
ABANS DE COMENÇAR, INFORMACIÓ PER ALS ADULTS (no imprimeixi aquesta pàgina) 

QUI SOM

Som un equip multidisciplinari format per persones de diferents països i àrees d’estudi que treballen 
de manera cooperativa per tal de crear un material educatiu amb el qual mostrar als més petits com 
viuen els cetacis al seu medi natural, l ’oceà, en comparació a la seva vida en captivitat.  

Mitjançant un intens i gratif icant treball, va néixer aquest material, la distribució del qual es farà de 
manera gratuïta. 

Aquest equip no representa a cap organització, el seu treball ha estat voluntari i no remunerat, 
per tant, està estrictament prohibida la venda i el mal ús d’aquest material.

NOTA: AQUESTA VERSIÓ DEL MATERIAL DE “FREECETACEANS” ÉS EL RESULTAT D’UN 
TREBALL EN CONJUNT ENTRE LES ORGANITZACIONS SOS DELFINES.

LA IDEA

El nombre de zoològics continua augmentant i, tot i que cada cop hi ha més informació en contra de la 
captivitat, avui en dia, gran part de la població desconeix els factors principals que envolten aquesta 
indústria. El fet que la major part d’aquesta informació estigui dirigida als adults, ens va fer pensar 
de crear un material específic, destinat als més petits i disponible en diversos idiomes per tal de que 
sigui accessible a un públic més ampli.

Hem de començar per educar a las escoles: els més joves no només són les futures 
generacions, sinó que també poden canviar la mentalitat dels seus pares.

Aquest material podrà ser uti l i tzat tant per professors com per particulars de qualsevol àrea de 
formació que, conscients de la situació, decideixin donar un pas més i anar a les escoles locals per 
parlar amb els alumnes sobre aquest problema. També el podran fer servir empreses o diferents 
ONGs en activitats d’educació ambiental. 

En aquells països on tenir els cetacis en captivitat està prohibit o simplement no existeixen, també és 
necessari educar. Els seus habitants podrien ser turistes a països on aquesta industria està permesa, 
per tant, al no disposar d’informació, aquestes persones es podrien convertir en potencials clients de 
zoològics. 

Gràcies al medi virtual, la nostra idea és que qualsevol persona, a qualsevol l loc remot del nostre 
planeta, pugui tenir accés a aquest material i uti l i tzar-lo. Per aquells que creuen que un acte aïl lat no 
canvia res, i com a resum d’aquest projecte, volem citar a un autor uruguaià, Eduardo Galeano, que 
deia el següent:
Gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món. 

EL MATERIAL

Aquest material està destinat a nens/es d’entre 8 i 9 anys, tot i que es pot adaptar a altres edats. 
Consta d’un total de vuit f i txes amb informació variada i activitats de relacionar i pintar (recomanem 
imprimir a doble cara, així també contribuïm amb el medi ambient estalviant paper). El material es 
troba dividit en dues seccions:

I: Què en saps dels cetacis? Característiques generals i biologia dels cetacis al seu medi natural de 
les tres espècies principals dels zoològics: les orques, els dofins mulars i les belugues. Amb aquesta 
primera part es pretén introduir els conceptes bàsics de la biologia d’aquests animals.

II: És necessària la captivitat dels cetacis per a estudiar-los i protegir-los? Com afecta la 
captivitat a aquests animals? Es tracta d’una reflexió per a saber com afecta a aquests animals 
viure en les piscines del zoolològics i entendre que el mil lor l loc per a la seva conservació, és el mar.

IMPORTANT: Aquest material educatiu va acompanyat de recursos audiovisuals elaborats per les 
organitzacions SOSdelfines: fotografies i vídeos que ajuden a millorar l ’aprenentatge sobre es cetacis. 

www.freecetaceans.com





I. QUÈ EN SAPS DELS CETACIS?

Observa amb atenció els següents dibuixos. Pinta d’un color els que siguin mamífers 
i després encercla d’un altre color els animals que siguin cetacis. 

Ets capaç de completar aquest text amb la opció correcta?

Els cetacis són animals (marins/terrestres) que pertanyen al grup dels 
(peixos/mamífers), igual que nosaltres, els éssers humans. 

