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Se queres ampliar a información sobre 
como adoptar un can e levalo a unha casa 
con outros gatos, podes consultar a páxina 
web de Purina: 
https://www.purina.es/perro/one/mini/consej
os/como-presentar-un-perro-a-un-gato ou 
ben ler o artigo de Vanessa Carballés Pérez 
y Mª Luisa Palmero Colado (2011): Un 
nuevo gato, un perro o un bebé van a llegar 
a casa: ¿qué hago para que salga bien? 
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Refuxio de animais Mougá 

INTRODUCIÓN DUN 
CAN NUNHA CASA CON 

GATOS 

Neste folleto dámosche unhas nocións básicas de como 
introducir un novo cachorro nunha casa cun ou máis 
gatos. 
 
Estamos moi orgullosos de que queiras iniciar esta nova 
amizade! 
 

Que fago se adopto un can e xa teño gatos? 

 Correo electrónico: 
info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         

Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 

Información de contacto 
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4 AGOCHO 

Para evitar que os meus 

compañeiros gatos me collan 

teima, necesitan ter lugares 

altos aos que poder saltar e 

lugares nos que poder 

esconderse cando non lles 

apeteza xogar comigo.  

Dáme premios cando me porte 

ben con eles para aprender a 

tratalos ben.  

7 HORA DE 

XANTAR 

Cando os gatos e eu comamos, 

debemos estar ben separados 

para evitar roubarnos a comida 

entre nós. 

 

8 BO 

AMBIENTE 

Segundo vaiamos mellorando, 

cada vez poderei estar máis 

tempo cos gatos, ata chegar a 

non necesitar que ninguén nos 

vixíe. 

APRENDE E EDUCA 

5 
PRESENTACIÓN  

Cando me presentes aos gatos, 

debo estar atado, xa que podo 

reaccionar mal á súa presenza. 

Nese caso, distrae a miña 

atención facendo que me sente, 

por exemplo, e dáme un premio.  

Repite o proceso varias veces e 

así estarei cada vez máis 

tranquilo cos gatos, ata que xa 

non necesite estar atado. 

6 ENCONTRO   

Cando o gato me vexa, o primeiro 

que fará será achegarse e 

cheirarme, e pode darme golpiños 

no nariz para comprobar se son 

perigoso, pero iso non é nada 

malo e non debes enfadarte co 

gato.  

Se o gato me ten medo e non se 

quere achegar a min, utiliza 

premios ou comida para ilo 

achegando aos poucos ata que 

vexa que quero ser o seu amigo. 

 

1NOVA CASA 

Necesito que me prepares un 

espazo para que poida pasar 

as dúas primeiras semanas con 

comida, auga, unha cama e 

xoguetes. 

Así, mentres me adapto á casa, 

os gatos poderán afacerse á 

miña presenza. 

Podes utilizar difusores de 

feromonas para axudar a 

calmar o ambiente antes de 

que chegue. 

2       

EXPLORADOR  
Cando os gatos estean noutra 

habitación, déixame saír  a 

explorar a casa. 

3 NON, CACA 

NON! 

Sempre tento comer todo o que 

atopo, e para evitar que me 

coma cousas que non debería, 

é bo que tapes as caixas de 

área dos gatos e que me 

escondas a súa comida. 

PEQUENO 
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