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QÜESTIONARI D’ACOLLIDA
TEMPORAL D’ANIMALS DE
COMPANYIA

En defensa de los peques sin voz

L’objectiu d’aquest qüestionari és trobar la combinació gos-casa temporal adequada
per ambdós.
Si us plau, respongui a continuació a cada pregunta, amb la major claredat possible, i
estengui’s

en

les

seves

respostes

tant

com

vulgui

o

cregui

necessari.

A través d'aquest qüestionari, volem conèixer una mica, a la persona que vol tenir cura
dels

nostres

animals

de

forma

temporal.

Moltes gràcies per la seva col·laboració

DADES PERSONALS:

• Nom i Cognoms:
• DNI / NIF:
• Domicili:
• C. P. / Localitat / Província:
• Telèfons fix i mòbil de contacte:
• E-mail de contacte:

QÜESTIONS:

• El gos viurà en un camp o en una casa?
• Habitatge propi, o de lloguer?
• En cas de que visqui de lloguer, té coneixement el propietari/a de l'habitatge de que
vol acollir de forma temporal un animal? Hi està d'acord?
• Quantes persones conviuen amb vostè a casa seva?
• Hi ha alguna persona amb al·lèrgies a la seva família?:
• Té actualment altres animals a casa? En cas que així sigui, expliqui'ns alguna cosa
d'ells: quants són i de quina espècie, en cas que siguin gossos digueu-nos de quina
raça són, de quina edat, de quin sexe, quin caràcter tenen, quina relació té amb ells
(companyia, guarda,...), si els va comprar o els va adoptar, on els va adoptar, ... etc.:

• Quant de temps passaria l'animal sol a casa?
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• Quant de temps i quantes vegades al dia portarà de passeig a l'animal?
• Per on passejarà el gos (carrer, parc, bosc, platja ,...)?
• Té previst deixar-lo sortir sol de casa? Si és així, quan i per què?

• Quin tipus de gos podries acollir? Marca la casella corresponent:

Cadell en període de lactància:
Cadell de menys d’1 any d’edat:
Adult: mascle:

femella:

Ancià:
Gos en període de post-operatori:
Gos malalt o convalescent:

• Durant quan de temps podria acollir-lo?
• Necessitaria algun material per a realitzar l’acollida (flassada, collar, corretja, ...)?
• Comentaris o observacions:

Lloc i data:

Moltes gràcies per contestar a totes les preguntes i sobretot per ajudar a un petit que
ho necessita. Les cases d’acollida són la porta que s’obra a una nova vida d’esperança
per aquests petits sense llar. Ells s’ho agrairan tota la vida.
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