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Beneficis que els gossos poden proporcionar-nos

Ens estimulen a sortir més, a gaudir de les activitats a l'aire lliure i a 
fer exercici

Ens estimulen a establir conversa amb altres persones, cosa que 
contribueix a un millor equilibri de les nostres relacions humanes

Ens fan sentir més segurs i ens ajuden a sentir-nos acompanyats 

Ens aporten beneficis per la salut 

Aporten beneficis psicològics i emocionals als infants i joves (ajuden 
en el seu procés de desenvolupament i els ensenyen a ser més 
responsables)

En els ancians satisfan necessitats psicològiques (afectivitat, 
acompanyament, sentit de la pertinença...)

Contribueixen en la societat: gossos policia, antidroga, de rescat...



  

L ’adopció de gossos



  

PROCÉS D’ADOPCIÓ DE GOSSOS

 Acompanyament i assessorament del potencial 
adoptant

Decisió presa (adopció)

 Omplir la documentació (fitxa de sortida)

 Control veterinari

Setmana de prova

 Control veterinari 

 Adopció confirmada



  

Manca de temps per tenir-ne cura

Donen massa feina i poden fer destrosses

Problemes d'agressivitat a causa d'una educació inadequada

Quan arriben les vacances i no saben què fer amb ell

Molèsties en el veïnat

El cadell s'ha fet massa gran

Animals vells i malalts

MOTIUS MÉS COMUNS 

D’ABANDONAMENT DE GOSSOS



  

PREGUNTES A PLANTEJAR 

ALS POTENCIALS ADOPTANTS

?¿

?¿

?¿
?¿



  

1 – Està disposat a fer un compromís de per vida?

- vida mitjana d’un gos:  10-16 anys

- no adoptar per impuls, sinó per acord de tota la família

- verificar que cap membre de la família és al·lèrgic o 

asmàtic

- es fa responsable de la seva educació, alimentació, 

higiene i salut i de qualsevol problema que pugui causar

- ha de complir amb els deures cívics 



  

2 – Disposa de recursos econòmics per mantenir en 

òptimes condicions a un gos? 

- per tenir un gos ben alimentat, saludable, net... cal 

disposar de recursos econòmics suficients



  

3 – Té nens petits i/o altres animals?

- si hi ha infants: la decisió l’ha de prendre l’adult, no 

deixar-los sols amb un gos i ensenyar-li a l’infant que el 

gos no és una joguina



  

- si hi ha altres animals: cal valorar les possibilitats de 

convivència entre ells abans d’adquirir el gos



  

Gos
Gos - possible competència (millorarà amb la castració d’ambdós)

- jerarquia segons edat o dominància

Gossa - relació estable

Gat - dependrà de l’edat i de l’educació d’ambdós
- caldrà deixar el menjar del gat en alt

Gata - dependrà de l’edat i de la tolerància
- caldrà deixar el menjar del gat en alt

Aus - deixar la gàbia en alt
- si surten de la gàbia, vigilar amb les picades

Rosegadors - si surten de la gàbia, fer-ho amb vigilància

Aquari i/o 
terrari

- situar-los en llocs alts o de difícil accés



  

Gossa
Gossa - solen mantenir relació de dominància per edat o 

temperament

Resta de 
casos

- igual que en el gos

Cal realitzar la introducció del gos de manera totalment controlada pels 

amos, per tal de garantir l’èxit final i, per consegüent, la convivència 

que estàvem buscant.



  

4 – Disposa de temps per dedicar-li a un gos?

- cal assegurar-se de que hi hagi més d’un membre de la 
família disposat a encarregar-se de les obligacions que 
comporta tenir un animal com per exemple:

treure’l a passejar

raspallar-lo 

jugar amb ell

dur-lo al veterinari

...

- si hi ha infants a casa, és aconsellable implicar-los en les 

cures diàries de l’animal



  

5 – Disposa d’espai a la seva llar?

- el tamany de la llar del potencial propietari influirà 

relativament en el tamany i el tipus de gos

- tot i que, en realitat, la compatibilitat i 

adaptabilitat del gos no depèn del seu 

tamany, sinó del seu caràcter



  

Abans de decidir si s’emporta o no el seu gos de viatge, consideri:

estat físic del gos

    mitjà de transport

naturalesa del destí

6 – Què en farà del gos quan viatgi o vagi de vacances?

