
 

ATUREM EL TRÀFIC 
IL·LEGAL D'ESPÈCIES
Activitat d'educació ambiental per a Segundària

PRESENTACIÓ

Milers d'animals i plantes són caçats i comercialitzats il·legalment com a mascotes, 
per als circs, exposicions o col·leccionistes, però també per les seves pells, ossos, 
ullals o òrgans. Aquest tràfic il·legal produeix un impacte enorme en les poblacions 
d'aquestes espècies, moltes de les quals es troben en greu perill d'extinció. 

En aquesta activitat ens convertirem en ecologistes: Investigarem sobre el tema i 
crearem una campanya de sensibilització sobre el comerç il·legal d'espècies.

Edat recomanada
12 – 18 anys

Temàtica
Comerç il·legal d'espècies exòtiques, espècies en amenaçades, biodiversitat

OBJECTIUS

● Descobrir i comprendre el problema del tràfic il·legal d'espècies
● Conèixer amb profunditat algunes espècies amenaçades pel tràfic
● Crear un vincle d'empatia amb aquestes espècies amenaçades
● Aprendre tècniques de debat, comunicació i sensibilització
● Estimular l’anàlisi crític de la realitat, la discussió, el diàleg i el consens per 

adoptar actituds crítiques respecte la conservació de les espècies i la natura

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Preparació
Ens imaginem que som una ONG ecologista que lluita contra el tràfic il·legal 
d'espècies i la conservació de les espècies en general. Ara, pel Dia Mundial del 
Medi Ambient 2016,  l'ONG (de la que s'haurà de definir un nom i uns objectius 
principals) es proposa fer una campanya de sensibilització sobre el tràfic il·legal 
d'espècies. Es definiran 4 etapes del projecte i es treballarà en grups de 3 a 5 
alumnes.



  

Recerca
En aquesta etapa els alumnes, treballant en grups de 3, s'encarregaran de fer una 

recerca (Internet, llibres, documentals) sobre el tràfic il·legal d'espècies. Cada 
grup seleccionarà 5 espècies emblemàtiques (exòtiques i autòctones) amb les 
que hi hagi un problema important de comerç il·legal per poder presentar a 
l'exposició.

Debat
En aquesta etapa s'organitzarà un debat intern de la ONG en el que els portaveus 

de cada grup exposarà els resultats de la seva recerca i es decidiran les 5 
espècies protagonistes de la campanya de sensibilització. Preguntes que ens 
poden anar bé  per al debat: Per què és un problema el comerç il·legal 
d'espècies? Qui surt guanyant amb aquest tipus de comerç? El comerç il·legal 
afecta tant a animals com a plantes? Quins són els principals usos que es fa 
d'aquestes espècies? És només un problema de països llunyans? En quina 
mesura Europa i altres regions occidentals estan implicades en aquest tema? Hi 
ha tràfic il·legal amb espècies autòctones de Catalunya? És ètic el comerç amb 
espècies d'animals? Quina diferència hi ha entre una espècie domèstica i una 
espècie salvatge comercialitzada? Per què als humans ens agrada tenir espècies 
exòtiques a casa? Com influeix Internet en el tràfic il·legal d'espècies?

Exposició
En aquesta etapa es muntarà una exposició a l'entrada o els passadissos de 

l'escola per explicar tot el que s'ha descobert i debatut sobre el tràfic il·legal 
d'espècies, i sensibilitzar a tota la comunitat educativa. S'han de pensar els 
«eslògans», s'han de buscar imatges o fer dibuixos que expliquin la situació, 
s'han de presentar les 5 espècies emblemàtiques i algunes dades que expliquin 
el seu comerç il·legal. 

