ELS NENS I ELS GOSSOS
Si ha adoptat un gos i té nens petits a casa li aconsellem que llegeixi atentament les
següents recomanacions:

L’ARRIBADA DEL GOS A UNA CASA AMB NENS
.
Adopció d’un gos adult:
És important deixar‐nos aconsellar al refugi, i adoptar un gos que sigui tranquil, que no
tingui por, que li agradi estar amb nens i que sigui el més equilibrat possible, tot i que
qualsevol problema es pot solucionar posteriorment seguint els consells que s’expliquen a
continuació.

Abans que el gos arribi a casa va bé tenir una petita xerrada amb els nens, per explicar‐los
que el gos necessitarà algunes coses per adaptar‐se a la seva nova llar.
El més important és que durant els primers 15 o 20 dies el gos tingui un entorn segur i
tranquil, el més rutinari i calmat que sigui possible (tot això s’explica en els documents
adjunts).
No castigarem ni corregirem el gos, ja que necessita adaptar‐se sense que el pressionem.
Així, que, de moment, deixem de banda les normes d’educació. Ja tindrà temps per
aprendre quan s’hagi reduït el seu nivell d’estrès. No hem d’oblidar que per ell és un canvi
molt important anar del refugi a casa.

Podem fer un pacte amb els nens perquè ens ajudin amb les tasques relacionades amb el
gos: donar‐li el menjar, posar‐li aigua, preparar‐li el llitet, etc.
Els nens han d’aprendre a conviure amb el gos de forma tranquil∙la.
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Perquè el gos estigui tranquil els nens poden ajudar a preparar exercicis de rastreig
agafant trossets de menjar o premis i amagant‐los per la casa i després deixant que el gos
els vagi trobant a poc a poc.
És molt important no deixar els nens sols amb el gos quan interactuen o juguen. Sempre
ha d’haver‐hi un adult present.
.
Adopció d’un cadell:
Cal tenir en compte que el més probable és que el cadell arribi amb un alt nivell d’estrès a
casa, ja que la seva experiència vital no ha sigut gaire positiva fins ara (ha patit un
abandonament i segurament una separació traumàtica de la mare).

Com fer les presentacions:
L’arribada del cadell a una casa amb nens pot ser un altre trauma si tots ens tirem a sobre
d’ell cridant i dient‐li un munt de coses alhora. Per a nosaltres pot ser una manera de
donar‐li una benvinguda però pel cadell serà tot massa estressant.
És important parlar amb els nens abans de l’arribada del cadell a casa i els demanarem
que l’esperin en silenci asseguts al sofà. Llavors deixarem que el cadell explori l’habitació
mantenint el silenci. Un cop el cadell hagi acabat d’explorar‐ho tot, demanarem als nens
que s’acostin d’un en un per saludar‐lo amb tranquil∙litat (parlant en veu baixa i
acaronant‐lo suaument).
A continuació demanem als nens que preparin el llitet, el menjar i l’aigua i deixarem que el
cadell descansi.

La relació entre els nens i el cadell:
Mentre el cadell va aprenent és important tenir en compte que mai ha d’associar els nens
amb coses negatives o amb estats que li provoquin excitació, estrès, dolor, malestar o por.
El gos ha d’associar els nens amb situacions de calma, agradables, i amb jocs d’estimulació
mental (rastreig) i mai de força.
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Hora de jugar:
Els jocs entre els nens i els cadells han de durar poca estona i han de ser tranquils i sempre
supervisats pels adults (mai jocs d’estirar agafant coses amb la boca, lluita, tirar objectes o
pilotes, etc...). D’aquesta manera el cadell s’anirà acostumant als moviments dels nens,
que poden ser sobtats, i aprendran a relacionar‐se amb ells amb calma i sense por.

I una mica de respecte:
El gos ha de tenir el seu espai per dormir i per menjar. Mentre ho faci mai no l’hem de
molestar.
Quan el cadell mengi és aconsellable que, al començament, no estigui sol. Els nens poden
passar pel seu costat sense molestar‐lo, i mentre menja el seu pinso els nens poden, a
certa distància, tirar‐li premis en el bol del menjar.
Passats uns dies, si el cadell se sent més còmode els nens poden agafar el bol i posar a
dins premis per tornar‐l’hi. El cadell associarà que quan hi ha els nens passen coses bones i
es deixarà agafar el plat. Si rondina o intenta protegir el menjar MAI el renyarem ni li
treurem el menjar, ni del bol ni de la boca.

Algunes situacions complicades:
Si un gos va corrents cap a un nen (o un adult, és igual), el millor que podem fer és girar‐
nos donant‐li l’esquena (és un senyal perquè es calmi), i d’aquesta manera el gos no ens
pujarà sobre.

Si un gos mossega o estira de la roba del nen, no hem d’actuar cridant o excitant encara
més el gos perquè podria arribar a fer mal al nen. El més correcte seria interposar‐nos a
poc a poc entre el nen i el gos, i quan el gos comenci a calmar‐se el distreiem amb algun
premi o una joguina.
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En general...
Seria molt útil que els propietaris coneguessin els senyals de calma dels gossos, perquè
mostren clarament quan un gos comença a sentir‐se incòmode amb la presència del nen i
separar‐los a temps pot evitar una situació crítica.
Els senyals de calma que més utilitzen els gossos amb els nens són:
a. Quedar‐se molt quiets
b. Desviar la mirada del nen o girar‐el cap cap a un costat
c. Llepar‐se el morro. Aquesta és la més preocupant, si veiem que el gos la fa apartem el
nen.
.
Si els senyals de calma no li funcionen i la presència del nen continua neguitejant‐lo pot
ser que el gos faci senyals d’amenaça: rondinar, ensenyar les dents. Si les fa no hem de
castigar el gos de cap manera, ja que podríem fer que en futur el gos no les fes servir i
passés directament a l’atac, sense avís.

.
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