
 

Preguntes freqüents 
 
Què és l’etologia? 

És la branca de la veterinària que 
s’encarrega d’estudiar el comportament 
dels animals. També s’encarrega de 
diagnosticar problemes de comportament i 
tractar-los. L’especialista que es dedica a 
aquesta branca s’anomena etòleg. 

Què és un educador caní? 

Un educador caní col·labora amb l’etòleg 
en el moment d’ajudar als propietaris a 
educar el seu gos i alhora, si és necessari 
ensenyar i aplicar pautes de modificació de 
conducta que serveixen per solucionar 
possibles problemes de comportament que 
presenti el gos. 

Com puc saber si la meva mascota 
presenta un problema de 
comportament? 

Davant de qualsevol dubte dirigeixis al seu 
veterinari habitual i si ell ho creu convenient 
us referirà a un etòleg per resoldre els 
dubtes i les patologies que es puguin 
presentar. 

 

Com sap l’ etòleg que el meu gos té un 
problema de comportament? 

És necessari realitzar una visita d’una 
durada aproximada d’una hora en la que es 
fa una anamnesi molt complerta i una 
exploració de l’animal. 

 

 

 

 

 

 

Si  la meva mascota fa quelcom que no 
m’agrada és perquè té un problema de 
comportament? 

No, hi ha conductes que són instintives o 
degudes a l’edat que no es poden tractar 
com una malaltia, tot i que si que es poden 
intentar reconduir. 

Com es tracta un problema de 
comportament? 

El tractament és pot dividir en 3 blocs: 
canvis en la relació mascota-propietari, 
modificació de conducta i farmacològic si 
és necessari. 

Feu sessions de modificació de 
conducta? 

Si, tan a l’hospital com a domicili. També 
realitzem ensinistrament bàsic ja que sol 
ser necessari per aplicar correctament la 
modificació de conducta. Les sessions són 
d’una hora i se’n recomana una per 
setmana com a màxim. Sempre educació 
en POSITIU, amb premis alimentaris. 

      

Quins són els problemes més 
habituals? 

Tan ansietats per separació, pors i 
agressivitat en gossos com eliminació 
inadequada, destructivitat i estrés en gats. 

 

 



 

 

 

Especialitats 

Cardiorespiratori/Cateterismes 

Cirurgia intervencionista 

Oftalmologia 

Neurologia/Neurocirurgia 

Dermatologia 

Diagnòstic per la imatge 

Medicina Interna 

Cures intensives 

Cirurgia 

Animals exòtics 

Anestèsia 

Etologia 

Urgències 

Oncologia 

Fisioteràpia/ Rehabilitació 

Ortopèdia/Traumatologia 

 

 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telèfon 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgències les 24 hores 365 dies a l’any 
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