?  ¿



  

Metro i 
autobús

Es poden traslladar animals de companyia sempre que el seu volum 
permeti el trasllat en transportins. 

FGC i rodalies 
RENFE

Es poden portar animals sempre que portin morrió i vagin lligats amb 
corretja; els animals de mida petita han de ser transportats dins d'una 
gàbia, cistella o transportín.

Servei de taxi Els animals domèstics poden ser acceptats segons el criteri del conductors.

Vaixells Els animals domèstics no estan autoritzats a la coberta dels vaixells. No 
obstant això, disposen de gàbies especials per a ells a les bodegues. Cal 
pagar bitllet per l’animal.

Trens 
regionals, de 

llarg recorrgut 
i AVE

El pes màxim permès per als animals domèstics que es desplacen en 
aquests trens és de 6 kg. Han de ser transportats en gàbies o tranaportins. 
Cal pagar bitllet per l’animal.

Avions Si l'animal pesa < de 6 Kg pot viatjar a la cabina, dins d'una bossa de 
viatge. 
Si pesa > de 6 Kg, viatjarà a la bodega en una gàbia (pròpia o de lloguer, 
segons la companyia aèria). 
En ambdós casos cal avisar a la companyia amb antelació. Cal assegurar-se 
de preguntar tots els requisits que són necessaris, si no, un s'exposa al risc 
que no el deixin viatjar. Cal pagar bitllet per l’animal.



  

7 – Té intencions de canviar de llar en els pròxims 

10-15 anys?

- si té pensat canviar-se de llar en un futur proper ha 

d’estar disposat a fer-ho tenint en compte el gos 

- en la majoria d’ocasions els gossos mostren una gran 

capacitat d’adaptabilitat



  

El gos “ideal” és el que millor 

s’adapta al paper que ha de fer. Per 

aquest motiu, resulta imperatiu que 

es conjugui l’estil de vida de la 

persona i els seus gustos amb el 

temperament i necessitats del gos.



  

Si després de reflexionar sobre el tema 

continuen decidits a adoptar-ne un, cal

 que facin una elecció del tipus de gos.



  

2. Mascle o femella?

- no hi ha massa diferència i per evitar possibles problemes el 

millor és l'esterilització

- mascles:  solen ser més dominants que les femelles i 

lleugerament més grossos 

- femelles: solen ser més carinyoses i dòcils



  

2. Cadell o adult?

- cadell: 

* existeix gran satisfacció al veure’l créixer i 
desenvolupar-se

* requereix molta dedicació i paciència 
(habituació a la soledat, àpats 
freqüents, educar-lo...)

* s’acostumen ràpid a 
nens, altres animals...

* no coneixem el seu 
temperament innat



  

- adult:

* pots escollir exactament el gos 

* s’habituen ràpidament a la nova llar

* la seva necessitat d’afecte és tanta 

com la seva capacitat de donar-ne

* moltes vegades ja tenen certa educació 

(que encara que sigui poca, resultarà 

més fàcil que partir de zero)

* l’activitat és menor que la d’un cadell

* són madurs i agraïts



  

3. De raça o sense?

- de raça: 

* es pot saber la seva estructura física, així com algun 

tret característic de la seva raça i més o menys com serà 

el seu temperament

* és més propens a patir defectes congènits



  

-sense raça:

* gaudeix de millor salut i 

temperament

* hi ha exemplars originals e 

irrepetibles

* és difícil preveure les qualitats 

morfològiques i psicològiques

(en cas d’adoptar-lo de cadell)



  

4. Tamany gros o petit?

- va a gustos

- un cadell creix

- cal tenir en compte l’espai i l’exercici que requereix l’animal: 

(depèn del temps que li puguis dedicar en els passeigs diaris)

* talla petita: necessiten més activitat, 

solen ser més nerviosos

* talla mitjana: necessita més exercici que 

un de gros

* talla grossa: prefereixen més un sofà, per 

exemple



  

5. De pèl llarg o curt?

La capa de pèl curt precisa menys cures que la de pèl llarg, ja 

que aquesta última necessita raspallar-se sovint i, a més, pot ser 

un problema en l’època de muda. 