Els peixos respiren oxigen directament de l’aigua a través d’uns òrgans 
anomenats (pulmons/brànquies). Per contra, els cetacis respiren com 
la resta dels mamífers: respiren oxigen de l’aire a través de (pulmons/
brànquies). 

Aquesta és una de les raons per la qual aconseguim veure’ls a la superfície 
de l’aigua.

FITXA 1

Activitat 1.1: A quin grup d’animals pertanyen els cetacis?
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Els cetacis estan dividits en dos grups principals, els odontocets i els misticets. Aquests 
noms estranys provenen del llatí i signifiquen:

ODONTOCETS = cetacis amb
S’alimenten de manera activa, és a dir, persegueixen les seves preses.

MISTICETS = cetacis amb 
Aquestes estructures són presents a les grans balenes i s’utilitzen per filtrar 
l’aigua de mar i capturar petites gambes anomenades krill, així com peixos 
petits.

Activitat 1.2: Els humans tenen dents, i els cetacis?

Dibuixa quin tipus d’estructura tenen dins la boca aquests animals per alimentar-se i 
identifica quin d’ells representa la boca d’un odontocet i quin la d’un misticet. 
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FITXA 2

Activitat 2.1: Per on respiren els cetacis?

Sabries dir quin dels dibuixos següents representa una orca, 
quin un dofí mular I quin una beluga?

El cap. En el cap hi trobem el musell, les dents, els 
ulls i uns foradets molt petits que són les oïdes.

L’espiracle. Els cetacis odontocets respiren per 
un forat localitzat a la part superior i central del 
cap. Aquest forat s’anomena espiracle. Quan 
neden sota l’aigua, l’espiracle es troba tancat per 
tal que no els hi entri aigua. 

Quan pugen a la superfície per respirar, expulsen 
per l’espiracle vapor d’aigua provinent del pulmons 
que es converteix en aigua liquida formant un 
spray d’aigua anomenat buf. El buf és visible i té 
un so característic.

A r a 
ens fixarem 

en algunes espècies 

d’odontocets: 

LES ORQUES, ELS DOFINS 

MULARS I LES BELUGUES. 

A continuació descobriràs 

quines són les seves 

caracter ís t iques 

principals!

Assenyala en cadascun d’ells on esta localitzat el 
musell, l’espiracle, les dents, els ulls i les oïdes
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Activitat 2.2: Què utilitzen per a nedar?

Les aletes.
Els cetacis tenen tres tipus d’aletes. 

Els mascles adults de les 
orques tenen una aleta 
dorsal molt gran que pot 
arribar a fer més de 1,5 

metres d’altura. 

L’aleta caudal es localitza a la 
part final del cos és utilitzada per 
desplaçar-se. El seu moviment és 

vertical, de dalt a baix. 

Les aletes pectorals estan localitzades a ambdós 
costats del cos i són utilitzades per maniobrar. 

L’aleta dorsal té una 
funció d’equilibri, però no 
està present en totes les 

espècies.

Identifica mitjançant colors diferents les aletes caudals, dorsals i pectorals d’aquestes tres 
especies de cetacis.

Les belugues no tenen aleta dorsal sinó 
una cresta rígida i petitona que utilitzen per 

trencar el gel de l’Àrtic.
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FITXA 3

Activitat 3.1: Saps identificar els colors que diferencien les orques, els 
dofins mulars i les belugues?

Pinta cada 
animal en funció dels 

colors de cada espècie: negre 
i blanc per les orques, gris pels 

dofins mulars i blanc per les 
belugues.

ORQUES. El negre és el color 
principal que cobreix tot el cos 
i totes les aletes. Les parts 
que rodegen a l’ull, la zona de 
la mandíbula i la panxa són 

blanques.

DOFÍ MULAR. Tot el cos és de color 
gris fosc excepte la zona de la panxa 
on es torna més clara.

BELUGUES. Les belugues són totalment blanques 
com la neu.
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?f

Activitat 3.2: De què s’alimenten les orques, els dofins mulars i les belugues?

Aquests animals a vegades recorren grans distàncies per trobar aliment, són 
molt atlètics!

