1. EL CREIXEMENT DEL CADELL
El nostre animal de companyia evoluciona física i mentalment d’acord amb
l’edat que va assolint. Igual que nosaltres, en cada etapa de la vida té unes
capacitats i limitacions concretes que podrem aprofitar si en tenim un bon
coneixement.

ETAPA NEONATAL: PRIMERA I SEGONA SETMANA DE VIDA.
• El cadell neix amb els sentits del gust, tacte i olfacte funcionals, per poder
trobar les mames de la mare i poder-se alimentar. El canal auditiu no
s’obre fins al dia 11 i els ulls ho fan al voltant del dia 14, però no és fins al
següent període quan es tornen funcionals.
•

En aquesta etapa es passa la major part del temps mamant i dormint en
companyia de la mare i els germans.

•

La mare l’estimula llepant la panxa i genitals perquè orini i defequi.

•

Les seves potetes encara no aguanten el seu cos, no es fins al dia 6-10
quan les del davant comencen a sostenir-se, i als 11-15 ja es comencen a
aguantar amb les quatre.

•

Es important que comencem a manipular els cadells en aquests primers
dies per estimular-los. No els molestem gaire quan dormen.

ETAPA DE TRANSICIÓ: LA TERCERA SETMANA DE VIDA.
• El cadell ja comença a orinar i defecar per si sol, fora del lloc de descans.
•

Al voltant dels 19-20 dies del naixement comença a respondre a estímuls
auditius.

•

També veurem com en aquesta etapa inicia el comportament exploratori,
comença a allunyar-se de la mare i els germans.

PERÍODE DE SOCIALITZACIÓ: DE LA QUARTA SETMANA ALS TRES MESOS.
• Entre les 3 i 4 setmanes de vida comença a menjar sòlid, ja li han
aparegut les dents de llet.
•

Etapa en la que comença el joc amb els germans, amb ells aprèn a
controlar la forca de la mossegada, aprèn a mossegar sense fer mal.

•

A la setmana 6 ja presenten els primers comportaments socials típics
d’adults, per exemple: aprenen com apropar-se, com reconèixer per l’olor,
com es monta una femella.

•

Apareix un comportament molt marcat d’investigació de tot el que
l’envolta. Com que ja té tots els sentits ben desenvolupats, tot el que el
rodeja és realment molt motivador per explorar i s’hi sent atret.

•

Amb dos mesos l’aprenentatge comença a ser estable i son molt sensibles
al càstig.

•

Dins d’aquests tres primers mesos de vida es quan el nostre cadell entra
en contacte amb tot allò que l’acompanyarà al llarg de la seva vida. Tot
allò que no conegui i reconegui en aquest període, serà impossible o molt
difícil que ho faci mes endavant.

•

Per tant durant aquests dies seria interessant que el cadell entrés en
contacte amb altres gossos, cadells, persones adultes, nens, avis, cotxes,
gats, ocells…perquè els pogués reconèixer com a tal i aprendre com
comportar-se i interactuar amb cada un.

•

Una bona socialització durant aquest període fa que el nostre cadell
desenvolupi una conducta social normal amb altres gossos, persones i si
es el cas, amb gats.

•

Entre el mes i mig i els dos mesos es una bona edat per adoptar un cadell,
doncs haurà passat part d’aquesta etapa amb la mare i germans, dels que
ja haurà après com comportar-se dins l’espècie canina, i passarà la resta
d’aquest període amb nosaltres, la nova família humana, reconeixent-nos
com a espècie amiga.

ETAPA JUVENIL: DELS 3 MESOS A L’EDAT ADULTA (1ANY I MIG APROX.)
• En aquesta etapa perfeccionen totes les postures de comunicació social
que han après de petits, ja no les fan servir només durant el joc, ja
utilitzen postures de submissió i de dominància en les diverses situacions
diàries.
•

Al voltant del 4 mesos comencen a canviar les dents de llet i acaben amb
la dentadura nova als 7 mesos. Comença a rossegar tot el que se li posi
per davant, és important que li proporcionem joguets que pugui mossegar
enlloc dels mobles.

•

Al voltant dels 6 mesos entren en un període hormonal, es a dir, el seu cos
comença a fabricar hormones reproductives, es podria equiparar a la
pubertat.

•

S’estableixen progressivament al llarg d’aquests mesos, les relacions de
dominància amb els gossos que conviurà i amb els membres de la família
humana.

•

Durant aquest període es crearà un tipus de relació entre el nostre animal
de companyia i nosaltres que durarà tota la vida.

•

Es per això que en aquesta etapa és important que ens mantinguem
ferms i no cedim als capricis del nostre gos. Hem d’establir unes normes
que ell ha de seguir. Aquestes normes han de ser clares (sempre-mai) i
tota la família les ha de seguir.

•

Hem de potenciar les postures de submissió (estirar-se panxa enlaire) i no
tolerar les postures de dominància cap a nosaltres (roncs, lladrucs, pujar
a sobre nostre, mossegades), així reafirmarem el nostre lloc.

•

Si en aquesta etapa no el controlem d’aprop, el nostre gos es pot
convertir en el típic gos que es fa el rei de la casa: el sofà és seu, no li
podem tocar el menjar i gruny quan el volem fer creure.

ETAPA ADULTA I GERIÀTRICA
• Aproximadament entre l’any i mig, i els dos anys, els nostre company
assoleix l’edat adulta.
•

Tot i que encara te ganes de jugar, te un caràcter mes centrat i menys
brusc, el comportament assolit en aquesta etapa es el fruit del procés
d’aprenentatge de les anteriors.

•

Allò que encara no hagi après o que hagi de desaprendre en aquesta
etapa ens serà mes difícil i llarg d’aconseguir com mes gran sigui el nostre
gos.

De vell el seu comportament estarà totalment fixat i pot ser que es torni mes
sensible o irritable amb l’aparició d‘algun tipus de patologia que li pugui provocar
cert dolor o malestar (artritis, problemes urinaris, problemes de visió…).

