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No hi ha dubte que el lloc dels animals es troba a la natura i en llibertat. Només en cas que 

l’animal no pugui sortir-se’n per ell mateix a la natura es considera èticament acceptable que 

aquest pugui estar captiu. La captivitat d’un animal només hauria de respondre a la voluntat de 

voler-lo ajudar a tornar al seu hàbitat i, en cas que això no sigui possible, donar-li una bona 

qualitat de vida, digna i lo més semblant possible a la seva vida en llibertat. 

 

T’has preguntat alguna vegada quina qualitat de vida tenen els animals: 

 Utilitzats en espectacles de circ o altre tipus d’espectacles 

 Exhibicions 

 Utilitzats en experiments científics 

 Adquirits com a animals domèstics, quan no ho són 

 Confinats en granges d’explotació intensiva 

 Utilitzats en cinema, publicitat o televisió 

 Etc... 
 

INTRODUCCIÓ 



Altres reflexions que ens podem plantejar: 

 

Perquè és necessari apropar el tema dels animals en captivitat als infants? 

És imprescindible veure un animal en directe per poder aprendre coses sobre ell? Val la pena tenir-

los tancats de per vida per utilitzar-los com a eina educativa? Creieu que realment s'aprèn alguna 

cosa real sobre els animals que puguem veure en captivitat a banda de la seva fisonomia i les 

dimensions reals d’aquests? El seu comportament en captivitat i l’hàbitat en el que es troben tenen 

res a veure amb la realitat? 

Hi ha alternatives per tal que s’acabi el negoci amb animals captius? 

Com es deuen sentir els animals que viuen en captivitat? 

Com ens sentiríem nosaltres si ens poséssim en la seva pell per un moment? 

Sabem on hi ha animals en captivitat? 

Els animals que viuen en captivitat estan ben cuidats? Pateixen algun tipus de maltractament? Se 

n’aprofiten? Els ajuden? 

Els que han nascut en captivitat poden tornar al seu hàbitat natural? 

Les mascotes són animals en captivitat? 

 



ACTIVITATS 

COMUNES 

- Video d’inici de jornades 

- Xerrada per nivells 

- Proposta de debat 

- Sortida de JJEE “Sabem 

que hi sou” 

- Realització de la mona 

- Representació teatral 

- … 

 



XERRADA «ANIMALS EN CAPTIVITAT –  

ANIMALS EN LLIBERTAT» 

DESCOBRIM QUINS SÓN  

ELS RASTRES QUE PODEM 

TROBAR AL BOSC. 

AL BOSC HI HA ANIMALS 

QUE NO ES DEIXEN 

VEURE QUAN HI ANEM. 



CONVERSEM SOBRE EL VIDEO DE LA 

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES 
ECOLÒGIQUES 
 

A mesura que visionàvem el vídeo els 

comentaris d’admiració per la natura en 

la seva essència  ens han sorprés.  La 

fauna en llibertat no necessita 

d’explicacions a nens i nenes de 4 – 5 

anys. Sorprenent! 

 

Han anat anomenant els animals que 

apareixien: lleons, tigres, cavalls, ossos, 

dofins, balenes… 

-Els dofins que estaven a la piscina 

estaven tristos, potser estaven nerviosos 

perquè volien anar al mar.  

- El  dofí vol escapar, vol anar amb els 

seus amics.  

- Els dofins que estaven al mar estaven 

contents, tenien molt d’espai, podien 

saltar, jugar…  

-Els lleons del circ perquè aprenguin 

coses els senyors li piquen amb un pal.  

- L’ós polar està trist, no té espai per 

jugar ni per caminar.  

- L’ós que viu al gel té sang a la boca, 

segur que ha caçat un animal per 

menjar-s’ho. Té molt lloc per caminar. 



PORTEM UN ANIMAL DE PELUIX I EN 

PARLEM DEL QUE NECESSITA PER SER FELIÇ 

GRANS REFLEXIONS FETES PER GRANS 
PENSADORS/ES: Els animals volen viure amb la 
seva família i els seus amics, tenir espai per 
jugar i poder caçar per menjar allò que els hi 
agrada.  





ANIMALADAS 

 Els nens/es de 5è 
ens conviden a la 
seva representació 
teatral 
«Animaladas».  

 
 Al zoo arriba un 

animal nou de 
l’Àfrica que explica 
a la resta el que es 
viure en llibertat i 
els desperta les 
ganes de tornar a 
casa seva.  

 
 El cuidador del zoo 

fa possible que tots 
els animals tornin a 
la sàbana amb els 
de la seva espècie. 



CLASSIFIQUEM ELS NOSTRE ANIMALS 

Parlem de l’habitat dels 

animals que han portat, 

descobrim que hi ha 

animals que poden 

viure en diferents llocs. 

També separem els que 

viuen al Pol Nord, els 

que viuen a l’aigua o 

estanys i els que viuen a 

la granja.  





SORTIM A BUSCAR RASTRES 



MIREM UNS CURTS INFANTILS QUE ENS 

PARLEN DELS ANIMALS EN CAPTIVITAT 

 The Orca 
Awareness 

 L’elefant 
encadenat 

 Peppa Pig- dia 
de camp 



LA SUSANA ENS EXPLICA UN 

CONTE D’ANIMALS EN 

ANGLÈS 