Difusió digital
En aquesta etapa els alumnes faran difusió de l'exposició i la campanya de 

sensibilització a Internet, penjaran fotos i explicaran les seves vivències i 
conclusions sobre el que han après de l'experiència al web de l'escola, el blog 
d'escola verda, i altres plataformes digitals que els alumnes tinguin habilitades 
per penjar-hi informació. Fins i tot es pot fer algun vídeo de tot el procés i 
després editar-lo i penjar-lo al you tube.

VALORACIÓ

Per a la valoració d’aquesta activitat cal tenir presents els següents indicadors:
● Actitud crítica, dialogant i creativa
● Implicació en la difusió de la problemàtica i les possibles solucions
● Actitud d'empatia i responsabilitat amb la natura, especialment amb les espècies 

amenaçades pel tràfic il·legal
● L'exposició ha tingut molts visitants i respostes positives



  

RECURSOS

● Campanya sobre el comerç d'espècies de WWF
● El mundo se une contra el tráfico de vida salvaje con una resolución histórica de l

a ONU - WWF
● Los países y el comercio il·legal de especies a exámen (infografia) - WWF
● Comerç d'espècies en perill a Edu3.cat (vídeo)
● El comerç il·legal d'espècies ha adquirit proporcions sense precedents – entrevista 

a tv3
● Recull de premsa sobre el tràfic il·legal d'espècies – El País
● Mascotes silencioses – el comerç de peixos tropicals
● La problemàtica sobre les «mascotes» exòtiques – Faada (pdf)
● Llista vermella d'espècies amenaçades de la UICN - Wikipèdia
● Un terç de les espècies de lloros en perill d'extinció – Ara.cat
● L'elefant africà podria desaparèixer en 20 anys – Ara.cat
● El comercio de tigres – documental rtve
● Tráfico ilegal de animales silvestres I – una amenaza para la biodiversidad (vídeo)
● Tráfico ilegal de animales silvestres II – una amenaza para la biodiversidad (vídeo)

http://www.wwf.es/que_hacemos/especies/problemas/trafico_de_especies/
http://www.wwf.es/que_hacemos/especies/problemas/trafico_de_especies/?35620/El-mundo-se-une-contra-el-trfico-de-vida-salvaje-con-una-resolucin-histrica-de-la-ONU
http://www.wwf.es/que_hacemos/especies/problemas/trafico_de_especies/?35620/El-mundo-se-une-contra-el-trfico-de-vida-salvaje-con-una-resolucin-histrica-de-la-ONU
http://awsassets.wwf.es/downloads/scorecard_infographic_design_file_spanish_ok.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30065
file:///home/jonathan/Documents/N%C3%BAria/M%C3%B3n%20Escolar/BLOC/Entrades/1%20juny%20-%20Dia%20del%20Medi%20Ambient/El%20comer%C3%A7%20il%C2%B7legal%20d'esp%C3%A8cies%20ha%20adquirit%20proporcions%20sense%20precedents%20%E2%80%93%20entrevista%20a%20tv3
file:///home/jonathan/Documents/N%C3%BAria/M%C3%B3n%20Escolar/BLOC/Entrades/1%20juny%20-%20Dia%20del%20Medi%20Ambient/El%20comer%C3%A7%20il%C2%B7legal%20d'esp%C3%A8cies%20ha%20adquirit%20proporcions%20sense%20precedents%20%E2%80%93%20entrevista%20a%20tv3
http://elpais.com/tag/trafico_animales/a
http://dbalears.cat/actualitat/ara/mascotes-silencioses.html
http://endcap.eu/wp-content/uploads/2012/07/Informe_exotics_FAADA.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_Vermella_de_la_UICN
http://www.ara.cat/societat/terc-especies-lloros-perill-extincio_0_1535846506.html
http://www.ara.cat/internacional/Lelefant-africa-podria-desapareixer-anys_0_1326467382.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-y-tecnologia-en-rtvees/ngc-comercio-tigres-ndp/893281/
https://www.youtube.com/watch?v=S8S6E7gtHUQ
https://www.youtube.com/watch?v=9xgAiWFX30I
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