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Amb el programa educatiu “Un més a la família”, la Fundació Affinity vol ensenyar-
te a tu, a la teva família, als teus companys i als teus professors que cal estimar i
respectar tots els éssers vius i, en particular, els nostres gossos i gats, perquè són
animals molt especials que requereixen gran atenció, però ens donen també molt a
canvi. No volem fallar-los i per això cal estudiar, aprendre i comprendre que
importants que som els humans en les seves vides.

Tu pots ajudar que, des d’ara i sobre tot quan siguis gran, no hi hagi més animals
maltractats ni abandonats al nostre país. Per què? Perquè t’aproparàs al seu món i
entendràs totes les coses que un gos o gat necessita per viure dignament: menjar,
visites al veterinari, passeigs, educació i l’amor de la seva família. Veuràs que només
les persones bones i llestes saben quan poden o no fer-se càrrec d’un animal i que,
si no el cuides bé, al final qui pateix és l’animal, que no pot triar.

Confiem en tu perquè aprenguis molt i ensenyis a altres nens i a altres adults que
els gossos i gats tenen uns drets i que no mereixen que els deixem a l’estacada perquè
són part de la família i els hem d’estimar, i cuidar-los mentre visquin.

Moltes gràcies per la teva ajuda!
Fundació Affinity
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Hola!

T’agraden els animals? I els gossos i gats? A qui no!
És que els gossos i els gats formen part de les nostres
vides, comparteixen les nostres cases i ciutats, ens
acompanyen pel carrer i surten als anuncis, als contes,
a tot arreu…. són tan bonics i simpàtics! T’agradaria
aprendre més sobre ells? Doncs… endavant!

Completa

Si tu fossis un gos o un gat… com creus que series?
Dibuixa aquí la teva foto d’identitat com a mascota.

Em dic

Tinc anys i estic a curs

Tens animals a casa? NO          SÍ

Tinc

que es diu
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Unitat 1
Hi havia una vegada una mascota…

Els gossos i els gats han viscut amb
l’home des de l’antiguitat. Igual que es
van domesticar alguns animals per
menjar, com les ovelles, les cabres, els
porcs o les vaques, d’altres es van
aprofitar per al treball, com ara cavalls,
llames, mules, elefants o fins i tot els
gossos. Els gossos i els gats han servit
per defensar les llars d’amenaces i plagues,
i, avui en dia, són uns grans companys
que ens fan sentir més feliços amb la
seva presència. Sabies que hi ha persones

àmbit: individual, l’animal

Segur que durant tota la teva vida has vist molts gossos i gats:
de la família, veïns, amics… Dibuixa’n aquí alguns dels que

coneixes.
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malaltes que milloren quan estan
acompanyades d’un animal?

Encara que hi ha una única espècie de
gos i una altra única de gat, entre ells
se distingeixen moltes races. Algunes són
com són pel lloc del qual provenen –més
peluts o menys, segons el fred, per
exemple,– i d’altres les ha creat l’home
escollint els trets més útils o bonics, i
fent-los criar. Vols aprendre més coses?
Doncs segueix amb aquestes activitats.

Els gossos i els gats que coneixes

Nom

De qui és?

Quina raça és?

gos gat gatgos



Contesta aquestes preguntes i després comprova’n la resposta en el
requadre de sota, que està cap per avall. Respon sincerament.
Què fas si…?

1. Estàs dormint al bell mig de la nit i el teu cadell es posa a plorar
a. Em desperto com puc i miro què li passa.
b. Dono mitja volta amb un ull obert a veure si li passa.
c. Segueixo dormint

2. Mentre passegem el nostre gosset fa caca al carrer
a. Ho recullo amb una bossa i ho tiro a una paperera.
b. Si hi ha gent a la vora, ho recullo. Si no, o ho fa a l'herba, no faig res.
c. Passo de recollir coses asqueroses. Per això hi ha escombriaires.

