PROTOCOL A SEGUIR PEL TRACTAMENT
DE L’AGRESSIVITAT PER DOMINÀNCIA

1. NORMES BÀSIQUES :
- Canviar o evitar les circumstàncies en les que es desencadena l’agressió
- Evitar les correccions i els càstigs físics, i més quan puguin provocar una
mossegada
- Supervisar sempre al gos amb control de corretja i/o morrelló
- acostumar al gos al morrelló
2. MODIFICAR LA CONDUCTA
- canviar l’entorn dels llocs on es produeix l’acte de dominància o
l’agressivitat
- modificar de forma passiva i/o activa el comportament agressiu,
mitjançant l’entrenament.
3. MODIFICACIÓ PASSIVA DE LA CONDUCTA
- “ RES A LA VIDA ÉS GRATUÏT” aquesta és la frase més important de
tots els tractaments d’agressivitat, és la base per poder començar un
tractament de comportament. El propietari d’un gos que té algun problema
de dominància, per petit que sigui i poc important que sembli, ha d’utilitzar
aquesta formula, ja que serà la manera de tornar a tenir el control de la
situació. Es a dir, mai s’ha de donar res a l’animal, si abans no ha obeït
una ordre del propietari (o propietaris), ni caricies , ni menjar, ni joguines
(RES). per exemple, “seu”, “jeu”, “vine” son ordres comuns que es poden
practicar amb facilitat i que el gos apren ràpid.
- Retirada de l’atenció: en algunes situacions de forta agressivitat , es
requereix suprimir les carícies, parlar-hi, i l’atenció en general, fent veure
que no existeix gos, durant 2 setmanes. Després passem a donar al gos
una mica d’atenció, per iniciativa nostra (mai del gos) durant 2 setmanes
més, i així fins a tornar a una situació normal de contacte, peró mai sense
abans obeir una ordre.
- Les quatre potes al terra: ja que l’alçada es un signe social de control, no
s’ha de permetre que els gossos s’enfilin a sobre els mobles, sofàs, llits,
ni que saltin o s’enfili sobre els propietaris.
- Mantenir-lo separat del problema : si el problema es manifesta mentre el
propietari menja, mantenir el gos lluny de la taula de menjar, menjar
primer és un acte de dominància, pertant el gos ha de menjar sempre
després dels propietaris, i mai el propietari ha de quedar-se a mirar com
menja. Mantenir-lo allunyat del dormitori o habitació on hagi tingut lloc el
comportament protector.
- Reduir la llibertat: Augmentar l’exercici amb corretja, i reduir o suprimir el
passeig en llibertat.
4. MODIFICACIÓ ACTIVA DE LA CONDUCTA
- Portar l’animal amb corretja i si cal morrió
- Entrenament d’obediència
- induir postures de submissió : per exemple “tombat”, “jeu”. S’han de
practicar mínim 1 o 2 cops al dia.
- utilitzar el collar “GENTLE LEADER”

