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Les aplis  

ara 
kids  Textos:  

CCRISTINA SERRET   
Il·lustracions:  
MARTA CAYUELA  

Quina és  
la seva missió? 
Els gossos policia participen 
en operacions de recerca de 
drogues, explosius o bitllets. 
A més, també estan 
ensinistrats per rastrejar 
persones. Per exemple, quan 
algú ha quedat soterrat per 
una allau a la muntanya.  

Hi ha cossos de seguretat, com la policia, que tenen agents  
de quatre potes. Són les unitats canines o, dit d’una altra manera,   
els gossos policia. Avui us expliquem com treballen i viuen  
els agents amb més olfacte del nostre país

Brossa CAT 
 
Amb aquesta apli els 
infants es podran endinsar 
en l’obra de Joan Brossa 
mitjançant el joc. 
Personatges que 
desapareixen, lletres que 
es transformen… Un viatge 
fascinant a través del 
procés creatiu de Brossa. 
Preu: gratuït. Disponible en 
català. Plataforma: iOs. 

Arbolapp 
 
Una guia per identificar 
arbres silvestres de la 
Península i les Balears 
basada en la investigació 
del Jardí Botànic del CSIC. 
Hi ha descrites més de 
cent espècies, i la recerca 
es pot fer de manera 
guiada o més intuïtiva.  
Preu: gratuït. Plataforma: 
iOs i Android.

Els gossos policia 

Vocabulary 
to begin: començar 

training: entrenament 
early age: de petits 

daily: cada dia 
to maintain: mantenir,  

conservar 
skills: habilitats 

 
Did you 
know? 

 
Police dogs begin 

their training at 
an early age 

Quines destreses 
tenen? 
La principal arma dels gossos 
policia és el seu olfacte. Als 
entrenaments se’ls ensenya a 
rastrejar com si fos un joc. 
Quan troben el que se’ls 
demana, els donen un premi. 
Després, a les operacions 
policials, fan el mateix. 

Els K9 
A les unitats canines també 
se les coneix com les K9, que 
en anglès es llegiria com 
canine (que vol dir caní, 
relatiu als gossos). 

Els gossos policia 
també es jubilen? 
Quan els agents canins es 
fan grans perden part de 
les seves capacitats. 
Llavors, els ha arribat l’hora 
de la jubilació. Quan ja no 
han de prestar servei, se’ls 
busca una nova llar. Sovint 
són els mateixos agents els 
que se’ls queden a casa 
seva, perquè amb els anys 
han acabat sent amics.  

Alerta! 
Quan un gos policia troba el 
que busca fa el senyal 
d’alerta, que és diferent 
segons l’objecte rastrejat. 
Pot gratar el terra o, 
simplement, asseure’s a la 
vora del que ha trobat.  

 
Lifelong 
training  

 
Police dogs train  

every day to maintain 
their skills 

 
 
 