3. Té gana
a. Li dono el pinso que ens va dir el veterinari, adequat a la seva edat i raça.
b. Menja el mateix que nosaltres, perquè el pinso no li agrada.
c. Menja les sobres del nostre menjar, quan acabem.

4. Té puces i sembla trist
a. Potser està malalt, l’ha de veure el veterinari i necessitarà tractament.
b. Li poso un spray insecticida i li dono una pilota perquè estarà avorrit.
c. És normal en els gossos, ja li passarà.

5. Fa malbé el jardí del veí
a. Demanaré disculpes i m’ofereixo a reparar el que hagi destrossat.
b. Em faig el despistat si puc, si ve m’hauré d’aguantar…
c. No és el meu problema, que es fastiguegi.

6. Vol jugar
a. Jo també, som grans companys de jocs.
b. Depèn, a vegades li faig cas i altres estones, vaig a la meva.
c. Quina bestiola més pesada! No s’adona que haig de fer coses?

7. Té set i se li ha
acabat l’aigua
a. N’hi poso ràpidament,
sobretot si fa calor.
b. Quan els meus pares tinguin
una estona segur que se
n’adonen i n’hi posen.
c. Ja beurà del lavabo si ho
necessita.

8. Es fa gran
a. Normal, com tots els éssers vius. El cuidaré mentre visqui.
b. Doncs caldrà deixar-lo més apartat perquè ja no jugarà amb nosaltres.
c. Li buscarem un altre lloc perquè ara cuidar-lo portarà moltes molèsties.

Gossos i gats són mamífers i carnívors, però el gos pertany a la
família dels cànids i el gat a la dels felins. Relaciona amb línies vermelles
els animals que estan emparentats amb el gos i amb línies blaves
els que ho estan amb els gats. Compte! Potser hi hagi animals que
no són família de cap dels dos…

Solucions:

Famílies
Pantera Llop
Tigre Marmota
Coiot Ós
Foca Lleó
Àguila Llangardaix
Ocelot Dingo
Guineu Lleopard
Hiena Balena

Gos: Coiot, Guineu, Llop, Dingo. Gat: Pantera, Tigre, Ocelot, Lleó, Lleopard.

Gos
Gat

Mascotes amb professió
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Esteu preparats
per tenir una mascota?

El gos que surt en aquest dibuix

Gos policia a la duana

Sant Bernat a les muntanyes

El gos del pastor

Majoria de respostes A

Majoria de respostes B

Majoria de respostes C

Ets o series un bon amo, però tenir un animal no és només cosa teva, és de
tota la família. Tots han d’estar d’acord a cuidar-lo per sempre.

Ets una mica capriciós, a vegades et fan gràcia els animals però altres estones
et canses de les seves exigències. Un animal no és una joguina, cal estar amb

ell a les verdes i a les madures.

Els animals no són el teu fort i et poden fer gràcia un minut, però no gaire més.
No estàs preparat per ser un bon amo. D’aquí a uns dies torna a fer el test, i
mira si has canviat i acceptat que un animal és un company per sempre que

et necessita i a tu no t’importa que sigui així.



Molts nens i moltes nenes i també
adults desitgen tenir un gos o un gat,
però, a vegades, no pensen seriosament
tot el que significa tenir-ne un. Abans
de comprar un animal o acceptar-lo
com a regal cal estar molt segurs que
tota la família comprèn que no és per

Aquesta és l’“ocupada” agenda d’una mascota que viu en una família
qualsevol. Emplena el que fa cada hora. No oblidis marcar quan
menja o beu, quan dorm, quan passeja, quan veu els seus amics i
amb qui es troba, quan juga, quan es queda sola, quines altres coses
farà aleshores per entretenir-se… pots posar-hi imaginació tota la
imaginació que vulguis!
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una estoneta o per uns dies, sinó per
bastants anys, al voltant de quinze, que
és el que poden arribar a viure gats i
gossos. I cada dia d’aquests llargs anys
aquest gos o gat necessitarà menjar, estar
en forma i sa, jugar i ser estimat pels
seus, la seva família.

