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ELS BONS I MALS USOS DE LA SOCIETAT ENVERS 
ELS ANIMALS 

ESCENARI D’APRENENTATGE 3RS 

Autor(s) 

Ismail Ali Gago i Jonathan González Viñas 

Resum 

En aquest escenari d’aprenentatge, l’alumnat aprendrà a distingir les diferets maneres en què 

la societat empra, bé o malament, els animals. Tractarem l’ús dels animals per a produir 

aliments i roba, per a tradicions religioses i culturals, en el camp de l’entreteniment, per teràpia 

amb animals, etc. L’objectiu d’aquest curs és que els alumnes enriqueixin el coneixement i 

posin en pràctica diferents habilitats d’aprenentatge. 

Elements clau 

Elements clau Propostes 

Àrea del 
coneixement 

Biologia, matemàtiques, cultura científica, ètica, ciències 
mediambientals  

Tema Benestar animal - Animals en la societat  

Edat dels alumnes: 15 - 17 anys 

Temps de 
preparació: 

El temps aproximat per a la preparació docent, segons el criteri dels 
creadors del material, és de dues setmanes. 

Temps de 
l’activitat a l’aula: 

El temps aproximat per aquest escenari d’aprenentatge a l’aula és 
de cinc sessions de 55 minuts cadascuna. Aquest escenari es pot 
implementar mitjançant el mètode d’aprenentatge basat en 
projectes.  

Material educatiu 
online 

• Google Docs (https://www.google.com/docs/about/) 

• Aula virtual  

• Moodle-based (https://moodle.org/) 

• Clouds virtuals (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Fulls de càlcul 

• Processadors de text 

• Eines d’autoria (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Eines de presentació 

Material educatiu 
offline 

Portàtils, telèfons mòbils, tablets, projectors 

Recursos emprats: Una part essencial d’aquest projecte consisteix en què els alumnes 
descobreixin els mètodes d’enquesta. Per tant, l’ús d’eines i 
formularis online proporcionen les preguntes que els docents poden 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Elements clau Propostes 

fer per a fer una enquesta sobre els usos dels animals. Entre 
aquestes eines, trobem: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Per a les enquestes, podeu fer servir les preguntes incloses en 
l’Annex 1. 

 

Altres recursos: 

Autoritat Europea de Seguretat Alimentària 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Hàbits de consum en la UE sobre pesca i productes 
d’aqüicultura 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf online) 

Seguretat alimentària a la UE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(PDF online) 

Actituds dels alumnes envers el benestar i drets animals a 
Europa i Àsia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Actituds dels ciutadants de la UE envers el benestar animal 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Actituds dels ciutadans europeus envers el benestar animal 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

The Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Caça sostenible i natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (vegeu l’enllaç al Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Llicències 

© Unió Europea, 2020 

 Atribució CC BY 4.0 

La política de reutilització de la Comissió s’implementa d’acord amb la Decisió de la Comisió 

2011/833/EU del 12 de desembre de 2011 sobre la reutilització de documents de la Comissió 

(OJ L 330, 14.12.2011, p. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Excepte si s’expressa el contrari, la reutilització d’aquest document queda autoritzada per la 

llicència d’Atribució Internacional 4.0 de Creative Commons (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Això implica que la reutilització està permesa, 

sempre que s’expressi el crèdit i s’indiqui qualsevol canvi o modificació. 

Per a l’ús o reproducció d’elements que no sigui propietat de la UE, és possible sol·licitar el 

permís directament als respectius propietaris dels drets d’autoria. 

Objectiu del projecte 

• Identificar els usos comuns que la societat fa dels animals. 

• Recollir opinions diverses entre l’alumnat. 

• Desenvolupar el pensament crític sobre aquest tema. 

Tendències 

• Aprenentatge basat en projectes 

• Aprenentatge col·laboratiu 

• Classe inversa 

• Aprenentatge CTIM 

• Aprenentatge a l’aire lliure 

• Aprenentatge mòbil 

• Aprenentatge amb programaris de codi obert 

• BYOD (Bring your own device o porta el teu propi dispositiu) 

• Aprenentatge sobre xarxes socials 

• Materials educatius 

• Aprenentatge entre iguals 

Habilitats del segle XXI 

• Creativitat i innovació 

• Pensament crític i resolució de problemes 

• Comunicació 

• Col·laboració 

• Coneixement TIC 

• Habilitats socials i intraculturals 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Programació de la classe 

Nom de 
l’activitat 

Procés Durada 

Enquesta El docent presenta i explica l’objectiu de l’enquesta. 

