sola manera d ’ensenyar a fer 

accions. Jeu de trobar la millor manera de fer-ho vosaltres mateixos, però aquesta guia us pot 

ser útil.  

 

SEURE 

Amb un premi a la mà, dient seu, li acosteu el premi a la cara sense donar-li (amb els dits 

davant) i feu que retrocedeixi una mica fins que segui. Un cop assegut li doneu el premi. Si al 

principi no ho fa bé del tot però fa algun gest d'intentar-ho premieu-lo igualment i així no es 

frustrarà. 

 

ESTIRAR-SE 

Quan tingui interioritzat el seure, es continua amb l’etirar-se. Es fa de la mateixa manera que el 

seure.  Amb un premi a la mà, li acosteu a la cara i baixeu la mà fins el terra, ell el seguirà amb 

el morro i es tombarà. Si ho fa be li doneu el premi. Si li costa podeu fer el seu i després, 

estira’t.  

 

(Amb aquest sistema podem fer altres exercicis com donar la pota, tombar-se, posar-se a dos 

potes, fer la volta, fer la croqueta...) 

 

 



 

PASSEJAR SENSE CORRETJA 

Si el que volem es poder portar el nostre gos/sa lliure pel camp o bosc i que ens faci cas, el 

primer és assegurar que ens pari atenció amb el següent exercici: 

En una habitació sense distraccions, ens seurem en una cadira amb ell/a al costat durant uns 

10 minuts. Per anar bé ens hauria de mirar cada 10-15 segons per saber si li donem alguna 

ordre, si aconseguim això, anirem complicant la situació amb petites distraccions com objectes, 

joguines i, al final, amb gent i animals en moviment. Si no ens mira és impossible que ens 

estigui parant l’atenció necessària. 

 

Per altra banda, s’ha de tenir una senyal només d’emergència per casos puntuals, aquest pot 

ser un crit, un xiulet, 3 cops de mans seguits, etc. 

 

Hem de ser conscients que el nostre pelut també pot tenir motius per no fer cas i allunyar-se 

d'on estem, com pors, veure un gos conegut o estar en estat de zel. En qualsevol dels casos no 

ens hem d'enfadar, ni sortir corrents darrera seu cridant, ja que això podria espantar-lo més. 

Ens hauríem d’acostar amb calma mentre el cridem pel seu nom suaument i li diem que vingui 

o que estigui quiet. 

 

NECESSITO SUPORT 

Tant per estimular als gossos, com per millorar conductes, també hi ha l’opció d’educadors 

canins, etòlegs, o acadèmies i establiments on fan ensinistrament canins, preparen circuits, fan 

concursos i d’altres activitats estimulants. 

 

En cas de necessitar ajuda, aclarir dubtes, o de tenir problemes greus, parleu amb 

professionals o nosaltres us en podem recomanar. 
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