L’agenda de Simba

Unitat 2
Una mascota a casa
àmbit: la llar, la familia

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00 migdia

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

Simba és un                      gos/gat                 de raça:

Verdader o fals?

Cal vacunar els gossos quan són cadells

Els gats haurien de poder sortir a passejar

Hi ha un passaport per a animals

Les femelles haurien de tenir almenys una ventrada de cadells

Cal rentar els gossos cada mes

Resposta: Verdader. Les vacunes comencen a partir del mes i mig, i segueixen

diverses vegades durant el primer any. Després, cada any hi ha vacunes que es

repeteixen.

Resposta: Fals. Els gats poden viure tota la seva vida en un pis, però està bé que

tinguin alguns jocs o torres per enfilar-se i rascadors per estar estimulats.

.

Resposta: Verdader. És necessari per viatjar amb animals per la Unió Europea

perquè acredita que l’animal està ben vacunat i identificat amb un microxip.

Resposta: Fals. No és cert que si no tenen cadells es posin malaltes ni res d’això.

Molts veterinaris recomanen l’esterilització perquè així no tenen el zel, no tenen

falsos embarassos ni cadells que després no tindran una llar.

Resposta: Fals. Si els raspalles cada dia, en realitat només caldria banyar-los un

parell o tres de vegades l’any.

Hi ha algunes qüestions sobre la cura dels animals que se solen dir
i que no sempre són certes. T’animes a veure quant en saps? També
pots jugar amb els teus pares, i veure si ho encerten.



Has visitat alguna vegada una botiga de mascotes? Tenen
un munt de coses, algunes molt necessàries, d’altres bastant
útils, algunes només divertides… Escriu aquí quatre coses
de les que hi trobaries i que siguin útils per als animals de la
família. Si pots, posa quant valen.
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Si poguessin parlar…
Completa aquest còmic emplenant el que creus que estan “dient”,
pensant o demanant aquests amics…

Aprèn
a manar
Aquestes són les quatre ordres bàsiques que se li
ensenyen a un gos, quant més jove sigui millor. Dibuixa’t
a tu mateix amb un gos fent el que es diu:

A la botiga de mascotes

1. Seu: agafa un trosset de menjar per sobre del gos, espera
que segui i quan ho faci, digues-li “seu”.

2. Quiet: posa’t davant el gos que ja seu i estén el palmell de
la mà en senyal de parar. Aleshores digues “quiet”.

3. Vine: crida’l pel seu nombre i digues-li “vine” en to segur i
amb energia. Allunya’t caminant enrere per veure si et segueix.

4. Al costat: és molt útil perquè aprengui a passejar bé. Tria
un bon collar i comenceu a caminar. Si s’avança, retarda o
separa, estira’l i digues-li “al costat”.

Resposta: se li dóna un premi i se li fa una carícia

Què es fa sempre al final, quan el gos ho fa bé? (ratlla
les respostes)
• Se’l crida • Se li dóna un premi
• Se li fa una carícia • No es fa res
• Es xiula

Per què creus que funciona?

¤

¤

¤

¤

1.

2.

3.

4.



Unitat 3
Convivint amb els animals

Áàmbit: la ciutat, la societat
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Per conviure en una ciutat tots hem de
seguir unes normes per tal que tot vagi
bé i tots puguem moure’ns tranquil·lament
i sense perill. Els gossos s’han d’adaptar
a aquestes normes i no han de representar
mai un problema, ni de seguretat ni
d’higiene. Per això, els seus amos els
han de dur lligats amb la corretja (i

Pinta aquí un gosset i el seu amo passejant pel parc. No t’oblidis de
posar: corretja, morrió (si ho necessita el gos que dibuixes), papereres
i un espai especial on jugar amb altres gossos.

algunes races amb morrió), i respectar
els llocs on no poden entrar. I, és clar,
mantenir el carrer o el parc nets. Has
vist alguna vegada un amo recollint els
excrements del seu gos? Ben fet! N’has
vist algun altre que no ho va fer? Molt
malament!

