ELS CADELLS: MANUAL D’INSTRUCCIONS

•

Etapa de socialització: de les 4 a les 16 setmanes

La socialització és el procés pel qual el cadell aprèn a relacionarse amb el món. A partir de la quarta setmana fins a la dotzena, s'ha de
començar a socialitzar-lo de forma pausada i progressiva. La referència
que donem als cadells ha de ser en tot moment de tranquil·litat i
serenor. Sempre que sigui possible (amb el vistiplau veterinari), els
cadells hauran de començar a conèixer l’exterior. Si encara no té
posades les vacunes, es farà a coll i premiant-lo quan les coses noves li
cridin l’atenció. Aquesta serà la manera d’enfrontar-se amb el que serà
el seu futur entorn. La socialització es farà a poc a poc i sense saturar
el cadell; si es neguiteja, esperarem que es calmi abans de premiar-lo
(per evitar premiar l’angoixa o l’excitació).
És important que l’entorn dels cadell sigui tan pausat i tranquil
com sigui possible i intentar no intervenir en els moments en què
descansa.
A poc a poc, s’ampliaran els seus horitzons, tant amb sorolls, com
amb diferent tipus de gent o de gossos. Triarem gossos tan equilibrats
com sigui possible per realitzar la socialització dels cadell.

•

Accions de socialització

Fins als quatre mesos, els cadells tenen el que s’anomena llicència de cadell, que els dóna
llibertat per fer gairebé qualsevol cosa a un gos adult sense haver de patir-ne les conseqüències (els
gossos grans suporten dels petits mossegades i jocs amb una gran paciència i sense perill per als
menuts). Cal tenir en compte que aquesta llicència comença a expirar a partir dels quatre mesos i mig i
s’extingeix completament als sis mesos. Hem d’assegurar-nos, doncs, que
socialitzem el cadell durant l’etapa prèvia a
l’extinció, ja que a partir dels quatre
mesos apareixen les pors i es poden
produir associacions negatives amb
estímuls. Per exemple, un ensurt amb
un altre gos o una mala experiència pot
quedar-se molt gravada en el gos i desenvolupar futurs problemes de
conducta relacionats amb l’agressió per por.
Els passejos, a coll o amb corretja, han de ser molt curts. Un
cadell només necessita un passeig diari de 5 minuts per mes de vida. Després caldrà incrementar 5
minuts per mes fins arribar a l’hora diària recomanada en adults. Així:
3 mesos: 15 min
4 mesos: 20 min
5 mesos: 25 min
6 mesos: 30 min

Durant els passejos deixarem que el gos explori lliurement. Si és
a coll, l'acostarem a les coses perquè les olori; si és amb corretja, serà
prou llarga perquè pugui arribar als llocs que vol explorar i sense que
mai estigui tensa. Quan hagi descobert alguna cosa nova, li direm “molt
bé” (baixet i de forma tranquil·la, sense excitar-lo massa) i li donarem un
premi si cal. Anirem al pas que ell
marqui i no el forçarem mai perquè
s'enfronti a res que li faci por. Si li fa por
sortir de casa, amb molta paciència farem
que s'acostumi al replà de l’escala, un altre
dia a l'ascensor, després a la porteria, a continuació obrirem la porta i
després el deixarem només mirant el carrer, molt a poc a poc i els dies que
calgui (no cal preocupar-se per la conducta higiènica, ja que és fàcil de
corregir amb el temps).
A casa li portarem objectes nous perquè pugui explorar: tronquets,
pinyes, objectes amb diferents olors, diferents superfícies per trepitjar... Tot el que el pugui estimular i li
pugui servir per quan sigui gran.

•

L’aprenentatge dels cadells: coses a tenir en compte
Durant els 4 primers mesos es produeix el creixement del 80% del volum cerebral del gos.

D’aquí la importància que les experiències viscudes pel gos durant aquest període conformin no
només la mida sinó les xarxes i la complexitat del teixit cerebral.
És fonamental fer una bona socialització, ja que la conducta del cadell quan sigui adult dependrà
en bona part de les experiències viscudes durant aquest període. Quan es trobi davant d'una situació, el
gos jove o adult buscarà en els seus records quines experiències passades similars té. Si són positives,
repetirà la resposta i estarà disposat a aprendre alguna cosa més.
Entre la sisena i la vuitena setmana apareixen els patrons motors de la por i el sistema en què el
gos assimilarà els estímuls que l’envolten. Les respostes associades amb la por queden gravades en la
part del cervell més primari (on regeix el sistema emocional) i són molt més difícils de corregir.