ORQUES. Tenen una alimentació molt variada. La seva dieta varia fins i tot en poblacions 
d’orques diferents, mentre algunes mengen peixos, altres afegeixen a la seva dieta 
mamífers marins, com els lleons marins i altres cetacis, fins i tot n’hi ha algunes que 
mengen tortugues i pingüins.

DOFÍ MULAR.  Mengen principalment peixos, tot i que també poden menjar calamars i 
animals invertebrats.

BELUGUES. S’alimenten de peixos com el bacallà i el salmó. També poden menjar 
calamars, pops, crancs i gambes. 

ORQUES

DOFÍ MULAR 

BELUGUES

Utilitzant diferents colors per a cadascun dels cetacis, relaciona mitjançant fletxes quin és 
l’aliment de cadascun. 

De les preses anteriors, existeix alguna que no sigui part de la dieta normal d’aquests animals 
al mar? Quina?
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?f

FITXA 4

Activitat 4.1: On viuen els cetacis?

L’hàbitat dels cetacis és el mar. 

Els dofins i les balenes es troben distribuïts per tots els oceans del nostre 
planeta. L’oceà ocupa una àrea que és tres cops més gran que la superfície 
de la Terra. Per això, entenem que la casa d’aquests animals és molt més 
gran que l’espai que els humans ocupen. 

A més, aquests animals recorren grans distàncies cada dia.

Situa 

mitjançant punts 

de colors, 

on viuen al mar, les 

belugues, 

les orques 

i els dofins mulars. 

Vigila perquè els colors 

poden coincidir!
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FITXA 5

Activitat 5.1: Viatgen sols o en grup?

Aquests animals són molt sociables i formen grups familiars molt units! Fins i tot en alguns 
casos les cries romanen en el mateix grup familiar de les mares durant tota la seva vida.

Activitat 5.2: Com es comuniquen?
APRÈN ALGUNES 
CURIOSITATS!Els cetacis no dormen com 

nosaltres els humans. Ells sempre 

estan conscients: dormen un costat 

del cervell cada vegada, mentre 

mantenen l’altre costat del cervell 

despert. També són animals 
molt juganers!

La comunicació es realitza 
per mitjà d’un sistema conegut com 

a ecolocalització, que permet a aquests 
animals, no tan sols parlar entre ells, 
sinó també veure-hi en l’oceà encara 
que no tinguin llum. L’ecolocalització 
també els ajuda a caçar les seves 

preses. 

Quin altre animal utilitza també l’ecolocalització?

Pregunta d’investigació. Quants individus formen part del grups següents?

Grup d’orques
Grup de belugues
Grup de dofins mulars

Dibuixa en què consisteix l’ecolocalització. 8



FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FITXA 6

Activitat 6.1: Què has après?

 De tot el que has après avui, anomena aquells factors que recordis i descriu la vida 
d’aquests animals al seu medi natural, l’oceà. 

Les orques, els dofins mulars i les belugues són animals feliços que viuen als 
oceans!
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Quan estan en aquestes 
piscines estan sols; és a dir, no hi ha 

més animals de la seva família o amics. A 
més, parlen idiomes diferents dels dels seus 

companys, fet que els impedeix fer-se amics. A 
vegades, fins i tot s’enfaden els uns amb 

els altres per aquesta raó.

FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FITXA 7

Activitat 7.1: Què et suggereix aquesta imatge?

II. ÉS NECESARIA LA CAPTIVITAT D’AQUESTS 
ANIMALS PER A ESTUDIARLOS I PER A 

LA SEVA CONSERVACIÓ? COM AFECTA LA 
CAPTIVITAT A AQUESTS ANIMALS?

Els cetacis 
es comuniquen 

entre ells amb sons 
que varien molt, fins i 
tot entre exemplars de 
la mateixa espècie. Per 
exemple, una població 

d’orques o dofins mulars 
de l’hemisferi nord no 

aconseguiria comunicar-
se amb una població de 

l’hemisferi sud. Seria 
com parlar idiomes 

diferents.

 Creus que el dofí es sent bé realitzant aquestes ordres?

