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Se queres ampliar a información sobre 
como establecer boas pautas de conduta 
nun cachorro, podes consultar a páxina web 
do Hospital Veterinario Canis: 
https://canisgirona.com/wp-
content/uploads/documents/es/como_ensen
ar_a_mi_cachorro ou ben ler o artigo Heath, 
S. Consejos prácticos sobre 
comportamiento para propietarios de un 
nuevo cachorro (I). Eukanuba. 

Refuxio de animais Mougá 

MANUAL DO 
CACHORRO 

Neste folleto dámosche unhas nocións básicas de como 
introducir e educar ao teu cachorro recentemente 
adoptado.  

Estamos moi orgullosos de que queiras iniciar esta nova 
amizade! 
 

Como criar ao teu cachorro? 
 Correo electrónico: 

info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         
Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 

Información de contacto 
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1 NON SOU 

UNHA PERSOA 

Non falo idiomas, non son unha 

persoa, necesito que me 

ensinen con premios ou con 

correccións para comprender o 

que fago ben e o que fago mal.  

Lembra que nunca fago nada 

para amolarte. 

 

2 MORDISCOS  

Dóenme os dentes, mórdoo 

todo, necesito que me deas 

xoguetes e que me quites o 

que poida romper ou co que 

poida facerme dano. 

3 AMIZADE 

Gústame coñecer animais e 

persoas de todas as idades.  

Se non fago amigos de 

pequeno ao crecer serei máis 

tímido e terei mais dificultade 

para facer amigos. 

 

4 SÓ EN CASA 

Necesito tempos en soidade, 

para comprender que non 

sempre vou estar acompañado e 

non por iso teño que 

preocuparme.  

Ao principio, tenderei a ladrar, 

morder ou chorar, pero co tempo 

afareime, podes premiarme 

cando me porte ben. 

5 HORA DE 

XANTAR  

Mentres estea a crecer comerei 

varias veces ao día, e é 

recomendable que me alimenten 

todos os da casa. Se como 

contigo debo facelo sempre 

despois.  

A comida debo tela dispoñible 

uns 10-15 minutos, pero a bebida 

debe estar sempre presente. 

7 VIAXES 

É moi posible que me senta 

mal ao ir no coche. É 

importante que as viaxes sexan 

curtas ao principio.  

Ademais, debes ser coidadoso 

para que non lle teña medo a ir 

en coche.  

Lembra que debes usar correas 

ou arneses especializados, 

para que vaia seguro e 

cómodo.  

Se me levas varias veces á 

semana ao final acabaríame 

afacendo e iso pode facilitar as 

viaxes ao veterinario, por 

exemplo. 

APRENDE E EDUCA 

6 LIMPEZA   

Non me xulgues se fago as miñas 

necesidades en casa. Necesito 

que me saques moito a pasear 

(mínimo 3 veces, pero se podes, 

máis) e me premies se as fago no 

exterior, para así comprender que 

debo aguantar ata saír. 

 

Antes de sacarme ao exterior, consulta co veterinario cantas 

vacinas necesito, cando debo poñermas e cando estarei totalmente 

preparado para saír. A pesar de ter todas as vacinas, debes ter 

coidado ao xuntarme ou levarme a zonas con moitos cans, para 

evitar poñerme enfermo. 
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