
 

24/07/2006:  

Xat amb la Jeannete Sams-Dodd, 
ensinistradora de gossos 

 
 
 
Moderador: Bona tarda Jeannete!  
Moderador: Benvinguda al súper-
xat!  
Jeannete_Sams-Dodd: Bona tarda 
a tots!  
Moderador: Els súpers tenen 
moltes preguntes per fer-te. 
Comencem?  
Jeannete_Sams-Dodd: Sí, estic 
preparada per respondre totes les vostres preguntes, súpers! 
Endavant!  
Moderador: L'Aida Benasco Suñe pregunta; Quina es la 
millor edat per començar a ensinistrar un gos?  
Jeannete_Sams-Dodd: Si comences amb el sistema 
correcte, amb vuit o deu setmanes. Però ha de ser amb el 
sistema correcte, sense cap violència.  
Moderador: La Raquel Perez Hidalgo pregunta; Jeannete, 
quantes hores diaries et passes ensinistrant gossos?  
Jeannete_Sams-Dodd: Ara, menys que abans, perquè estic 
escrivint un llibre de gossos i no tinc tant de temps.  
Moderador: L'Inés Fuentes García diu; hola Jeannette, as 
ensinistrat mai un gos per a cecs? ;-)  
Jeannete_Sams-Dodd: Hola Inés! Sí. La teoria de com 
ensinistrar és sempre la mateixa, només s'ha d'aplicar 
depenent del que tu vols que aprengui el gos. També he 
ensinistrat gossos que ajuden a minusvàlids, que es diuen 
gossos d'assistència o de servei.  
Moderador: La Cristina Vela Badia diu: vull que el meu gos 
vagi a buscar les cartes a la bustia com ho faig?  
Jeannete_Sams-Dodd: Primer de tot has de tenir una bústia 
que el teu gos sàpiga obrir! Després li has d'ensenyar a portar 
coses amb la boca,i a més, ensenyar-li a agafar cartes i 
després has d'ensenyar-li una paraula que ell associï sempre 
a una carta qualsevol, per exemple "AGAFA CARTA"...  
Jeannete_Sams-Dodd: També has d'associar la bústia amb 
una altra paraula, per exemple "BúSTIA". Cada ordre trigaràs 
uns quants dies en ensenyar-la. Llavors, les pots ajuntar i dir-li 
al gos : "BúSTIA" i "AGAFA CARTA".  
Moderador: L'Ivet Gonzalez Cabratosa vol saber: kuan de 
temps trigues en ensinistrar 1 gos?  
Jeannete_Sams-Dodd: Independentment de la feina, un gos 
ha d'estar ensinistrat quan té un any. Ja ho hauria de saber tot 
per fer la seva feina! Amb vuit o deu setmanes s'ha de 
començar ja la feina d'ensinistrament. Segons el seu 
desenvolupament, amb uns vas més ràpid que amb altres...  
Jeannete_Sams-Dodd: Després de l'any el gos encara aprèn 

http://www.super3.net/zona/arxiuxat/jeannetesamsdodd_24-07-06



 
 

 

i perfecciona el que ja sap.  
Moderador: L'Esther Colomer Rebato pregunta; com fas pk el 
teu gos et tingui confiança?  
Jeannete_Sams-Dodd: Sempre has de ser justa amb ell i 
intentar veure que li passa a través dels seus ulls. També 
intenta ensenyar-li molta cosa i no tinguis por de demanar-li 
que et cregui. Però li has d'ensenyar les coses amb mètodes 
sense violència.  
Moderador: L'Helena Lizandra Burset pregunta; hola 
jeannete puc ensinistrar una gossa q ja te 6 anys?  
Jeannete_Sams-Dodd: Ah! Li vull dir una altra coseta a 
l'Esther. El gos neix amb la voluntat de col·laborar amb el seu 
amo. Quantes més oportunitats li dones, més confiança et 
tindrà. Pots demanar que et faci coses i que et cregui si 
guardes l'equilibri entre tu, sent el líder del gos, però mai 
sense ser un tirà.  
Jeannete_Sams-Dodd: Hola Helena, t'he fet esperar... Sí 
que pots! Però has d'anar amb compte de respectar-lo 
sempre. Un gos tan adult encara té ganes d'aprendre. No pots 
anar tan de cop ni tan ràpid com amb un cadell. Al gos li 
agradarà perquè tindrà molta atenció per part teva!  
Moderador: La Desiree Rubio Lopez vol saber: perque els 
gossos guarden tant be el seu territori?  
Jeannete_Sams-Dodd: Hola Desirée! Els nostres gossos són 
gossos domesticats. Fa milers d'anys els gossos vivien d'una 
manera semblant als llops, en grups o en grans famílis. Cada 
grup guardava el territori perquè era allà on podien trobar els 
aliments i l'aigua. Si hi entrava algú per caçar és com si 
entressin a casa teva i obrissin la nevera. Així que protegir el 
territori és una característica que han guardat des de llavors.  
Moderador: L'Eva Martinez Manso diu; hola jeannete, jo tinc 
un gos molt obedient però tinc un gat i mai fa cas. Has 
ensinistrat altres animals que no siguin gossos?  
Jeannete_Sams-Dodd: Els gossos són animals que viuen en 
grups. Això fa que, des que neixen, tenen l'instint de 
col·laborar perquè ho necessiten per viure. El gat és tot el 
contrari, perquè és un animal que viu en solitari i no neix amb 
cap desig de col·laborar. Ho ha d'aprendre. Col·labora si hi té 
algun interés. Jo normalment treballo amb gossos.  
Moderador: L'Aida Suet Marcos vol saber: tots els gossos 
tobeeixen des del principi?  
Jeannete_Sams-Dodd: Doncs no, Aida. Has de guanyar-te la 
confiança del gos!  
Moderador: Moltes gràcies Jeannete, acabem aquí el súper-
xat!  
Jeannete_Sams-Dodd: Molta, molta sort amb els vostres 
gossos!  
Moderador: Seguirem els teus consells!!  
Moderador: Fins aviat!  
Jeannete_Sams-Dodd: Fins aviat! 
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