  

6. Tipus de gos:

En el moment de l’adopció cal tenir clar la raó que motiva el tenir un 

gos, és a dir, quines són les tasques que haurà de complir. Per aquest 

motiu descriurem breument els diferents grups amb els que es 

classifiquen els gossos, segons funció i/o origen històric (FCI):

Grup 1: De pastor     Grup 6: De rastreig

Grup 2: Molosos     Grup 7: De mostra

Grup 3: Terriers     Grup 8: De cobrament, 
aixecament i d’aigua

Grup 4: Teckels     Grup 9: De companyia

Grup 5: Primitius i nòrdics     Grup 10: Llebrers



  

Grup 1: De pastor

- enginyosos, àgils i amb valor

- solen ser fàcils d’ensinistrar

- requereixen exercici físic

- també es poden utilitzar com a gossos de 
guàrdia o detectors de drogues o com a 
gossos guia

Grup 2: Molosos

- solen ser de tamany gros

- guardians i de fiar

- cal imposar-lis disciplina

Pastor belga

Mastí 
napolità

http://cgi.grippo.com.ar/mp/go.mpc?http://cablemodem.fibertel.com.ar/mastines


  

Grup 3: Terrier

- de fort temperament i valentia

- nobles i lleials

- independents e inquiets

Grup 4: Teckels

 - de forma anatòmica característica

- robustos, valents i resistents

- afectuosos i alegres

Bedlington terrier

Teckel de pèl curt



  

Grup 5: Primitius i nòrdics

- carinyosos i de fiar

- alguns són dominants

- requereixen exercici físic

- cal raspallar el pèl periòdicament

Grup 6: De rastreig

        

      - carinyosos i de bon caràcter

      - de pèl curt

      - requereixen exercici físic

Husky siberià

Sabueso espanyol



  

Grup 7: De mostra

- solen ser fàcils d’ensinistrar

- sempre disposats i de bon caràcter

- requereixen exercici físic

Grup 8: De cobrament, aixecament i d’aigua

- solen ser fàcils d’ensinistrar

- actius i enèrgics

- excel·lents nedadors

Braco de weimar

Gos d’aigua 
espanyol



  

Grup 9: De companyia

- afectius i carinyosos

- requereixen poc exercici físic

- el pèl sol requerir forces cures

Grup 10: Llebrers

- elegants, reservats i de fiar

- tranquils i silenciosos

- requereixen exercici físic 

Bichón habaner

Galgo espanyol



  

Cures habituals d’un gos:

És important que existeixi una regularitat en quan a 

àpats, exercici, hores de son, costums diàries, etc.

El gos té tolerància a les alteracions de la rutina, 

però si són excessives, o mai hi ha rutina, el gos 

viurà en un estat de tensió permanent, que pot 

afectar al seu estat de salut.

 



  

Constants vitals normals:

Temperatura rectal

38’5º C – 39º C

Freqüència cardíaca

Cadells 110-120 puls. x minut

Adults 90 – 100 puls. x minut

Ancians 70 – 80 puls. x minut

Freqüència respiratòria

Cadells 18 – 20 resp. x minut

Adults 16 – 18 resp. x minut

Ancians 14 – 16 resp. x minut

Cel de la femella

El 1r als 6-9 mesos; llavors té lloc 2 veg./any amb una 
duració de 21 dies aprox.

Duració de la gestació

2 mesos



  

Controls habituals:

  - vacunació:  la de la ràbia i la tetravalent (parvovirosis, 

moquillo, hepatitis, leptospirosis), revacunació anual

  - desparasitació: 

* interna (cucs): per mitjà d’uns comprimits, de venta en 

farmàcies, cada 3 mesos

* externa (paparres, polls i puces): per mitjà de collars, 

sprays, banys o líquids que s’apliquen a la pell, cada 1-2 

mesos (en funció de l'època de l'any)



  

- alimentació: 

* objectiu: satisfer les seves necessitats nutritives

           * adequada segons:

           * tipus:

· edat

· pes

· exercici físic 

· aliments industrials (secs i/o humits)

· preparats a casa



  

A tenir en compte... amb l’alimentació:

- administra-la sempre a les mateixes hores (adult: 2 veg./dia)

- limitar l’exercici abans i després dels àpats

- deixar al seu abast un recipient amb aigua neta

- utilitzar recipients que no pugui bolcar ni trencar 

- no donar-li restes de menjar (ossos de pollastre, dolços, 
xarcuteria...), en cas de menjar aliments preparats

