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EDUCACIÓ EN L’EMPATIA
Aquest document és l’activitat proposada per la iniciativa ciutadana ZOOXXI als
nois i noies que reflexionen sobre “El zoo que volem”, en el marc de la XXIII
Audiència Pública. Un dels aspectes fonamentals del model de reconversió per als
parcs zoològics que proposa ZOOXXI és la inclusió de l’educació en l’empatia cap els
animals.

QUÈ ÉS L’EMPATIA?
L’empatia és tenir la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, considerant-lo com a ésser
que sent, percebent el que l’altre pot sentir.
Recents estudis afirmen que una educació basada en l’empatia, també cap als animals,
redunda en la demostrada cap els propis congèneres. De fet, experts en l’àmbit de la
prevenció de la violència indiquen que una educació que inclou l’empatia cap els animals
podria reduir la violència interpersonal i el bullying escolar, fomentant la cultura de la
pau.
Malgrat que la ciència actual ja demostra la rica vida mental dels animals, els zoos
actuals eduquen encara únicament en l’espècie, oblidant-se del fet que els animals són
individus amb complexes capacitats cognitives i comunicatives, amb personalitat pròpia
i vida emocional.

ACTIVITAT: “ELS NENS FAN D’ETÒLEGS”
Per aquesta activitat triem com animal d’estudi l’elefant. La raó d’aquesta tria és que
si be tots els animals s’han estudiat en clau d’espècie, l’elefant és un dels pocs que s’ha
avançat més en el seu estudi, entenent les seves característiques també com a individu.
L’objectiu de la present activitat és determinar algunes característiques i necessitats
dels elefants com a individus i en relació a la seva espècie i, en funció d’aquestes,
puntuar els espais on els trobem habitualment.

EXCERCICIS
1. Coneix les característiques de l’elefant com a
espècie i com a individu. Podràs trobar
amplíssima informació a través del web de
l’organització
ElephantVoices,
experta
mundial en l’elefant i que treballa
en
projectes de conservació i investigació a
reserves i parcs nacionals d’Àfrica.
2. Realitza observacions dels elefants als
diferents espais on els podem trobar
actualment, mitjançant la visualització de
vídeos i/o visita al zoo (*).
Un cop fetes les observacions, fes un llistat de
les necessitats o característiques d’un elefant
per viure segons la seva pròpia naturalesa i
individualitat i puntua, del 1 al 3 (3 seria la
màxima puntuació), quin dels espais
proposats respon millor a cada necessitat o
característica.

Què has de saber
prèviament?
* Una reserva o parc
natural es un espai
protegit per un govern
on està prohibit la caça i
captura d’animals.
* Investiga que és un
santuari i les seves
diferències amb un zoo.
* La majoria d’animals, i
particularment els
elefants, no es poden
reintroduir a la natura
quan han passat la major
part de la seva vida en
captivitat perquè no
sobreviurien per ells
mateixos.

MATERIAL
* Vídeos (algunes recomanacions a la pàgina 5).
* Observació de les elefantes visitant el zoo de Barcelona. Proposem aquesta visita
juntament amb un equip de ZOOXXI, amb l’assistència també de personal del zoo
* Dossier: https://zooxxi.org/ca/elefant-africa-de-sabana/

ELEFANT SILVESTRE
NECESSITAT/CARACTERÍSTICA

Zoo

Reserva/Parc Natural

Santuari

Total puntuació:

ELEFANT EN CAPTIVITAT
NECESSITAT/CARACTERÍSTICA

Zoo

Reserva/Parc Natural

Santuari

Total puntuació:

3. En funció del resultat anterior, de tot el que has aprés i de les teves reflexions:
quines recomanacions faries a l’Alcaldessa, en el marc de l’Audiència Pública, respecte
de les elefantes del zoo de Barcelona?

INFO
SANTUARIS:
+ Santuari d’elefants de Tennesse (USA)
https://goo.gl/iiE9bZ
https://goo.gl/mCYWYo
+ Orfenat d’elefants a Kenia
Els pares han mort, normalment per caçadors furtius que els arrenquen els ullals
per l’ivori, que després venen: https://goo.gl/s1vpFL
Fragment amb imatges de la guarderia dels bebès elefants del documental
“Nascut per ser lliure”: https://goo.gl/N4nRFv
+ Santuari d’Elefants de Brasil
https://goo.gl/3hMb8R
https://goo.gl/V3iQQm
Trasllat de 2 elefantes del Zoo Mendoza al santuari: https://goo.gl/VGSH8U
RESERVES I PARCS NACIONALS:
+ Reserva Nacional Maasai Mara (Kenia, Àfrica): https://goo.gl/dkfCpz
+ Parc Nacional de Gorongosa (Moçambic, Àfrica): https://goo.gl/eTwuut
+ Elephant Voices: https://goo.gl/LFJuqG
LES ELEFANTES DEL ZOO DE BARCELONA:
+ Vídeo de Associació Animalista Libera:
https://goo.gl/CPCEQg
Dossier: https://zooxxi.org/ca/elefant-africa-de-sabana/
+ Zoo de Barcelona:
https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/elefantafrica-de-sabana /
https://goo.gl/x5XLzo
+ Noticia ampliació instal·lacions elefantes: https://goo.gl/JbovEm
+ Vídeo de Elephantvoices: https://goo.gl/6azXVE

Pots trobar més vídeos d’elefants a zoos. Hi ha 481 elefants a zoos europeus (font del
2008):
Un total de 285 elefants asiàtics a 74 zoos europeus, entre ells: Berlín, Amsterdam,
Belfast, Benidorm, Budapest, Chester, Dublín, Dresden, Hamburg, Lyon, Madrid,
Roma, Rotterdam, Sofia, Stuttgart, Zurich.
Un total de 196 elefants africans a 50 zoos europeus, entre ells: Barcelona, Valencia,
Lisboa, Dresden, Cabárceno.

Informació addicional.
+ Exportació de cries d’elefants a zoos:
https://africageographic.com/blog/baby-elephants-exporteddubai-zoo/
https://africageographic.com/blog/zimbabwes-elephants-soldchinese-zoo-malnourished-injured/
+ Vídeo sobre la problemàtica marfil: https://goo.gl/naJAXy

DADES DE CONTACTE
WEB I XARXES SOCIALS
Web: www.zooxxi.org i www.nouzoo.org
Facebook: www.facebook.com/zooXXI
Twitter: @zooxxiproject
Instagram: @zooxxi
COORDINACIÓ ZOOXXI
Ens posem a disposició del professorat i de l’alumnat per respondre qualsevol
consulta de l’activitat proposada a l’Audiència Pública, del projecte de reconversió
ZOOXXI o per realitzar una dinàmica a la classe:
-

Rosi Carro
678 344 553
info@zooxxi.org