Es poden fer servir les preguntes incloses a l’Annex 1 o crear una 
enquesta a partir d’EU Survey, Google Forms o una altra eina, o 
imprimir i repartir l’enquesta en paper. 

Podeu fer servir les preguntes incloses en aquest formulari (també 
disponible a l’Annex 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 min 

Resultats i 
creació de 
grups 

Un cop acabades les enquestes, el docent presentarà els resultats i 
explicarà les diferents responsabilitats dins de cada grup, i crearà 
els grups d’alumnes per a les diferents àrees clau per a les activitats 
que es duran a terme. Els temes dels quals es parlarà seran: l’ús 
d’animals com a mascotes, en el món de l’entreteniment, per a 
l’alimentació, l’ús d’animals per a trobar solucions mediambientals, i 
l’ús d’animals per a actes i tradicions religioses i culturals (15 
minuts). 

Els alumnes es dividiran en grups de quatre o cinc (depenent del 
total d’alumnes) i cadascun d’ells tindrà un paper diferent. 

Els papers de cada membre del grup son: 

• Dur un diari d’aprenentatge: l’alumne assignat serà 
responsable de prendre notes, fotografies o vídeos de l’activitat 
(a Google Docs, un processador de textos o un blog) i també 
serà el representant del grup. Durant els últims cinc o deu minuts 
de la classe, l’alumne haurà de fer les següents preguntes als 
seus companys de grup:  

o Què has fet avui? 

o Quines eines has fet servir? 

o Quins problemes has tingut? 

o Quant de temps hi has dedicat? 

• Presentador: l’alumne assignat serà el responsable de fer la 
presentació final del grup. Caldrà que la resta del grup l’ajudi, 
perquè el presentador pugui recopilar tot el material i preparar la 
presentació conjunta. 

• Investigador: l’alumne assignat serà el responsable de les fonts 
d’informació, les llicències i els drets d’autor. 

• Localitzador de mapes: l’alumne assignat farà servir un mapa 
(ja sigui digital o físic, sempre que tingui una llegenda i l’opció 
de marcar una ubicació) on indicarà els llocs on s’ha trobat la 
informació, de manera que el mapa reflecteixi tots els recursos 
emprats durant l’activitat. Els alumnes decidiran entre ells la 
divisió dels papers i es repartiran la feina de recerca (10 minuts). 

Un cop acabat, els estudiants començaran a investigar (85 minuts) 

110 
minuts 

Pràctica en 
grup 

 

Quan els grups hagin acabat la recerca sobre el tema assignat, 
hagin preparat el diari d’aprenentatge i hagin debatut sobre els 

55 min 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Nom de 
l’activitat 

Procés Durada 

resultats (15 minuts), se centraran en la preparació de la presentació 
i del mapa, que compartiran amb la resta de grups (25 minuts) 

Grup 
principal 

Els diferents grups compartiran les presentacions i les conclusions 
entre tots (15 minuts) 

Obrirem un debat per tractar els diferents temes entre tots els grups, 
i els estudiants arribaran a les conclusions que es publicaran (20 
minuts) 

Els diferents alumnes a qui s’ha assignat tasques i responsabilitats 
diferents s’agruparan per a preparar un diari d’aprenentatge comú, 
així com una presentació i un mapa grupal, així com comprovar que 
les fonts i els drets d’autor s’han respectat (10 minuts) 

Els estudiants emplenaran de nou l’enquesta i compararan els 
resultats amb els de la primera (10 minuts) 

55 min 

Avaluació 

A continuació incloem com a exemple la imatge d’una guia que els docents poden fer servir 

per avaluar l’alumnat: 

Qualitat de la 
informació. 

Sense resposta 
0 punts 

La informació té 
poc o gens a 
veure amb les 
preguntes 
plantejades 
1 punt 

La informació 
respon les 
principals 
preguntes, però 
no compta amb 
detalls o 
exemples  
2 punts 

La informació 
respon les 
principals 
preguntes i 
ofereix 1-2 
idees 
secundàries i 
exemples 
4 punts 

La 
informació 
està 
directament 
relacionada 
amb el tema 
principal i 
inclou 
diversos 
exemples i 
idees 
secundàries  
6 punts 

Quantitat 
d’informació. 