- mentre nosaltres mengem, no donar-li res

- no canviar bruscament el règim alimentari

- respectar-lo quan mengi

- no donar-li llet de vaca, en tot cas, donar-lis llet maternitzada 
per animals (cadell)



  

- Higiene:

* raspallat: tots els tipus de pèl en requereixen, però el 
mètode i la intensitat si que dependran del tipus de pèl 
(caldrà intensificar-se en l’època de muda)

* muda: dependrà d’on visquin:

· a l’exterior: 2 veg. /any (primavera i tardor), 
dura 4-6 setmanes

· a l’interior: durant tot l’any (sobretot en 
primavera i tardor)



  

* perruqueria:  alguns gossos s’han de dur a la 
perruqueria 4-6 veg. /any per ser esquilats

* bany: 

· masses banys poden ressecar el pelatge i eliminar la 
seva impermeabilitat natural

· no es pot generalitzar sobre la freqüència dels 
banys; variarà en funció de la capa de pell i de les 
condicions de vida de cada animal varien (per un 
pot ser suficient 2 veg./any i per un altre 1 veg./mes)

· utilitzar xampú especial per gossos

· fer un bon esbandit amb aigua tèbia 

· assecar-lo bé



  

* Oïdes: amb un cotó o gassa amb productes específics, cada 2-

3 mesos com a prevenció

* Boca: amb aliments preparats, 1-2 cops al mes (per ell és una 

joguina, no generen estelles i netegen la tosca)

* Ungles: creixen constantment, si l’animal fa exercici es llimen 

soles, sinó, cal controlar-les i tallar-les amb el material específic; 

a més, si el gos té esperons cal vigilar-los també, ja que creixen 

de forma circular i es podrien clavar a la carn



  

A tenir en compte...  amb la higiene: 

- procurar que no li entri espuma als ulls ni aigua a les orelles 

- mai s’han de tallar els pèls tàctils 

Aquests pèls, es troben situats en:

 · llavi superior e inferior

· al voltant dels ulls 

· en el mentó 



  

- Educació:

* cada gos, independentment del seu caràcter i les seves 
característiques, ha de ser educat, principalment, per: 

· a la convivència amb nosaltres 

· ser respectuós amb l'entorn i amb les persones

· evitar que causi molèsties als veïns amb lladrucs 
excessius o que malmeti la propietat privada

perquè puguem gaudir 

plenament de la seva companyia



  

* cal que tots els membres de la família es posin d’acord 

amb què pot fer i què no, on pot entrar i on no...

(amb un simple NO rotund, serà suficient)

* no tots els gossos són iguals, per tant, no se’ls pot 

educar de la mateixa manera

* en la majoria de casos i per una convivència amb les 

persones, no és necessari l’ensinistrament de l’animal 

per un professional



  

- Exercici:

       * per tal de que estigui sa, en forma i oferir-li noves 

experiències

         * cal que sigui regular

         * no provocar canvis bruscos d'intensitat

         * escollir bé el moment del dia 

         * depenent de l’espai de que es disposi en la llar es podrà 

treure 1, 2 o 3 vegades al dia; el temps variarà



  

Símptomes principals de malaltia:

-Caiguda del pèl o lesió cutània (abcés, escamació...)

-Alteració del ritme respiratori (fatiga...)

-Tos persistent

-Diarrees, vòmits continus

-Pols accelerat

-Dolor a l’orinar o orina sanguinolenta

-Extrema primesa

-Tremolors

-Coloració grogosa de les mucoses

-Inapetència continuada

-Senyals de falta d’audició

-Paràlisis o dificultats en la movilització

-Canvis de comportament (nervisosime, por, rebutja la companyia...)

-Es queixa sense motiu i continuament o bé quan es col·loca en alguna postura

Si presenta algun 
d'aquests síntomes durant 

la primera setmana de 
l'adopció trucar al refugi 
per consultar-ho amb el 

personal veterinari.

Si ja ha passat més temps 
visitar el seu veterinari.



  

Preguntes freqüents relacionades amb l’adopció:



  

- Com es comportarà el gos quan arribi a casa?

