EL LLOC DE LA MASCOTA A CASA
El nostre cadell ha de tenir el seu lloc a casa. De la mateixa manera que nosaltres tenim una habitació, la
nostra mascota tindrà un racó per al seu ús exclusiu. La podrem anomenar “habitació-refugi”.
1. COM SERÀ LA SEVA “HABITACIÓ-REFUGI”?
L’habitació de la nostra mascota haurà de ser aïllada i petita.
2. ON POT SER “L’HABITACIÓ-REFUGI”?
Dins de casa pot estar en una habitació petita o bé en un racó de la casa, com per exemple el de la
cuina.
Fora de casa haureu de preparar una gossera resguardada o habilitar una zona del garatge.
3. QUAN HI ANIRÀ EL NOSTRE CADELL A LA SEVA “HABITACIÓ-REFUGI”?
El cadell hi serà quan estigui sol o no es pugui vigilar i a l’hora de dormir.
4. QUINS AVANTATGES ENS OFERIRÀ?
El cadell no destrossarà res de casa.
Serà més fàcil ensenyar el cadell a fer les seves necessitats fora de casa.
Li servirà de refugi per sentir-se segur i tranquil.
Aprendrà a estar sol.
Podrem utilitzar-lo com a zona d’aïllament i descans si és un gos llaurador o guardià.
5. SERÀ PER TOTA LA VIDA?
Quan creixi el cadell, el temps que passa en “l’habitació-refugi” pot disminuir, però és important mantenirla en situacions com :
A l’hora del descans (important si fa les funcions de guardià).
A l’hora de dormir, si viu dins de casa.
6. REQUISITS QUE HA DE COMPLIR “L’HABITACIÓ-REFUGI”
tingui llum natural i sigui un lloc tranquil.
-refugi” ha de ser petita, però que hi hagi a la vegada
dos espais: un destinat a les seves joguines i l’abeurador, i l’altre a les seves necessitats.
-refugi” en cas que no estiguem a casa.
LIMITAR L’ESPAI DEL CADELL UNES HORES AL DIA NO TÉ CAP REPERCUSSIÓ NEGATIVA
PERQUÈ:
El cadell passa la major part del temps dormint.
-refugi des de petit, l’acceptarà i el tranquil.litzarà en cas que no tingui
son.

Si esteu present a casa amb el cadell, podeu dirigir els seus jocs i indicar-li el que pot mossegar o no.
l’estona.
Pots deixar joguines en el seu racó per què s’entretingui. Són útils les joguines amb compartiments
interiors per on es pugui introduir el menjar, per tal que la mascota hagi de manipular-lo per obtenir-lo.

QUAN SIGUIN ADULTS PODREM SER MENYS ESTRICTES AMB ELLS JA QUE :
n capaços d’aguantar més temps sense embrutir.

COM ENTENDRE EL MEU CADELL?
Per educar i conviure amb el vostre cadell de forma adequada és imprescindible que existeixi una bona
comunicació. Per això us donem uns quants consells per tal d’ajudar-vos.
1. EL GOS NO ÉS UNA PERSONA
Encara que sigui obvi, el cert és que un error freqüent és educar els cadells com la mainada.
2. EL GOS NO ENTENDRÀ MAI EL NOSTRE LLENGUATGE
Arribarà a entendre unes quantes paraules, el vostre to de veu i els gestos.
3. MAI NO FARÀ UNA COSA PER MOLESTAR-TE
Si actua de manera inadecuada és perquè no ho pot fer d’una altra manera.
COM LI DIREM EL QUE ESTÀ BÉ O MALAMENT?
Si fa alguna cosa bé, premiant-lo. Per exemple, acariciant-lo o bé donant-li trossets del seu menjar
preferit. Si comet errors, mitjançant correccions, com per exemple, fent una estrebada a la corretja.
COM ENS HEM DE COMUNICAR?
rectes.

COM L’HEM DE PREMIAR I CORREGIR?
Existeixen altres opcions, com utilitzar correccions verbals o estímuls que els sorprenguin.
-lo amb gestos marcats perquè la comunicació verbal sigui
efectiva.
r-lo.
després.

Sobretot hem d’educar els cadells amb premis i evitar els errors com els càstigs.