Sense resposta 
0 punts 

Hi ha un o més 
temes que no 
s’han tractat 
1 punt 

Tots els temes 
han estat tractats 
i la majoria de les 
preguntes s’han 
respost amb 1 
frase 
2 punts 

Tots els 
temes han 
estat tractats i 
la majoria de 
les preguntes 
s’han respost 
amb almenys 
2 frases 
4 punts 

Tots els 
temes han 
estat tractats 
i totes les 
preguntes 
s’han 
respost amb 
almenys 2 
frases 
6 punts 

Redacció Sense resposta 
0 punts 

Molts errors 
gramaticals, 
ortogràfics o de 
puntuació 
1 punt 

Uns quants 
errors 
gramaticals, 
ortogràfics o de 
puntuació 
2 punts 

Molt pocs 
errors 
gramaticals, 
ortogràfics o 
de puntuació 
3 punts 

Sense errors 
gramaticals, 
ortogràfics o 
de puntuació 
4 punts 

Llenguatge Una barreja 
0 punts 

Llengua materna 
2 punts 

Anglès 
4 punts 
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Feedback docent i de l’alumnat després d’implementar aquest aprenentatge durant la 
fase pilot del projecte. 

Feedback de l’alumnat 

• Aquest escenari d’aprenentatge resulta més complicat per l’alumnat de menys de 14 

anys i més fàcil per a estudiants de secundària, tot i que encara presenta certes 

dificultats.  

• És preferible deixar clar a l’alumnat el raonament pel qual es fa servir una enquesta 

en una activitat a l’aula. Un cop explicat això, es pot començar a preparar l’enquesta. 

Comentaris dels docents: 

• A causa de la gran varietat de temes per tractar i d’activitats incloses en aquest 

escenari d’aprenentatge (però també la possibilitat d’implementar-ho segons el 

mètode d’aprenentatge basat en projectes), els docents podem triar entre dedicar 

hores en dies consecutius durant una sola setmana o dividir el temps de cada activitat 

al llarg del semestre. Per exemple, la primera sessió pot centrar-se en les enquestes 

i els seus usos i en provar diferents eines. Tot seguit, els docents podem començar a 

explicar als alumnes els diferents temes (animals a la societat, cultura i entreteniment) 

i improvisar adaptant el contingut i les activitats (com ara centrant-nos en l’aspecte 

ètic, i llavors dedicar una activitat a l’ètica de la caça i les regulacions actuals). 

• Cal tenir en compte que els materials d’aquest escenari d’aprenentatge poden ser 

forts. Recomanem que els docents els adaptin d’acord amb l’edat i els coneixements 

previs de l’alumnat. 

• A més, cal tenir en compte que alguns dels temes d’aquest escenari d’aprenentatge 

poden generar debats interessants, però també intensos. Pot ser bona idea destinar 

una part del temps per a cada activitat, inclòs el debat, a fi de que tot resulti significatiu 

i profitós. 

• Aquest escenari d’aprenentatge pot implementar-se de manera interdisciplinària, en 

el context d’assignatures com ara biologia, anatomia, ètica, filosofia i ciències 

mediambientals. 

• Recomanem intensament que els docents es preparin una sèrie de preguntes per a 

cadascun dels temes que es tractin a l’aula (material disponible a l’Annex 2). 

• Els docents poden buscar i incloure, de manera proactiva, recursos addicionals sobre 

cada tema (com ara la Declaració de drets animals de la UNESCO: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html 

Sobre el projecte 3Rs 

Aquest projecte ha estat creat com a part del marc educatiu del projecte 3Rs. El projecte 3RS 

ha estat fundat per a crear activitats educatives per a alumnes de secundària, amb la finalitat 

que coneguin els principis del projecte: substitució, reducció i millora de l’ús d’animals en la 

ciència. Els alumnes desevoluparan el pensament crític i els coneixements científics gràcies 

a l’aprofundiment en coneixements de temes com ara la ètica científica, la manera en què la 

Unió Europea protegeix el benestar dels animals de laboratori, o quines eines tecnològiques 

innovadores (que no requereixen d’animals) existeixen com a alternatives viables. Aquestes 

activitats estan disponibles per al personal docent al Massive Open Online Course (MOOC), 

creat per l’European Schoolnet Academy. 

El projecte 3Rs ha estat finançat pel Centre de Recerca Conjunta de la Comissió Europea, 

dins del projecte pilot del Parlament Europeu. Aquest document ha estat creat per European 

Schoolnet (una xarxa de 34 ministeris d’educació europeus que promou la innovació en 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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l’ensenyament i l’aprenentatge), en col·laboració amb ECORYS (una empresa inernacional 

de serveis de recerca, assessoria i gestió) i SYRCLE (Systematic Review Center for 

Laboratory Animal Experimentation).  
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Annex 1  

Enquesta sobre els diferents temes relacionats amb el bon ús i el mal ús d’animals a la 
societat. Podeu modificar les preguntes i les respostes segons com decidiu enfocar 
l’enquesta.  