· Cal tenir en compte que el gos ha patit al ser abandonat, per 
tant, pot ser un animal temorós, tot i que al mateix temps agraït 
i fidel (dependrà del caràcter del gos i de les experiències 
viscudes)

· Precisa un període d’adaptació a la nova llar i als seus 
components, poc a poc, s’anirà veient les reaccions de l’animal i 
agafarà més confiança (cada gos necessita el seu temps)

· Cal donar-li “mimos” i parlar-li amb un to de veu agradable, 

però, no estar-li al damunt contínuament ni aclaparar-lo

· Sol ser positiu ensenyar-li totes les estances de la casa, perquè 

reconegui la nova llar



  

· Cal que tots els membres de la família es posin d’acord amb 
què se li pot deixar fer al gos i què no

· Cal ensenyar-li quin serà el seu espai vital, on tindrà:

- el seu jaç

- els recipients amb aigua i menjar

· S’hauran d’observar les actuacions de l’animal i, en funció 
d’elles, corregir les que calgui (dependrà de l’edat i les costums)

· Segurament, les primeres vegades que surti a passejar vagi:

- accelerat

- ensumant-ho tot

- menjant-se aliments que trobi pel camí

... però poc a poc, quan vegi que cada dia sortirà això es reduirà

· En un principi haurà de sortir al carrer amb corretja i no deixar-
lo solt.



  

- Avantatges de la identificació amb microxip:

· control sanitari dels animals

· evitar robatoris i pèrdues (facilita la localització del 
propietari)

· evitar o disminuir abandonaments

· és: * innocu

* indolor

* dura tota la vida

* no es poden falsejar les seves dades



  

-Motius de l’esterilització de gossos i gosses:

[ extracció d’ovaris i úter en femelles i testicles en mascles ]

· evitar embarassos no desitjats

· raons sanitàries: evitar en un futur totes aquelles 

malalties relacionades amb els respectius aparells 

reproductors

· problemes de comportament



  

“ESTAN DECIDITS A ADOPTAR X GOS”



  

Requisits de l’adoptant:

* ser major de 18 anys

* garantir al gos l’atenció adequada

* complir les ordenances municipals en relació amb els 

animals de companyia

* inscriure l’animal al cens municipal



  

Fitxa de sortida: (original per la Protectora, còpia per l’adoptant)

- dades que hi consten: 

· de la persona adoptant (nom i cognoms, D.N.I., adreça 
on residirà el gos i telèfon/s de contacte)

· del gos adoptat  (nom, raça, sexe, edat, número 
d'identificació de l’animal en el refugi, data en la què 
se li ha realitzat la prova de la Leishmania i el resultat 
d’aquesta, data en la que se l’ha esterilitzat i número 
d'identificació del xip)

- hi ha una clàusula annexa

- documentació adjunta:

· cartilla de vacunacions

· document d’inscripció a l’AIAC (identificació amb xip)

 Omplir la documentació



  

Control veterinari previ a l’adopció

Per tal de comprovar que l’animal es troba en bones condicions 

de salut.

- Control general

- Pesat

- Comprovat que s’entrega sense cap malaltia greu (a 

vegades se’ls emporten refredats, amb otitis, etc.; però 

s’informa als adoptants del què tenen i amb el 

tractament que se’ls pauta, gairebé sempre se 

soluciona)



  

SETMANA DE PROVA

  Truquin al refugi fent alguna 
consulta puntual (que ha fet 
diarrea, que no menja, que 

plora molt...)

Vinguin al refugi amb el gos 
per tornar-lo (perquè els hi ha 
fet malbé mobles, fa les seves 

deposiocions on vol...)

No ens comenten res, entenem 
que no hi ha hagut problemes 

d’importància

altres



  

Control veterinari posterior a l’adopció

Per tal de comprovar que l’animal continua trobant-se en iguals o 

millors condicions de salut que abans de l’adopció.

- Control general

- Vacunació

Es comenta amb els adoptants com ha anat la setmana, 

adaptació de l’animal a la nova llar, problemes que han tingut, 

algun dubte que tinguin, etc.



  

“S’ENTREGA TOTA LA DOCUMENTACIÓ A L’ADOPTANT” 

(la còpia del què va omplir el dia de l’adopció)



  

Els manuals, llibres, revistes especialitzades, 

pàgines web i altres materials didàctics poden 

ajudar a completar els coneixements.
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