Què obté sempre el dofí després de realitzar cada acció?

Per què creus que fa l’exercici que li indica l’entrenador?

Creus que tots els exercicis que ha realitzat durant l’espectacle també els fa en 
llibertat?

Després de visualitzar un vídeo d’un espectacle de dofins contesta les preguntes següents:
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Com molts ja sabeu, algunes orques, dofins mulars i belugues no viuen 
en el seu hàbitat natural, ja que van ser capturats en el mar, separats de 
les seves famílies, i actualment viuen en petites piscines dins de parcs 
zoològics distribuïts per tot el món.

Activitat 7.2: Quin espai ocuparia el delfinari més gran del món en el mar 
mediterrani?

Com ja hem dit, l’oceà és molt gran: tres vegades més gran que la 
superfície de la Terra i aquests animals són grans esportistes que neden 
grans distàncies cada dia. 

Imagineu ara una piscina, Creieu que els cetacis aconseguiran nedar 
el mateix que al mar? No. En el cas de les orques haurien de donar 1 
400 voltes a la piscina al dia.

Qui seria capaç de donar totes aquestes voltes al dia, durant tota la 
seva vida i no marejar-se? 

Pregunta d’investigació: Descobreix quin és el major delfinari que existeix.

A) Quin espai ocuparia al mar mediterrani?
B) Què en penses sobre aquest fet?

Pregunta d’investigació: Quants quilòmetres diaris pot recórrer...

Una orca?

Una beluga?

Un dofí mular?
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Pot ser que no sigui divertit viure així. 

Les piscines dels zoològics no tenen espai suficient perquè aquests animals 
nedin les distàncies diàries que necessiten per viure feliços.

FITXA 8. 

Activitat 8.1: Posa’t a la seva pell, com et sentiries si haguessis de viure 
sempre a la teva habitació? 

Anem a fer un exercici. Imagina que aquesta classe és una piscina d’un zoològic i 
que nosaltres som dofins que hi vivim. A qui li agradaria viure tota la seva vida dins 
d’aquesta habitació sense poder sortir per veure la naturalesa?

A ningú, és clar! 
als animals en captivitat els hi passa el mateix!

A més, la majoria del cetacis dels zoològics els obliguen a fer espectacles tots 
els dies per aconseguir menjar. 

A la naturalesa aquest comportament no existeix. 

Sabíeu que a les piscines dels zoològics les aletes dels grans mascles 
de les orques estan tortes?

Activitat 8.2: Com creus que es senten els dofins als delfinaris?

Això significa que els cetacis en captivitat, no aconsegueixen nedar ni tenir el 
mateix comportament que al mar!

L’aleta dorsal de les orques és com un 
dels nostres músculs, si no s’exercita amb 
esport, perd la seva estructura. 

Altres possibles raons que podrien causar 
aquesta caiguda són:

- Una incorrecta alimentació.
- El temps que passen a la superfície de la 
piscina, els afecta més la gravetat. Aquest 
temps es molt superior en comparació 
amb els animals salvatges. 
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Imagina que has de viure en aquesta habitació tota la teva vida, sense amics ni família, 
i sense parlar el mateix idioma que els altres nens parlen. També estaries obligat a 
fer uns exercicis per aconseguir menjar, i no tindries espai per córrer, ni podries visitar 
altres llocs. 

Com creus que et sentiries?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Quines d’aquestes sensacions podrien aplicar-se també als cetacis que viuen 
en captivitat? 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Amb tot el que has après avui, on creus que els cetacis són mes feliços, al mar 
o a la piscina d’un zoològic? 

Què podries fer TU per tal que els dofins siguin mes feliços?

Volíem que coneguessis més sobre els cetacis i que pensessis sobre les 
desavantatges de tenir animals com les orques, els dofins i les belugues 
a les piscines dels zoològics.

SI VOLGUÈSSIM VEURE AQUESTS ANIMALS CONTENTS HAURÍEM 
D’ANAR A VISITAR-LOS AL SEU HÀBITAT NATURAL, 

ÉS A DIR, AL MAR! 
ÉS ALLÀ ON ELLS ES SENTEN VERITABLEMENT FELIÇOS!
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