Anem al parc!
Digues si es pot o no anar als següents llocs acompanyat d’una
mascota i per què:

Puc entrar aquí?

No es pot Depèn Sí que es pot

Pel carrer

En un hospital

Al forn

En un hotel

En uns grans magatzems

A la botiga d’animals

A casa d’un amic

En un restaurant

En una escola

A l’autobús

A la platja

En un avió

I ara un consell: vigila com et comportes amb els gossos. Encara que

t’encantin i te’ls estimis molt, has de demanar sempre permís als seus

amos per tocar-los o et pots endur una desagradable sorpresa. El millor

que pots fer és observar-los i deixar-los tranquils, sense tenir por ni

tampoc ser gaire atrevit. Així, mai tindràs problemes.



Hola, amic! Em dic  tinc anys. Fins ahir, jo vivia amb

una família: eren i els estimava molt. Em donaven de

menjar  i jugava amb a        .

Em passejaven per . Però no sé què ha passat perquè

ahir                . M’han

deixat sol a i em sento         .

No sé què passarà ara i tinc              i       .

Què he fet malament? Què em passarà ara? On estan? Tornaré a veure’ls?

Tindré alguna vegada una altra família?

Respon-li amb un parell de frases d’ànim:

Completa la història:
“M’han abandonat”
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Sóc responsable i dic…
Sempre has volgut tenir un animal i mai et deixen? Segur que els grans tenen bones raons per
a aquesta resposta. Ser gran, ser llest i ser bo significa posar la mà al cor i respondre NO quan
no es pot.
Respon aquestes preguntes amb la veritat i només la veritat. Si ja tens un gos o un gat, respon
també què passa en el teu cas.

Qui hauria de baixar-lo a passejar i recollir les seves caques?

Qui el pentinaria i banyaria?

Qui s’ocuparia del seu menjar?

Qui el duria i pagaria el veterinari?

Compartirien tots els membres les obligacions que suposa?

Quanta estona es quedaria sol?

Has pensat que no sempre serà petit i juganer, que és per sempre?

Què passaria durant les vacances?

Què diu el meu pare?

Què diu la meva mare?

Què diuen els meus germans?

Què dic jo?

És un GRAN error tenir un animal si tota la família no hi està d’acord i accepta totes les mooooooooltes responsabilitats que suposa i el fet que es
tracta d’una amistat que ha de durar moooooooolts anys. Així que MAI no et posis “pesat” per aconseguir un animalet. És molt més intel·ligent
acceptar que no estem preparats abans que accedir al caprici i després canviar d’opinió. Perquè els animals, encara que no són persones, són
éssers vius que tenen sentiments i els farà molt mal que te n’avorreixis o els abandonis com si fossin una joguina usada.



projecte
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primari

un
Finalment, signa aquest compromís de respecte pels animals.

Gràcies per haver posat tanta atenció i haver compartit moltes estones amb nosaltres.
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Fes aquí un dibuix i demana als teus professors o als teus pares que t’ajudin a enviar-lo a la

nostra Fundació perquè el puguem ensenyar a tothom.

Intenta que representi el més important que has après amb aquest projecte.

Jo, , em comprometo a partir d’ara i per sempre a respectar

tots els éssers vius amb qui visc en aquest planeta i en especial als animals que comparteixen les nostres llars.

També prometo que mai no abandonaré un animal i sempre els cuidaré amb responsabilitat si algun dia formen part de la

meva família. Abans de fer-ho, acceptaré la idea de no tenir-los amb mi.

Signatura: A                                 (ciutat)  a           de                          de 200   .

Compromís de respecte als animals

Un dibuix resum

El projecte que reuneix
educació en valors, educació ambiental i

coneixement del medi natural

a l ensenyament
primari

un mes


