
Des de la Protectora vetllem pel benestar dels animals que donem en adopció i desitgem que la vida en la seva nova llar 
sigui molt feliç. 
L’arribada d’un cadell a casa és sempre un esdeveniment excitant. Però educar un cadell no és feina fàcil: cal responsa-
bilitat, paciència, constància i molta calma per aconseguir una bona convivència futura amb el nou membre de la família. 
És per això que a més d’agrair-li la iniciativa d’adoptar un cadell, volem facilitar-li una sèrie de consells a tenir en compte 
quan ens emportem el gos a casa.

Consells per l’arribada a casa

_Abans de l’arribada a casa del cadell: 

•	Preparar	el	seu	espai.	És	preferible	que	sigui	un	lloc	tranquil	on	pugui	descansar,	sense	sorolls,	sense	estímuls	que	el	
distreguin i que no sigui un lloc de pas de la casa (un passadís, al costat d’una porta...). Allà hi posarem el llitet, els 
diaris,  la menjadora i l’abeurador.

•	També		és	un	bon	moment	per	preparar	la	casa	“a	prova	de	cadells”.	Això	vol	dir:	

•	Treure	tots	els	objectes	que	no	volem	que	es	facin	malbé,	per	evitar	haver	d’estar	renyant	constantment	el	cadell.	

•	També	és	un	bon	moment	per	decidir	les	normes	d’educació	del	nouvingut.		El	que	pot	fer	i	el	que	no.	Haurem	de	
tenir en compte el grau de maduració de creixement del cadell. A la protectora ens explicaran en quin procés es 
troba el cadell i quines coses podem exigir-li tenint en compte la seva edat. 

•	També	decidirem	el	tipus	d’educació	que	rebrà,	que	haurà	de	ser	en	positiu	i	tenint	en	compte	el	sistema	
d’aprenentatge del gos. 

•	Procurarem	que	totes	les	primeres	experiències	que	el	cadell	tingui	amb	nosaltres	siguin	positives	per	evitar	futurs	
problemes de conducta.

_L’arribada a casa:

•	Haurem	de		ser	conscients	que	el	cadell	necessita	entre	5-10	dies	d’habituació.

•	Intentarem	que	l’entrada	a	casa	sigui	el	més	tranquil·la	possible,	sense	fer	moltes	festes	per	no	espantar	al	cadellet.

•	El	deixarem	que	es	familiaritzi	amb	el	seu	entorn,	sense	pressionar-lo.	

•	És	convenient	restringir	les	visites	durant	el	període	d’adaptació.	Un	cop	passats	aquests	dies,	si	el	cadell	té	més	de	3	
mesos,	farem	que	les	visites	ens	ajudin	a	socialitzar-lo.

•	És	molt	important	evitar	estressar	el	cadell:	
•	Evitarem	sorolls,	crits	i	ensurts.
•	Respectarem	molt	el	seu	període	de	descans.
•	Evitarem	que	senti	angoixa	quan	esta	sol.
•	No	l’excitarem	massa	vegades	amb	jocs,	ni	amb	moltes	joguines.

•	Li	donarem	tot	el	contacte	que	necessiti.	Si	té	dos	mesos	i	presenta	angoixa	a	la	nit	el	deixarem	dormir	amb	nosaltres.

•	No	li	exigirem	coses:	evitarem	cridar-li	i	dir	No!	per	renyar-lo.	El	cadell	ha	d’experimentar	les	coses,	ja	arribarà	el	
moment	d’ensenyar-li	les	normes	més	endavant.

•	Donarem	sempre	una	referència	de	calma.	Nosaltres	som	el	referent	del	cadell,	si	nosaltres	mantenim	la	calma	sem-
pre, passi el que passi, ell no s’alterarà tant.

Un cop superat el període d’adaptació de 5-10 dies:

_Conducta higiènica: aprendre a fer les necessitats on toca

 Deixarem uns diaris a prop d’on menja i dorm el cadell per tal de facilitar que arribi a fer les seves necessitats on vo-
lem.	Tindrem	en	compte	sempre	el	període	de	maduració	de	l’animal	i	no	li	exigirem	coses	que	un	cadell	no	pot	fer.
	 Evitarem	càstigs	(inclòs	dir-li	“NO”),	o	agafar-lo	i	portar-lo	corrents	als	diaris,	per	no	provocar	associacions	negatives.
 Quan el gos pugui sortir al carrer, el premiarem en el moment que faci les necessitats a fora (amb suavitat i naturalitat, 
sense	espantar-lo).	I	si	ho	fa	a	casa,	ignorarem	la	conducta	i	ho	netejarem	quan	el	cadell	no	estigui	present	per	evitar	
que ho faci per cridar la nostra atenció.

Felicitats, ha adoptat un cadell!
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_La	socialització

És	el	nostre	deure	com	a	propietaris	socialitzar	correctament	el	cadell.	Ho	farem	a	poc	a	poc	i	sempre	tenint	present	
que	el	gos	n’ha	de	treure	una	impressió	positiva.	Ens	hem	d’assegurar	que	es	familiaritza	amb	l’entorn,	el	carrer,	amb	
diferents	tipus	de	persones,	amb	nens,	amb	gossos,	amb	el	cotxe...	Si	teniu	dubtes	podeu	consultar	amb	els	professio-
nals de la Protectora. 
Si	el	cadell	no	té	totes	les	vacunes,	el	portarem	a	coll	i	premiarem	la	seva	curiositat	innata.	S’ha	de	tenir	present	que	el	
passeig ha de ser una experiència molt agradable pel gos.

_Les rutines

Els	gossos	necessiten,	per	damunt	de	tot,	seguretat	i	contacte	social.	Per	garantir	la	seguretat	és	bàsic	ser	molt	estric-
tes amb les rutines, fer cada dia el mateix a la mateixa hora. Això els fa sentir segurs, ja que quan agafen la rutina saben 
quan	han	de	sortir,	menjar,	descansar,	jugar...		Si	el	gos	se	sent	segur,	rebaixa	la	seva	ansietat	i	es	troba	en	una	situació	on	
és	molt	mes	fàcil	ensenyar-li	qualsevol	cosa.	Una	bona	rutina	ha	de	cobrir	les	seves	necessitats	bàsiques.	És	important	
que tinguin una bona alimentació, aigua fresca disponible, un lloc on descansar, un lloc on pugui retirar-se quan vulgui 
estar sol i, sobretot, un passeig de qualitat. Com a mínim es faran dos passejos al dia, preferiblement tres, on la prioritat 
serà que el gos faci les seves necessitats, explori l’entorn i es relacioni. 

_Problemes de conducta

Si	notem	que	el	cadell	té	algun	problema	de	conducta,	o	no	sabem	com	actuar	davant	d’una	situació	o	d’un	compor-
tament	estrany,	demanarem	consell	sempre	a	l’especialista	en	conducta	de	la	Protectora.	Només	d’aquesta	manera	la	
Protectora pot ajudar perquè es solucionin els problemes, actuant amb la màxima celeritat i evitant que es facin crònics 
o que siguin més difícils de solucionar en el futur. 

www.protectorasabadell.org
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