 

Informació general 

*Escriu el teu nom i cognoms 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Escriu la teva edat 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Escriu la teva escola (si és necessari) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Escriu a quin curs vas (si és necessari, o pots posar el nivell de la classe) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Altres, especifica: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………..……………

………………………………….................................................................................................... 

 

Sobre les mascotes 

*Tens una mascota? 

  Sí 

  No 

 

Quina mascota tens? 

  Gos 

  Gat 

  Ocell 

  Cavall 

  Insectes 
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  Peix 

  Altres 

 

Si has respost «altres», escriu aquí la resposta: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* En la teva opinió, creus que humanitzem les mascotes? 

   Sí 

   No 

 

* Creus que la gent que té mascotes té un risc major de transmetre malalties 

infeccioses? 

 Sí 

 No 

 No ho sé 

 

* Com creus que una mascota pot ajudar-te a millorar el teu comportament? 

 I el teu grau de responsabilitat?  

 I les teves notes 

 I el teu grau d’intel·ligència emocional?  

 I les teves habilitats socials? 

 I les teves habilitats esportives?  

 No millora res  

 No ho sé 

 

*Coneixes algun projecte que faci servir animals per ajudar les persones amb 

discapacitat? 

 Sí 

 No 

 No n’estic segur 
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Si la resposta és afirmativa, explica-ho aquí. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Animals i entreteniment 

*Et sembla bé que es facin servir animals per a l’entreteniment? 

 Sí 

 No 

 No n’estic segur 

 

*En la teva opinió, creus que els animals pateixen quan els fan servir per 

l’entreteniment? 

 Sí 

 No 

 No n’estic segur 

 

*Creus que els zoos son avui dia una bona manera de protegir i investigar els animals? 

 Sí 

 No 

 Altres 

 

Si has respost «altres», escriu aquí la resposta: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Consideres la caça com un esport? 

 Sí 

 No 
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*Creus que la caça és una activitat necessària? 

 Sí 

 No 

 

Si la resposta és afirmativa, explica-ho aquí. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Creus que els animals del circ pateixen? 

 Sí, sempre 

 Sí, però només els salvatges, com ara lleons o elefants 

 No, però a vegades viuen en condicions desfavorables 

 No 

 

*Creus que els zoos i els aquaris són necessaris, o creus que potser la tecnologia 

virtual els podria substituir? 

 Sí, són necessaris, perquè la tecnologia virtual no és el mateix. 

 Sí, però només per a protegir les espècies salvatges o en perill d’extinció 

 No, gràcies a la tecnologia actual han deixat de ser necessaris 

 

*Coneixes alguna tradició que faci servir animals en celebracions i festes populars? 

 Sí 

 No 

 

Si la resposta és afirmativa, explica-ho aquí. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Creus que hi ha certes espècies animals que sobreviuen gràcies a que son emprades 

per activitats humanes? 

 Sí 

 No 

 

Animals i medi ambient 

*Poden els animals canviar el medi ambient? 

 Sí 

 No 

 

*Creus que és possible que un abús de l’activitat ramadera tingui un impacte en el canvi 

climàtic? 

 Sí 

 No 

 No ho sé 

 

*Explica per què 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Coneixes alguna font d’energia que sigui d’origen animal? 

 Sí 

 No 

 

Animals i religió 

*Coneixes alguna tradició religiosa que inclogui animals? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 
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Si la resposta és afirmativa, explica-ho aquí. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Animals i alimentació 

*És necessari alimentar-se d’animals? 

 Sí 

 No 

 

*Creus que els humans fem un consum excessiu d’aliments provinents d’animals? 

 Sí 

 No 

 No ho sé 

 

*Creus que els humans fem servir més animals per la ramaderia dels que necessitem? 

 Sí 

 No 

 No n’estic segur 

 

Gràcies per la teva col·laboració! 

 

Traducció de Scientix, amb el finançament del Programa de recerca i innovació H2020 de la 

Unió Europea. Projecte Scientix 4 (Acord de subvencions número 1010000063), coordinat per 

European Schoolnet (EUN). El contingut d’aquest document és responsabilitat exclusiva de 

l’entitat organitzadora i no representa les opinions de la Comissió Europea, que no es fa 

responsable de l'ús que es faci de la informació aquí esmentada. 

 


