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HI HAURÀ PROU PEIX ? 
 
 
La intenció final d’aquest bloc d’activitats és que l’alumnat reflexioni sobre la necessitat 
de tendir cap a unes pràctiques en el món de la pesca (i de qualsevol tipus d’activitat 
humana) que en facin el desenvolupament sostenible i que, al mateix temps, cobreixin 
les necessitats de la humanitat de la manera més justa possible, des del punt de vista 
distributiu.  
Per fer-ho, se’ls fa fer una estimació del creixement demogràfic mundial fins a l’any 
2050, a partir de l’observació de l’evolució d’un gràfic, i una estimació conseqüent de la 
quantitat de peix que seria necessària, si mantinguéssim l’actual nivell mitjà de 
consum. També se’ls fa notar la importància de la dispersió d’un conjunt de dades, per 
poder entendre una situació i com, per tant, la mitjana o altres mesures estadístiques 
de centralització descriuen la realitat d’una manera incompleta. 
A partir de les dades obtingudes, i d’altres informacions que poden cercar, el grup 
d’alumnes ha d’acabar redactant un breu informe on es descriguin, de manera 
justificada, quines han de ser les tendències de la pesca, i de l’obtenció de peix en 
general, en el futur. 
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HI HAURÀ PROU PEIX ? 
 
 
Si tenim en compte l’augment de la població mundial i el fet que els recursos naturals 
no són il·limitats, és molt normal que ens fem preguntes sobre la sostenibilitat dels 
procediments que se segueixen per obtenir alimentació per a la humanitat. Hi ha un 
organisme internacional la FAO (Food and Agriculture Organization), que depèn de les 
Nacions Unides, que precisament s’ocupa dels problemes relacionats amb l’alimentació 
i la fam en els diferents països que conformen el planeta. 
 
Suposarem que la FAO vol fer un estudi sobre l’aportació de la pesca a l’alimentació 
mundial i com ha d’evolucionar en el futur la captura de peix salvatge i altres formes 
d’obtenció de peix comestible, com poden ser les piscifactories. 
 
Per fer aquest estudi encarrega a equips de tres persones expertes que facin un 
informe sobre el tema. Vosaltres tres sereu un d’aquests equips.  
 
 
Activitat 1 
 
Al Museu de la Pesca de Palamós, a l’àmbit 5, titulat “El futur”, hi trobem la informació 
següent: 
 
 1950 2000 
Milions de tones de peix capturat 20 100 
Habitants al món 2 519 495 000 6 056 715 000 
 
 
1. Quina és la mitjana de quilograms de peix per persona que es van consumir l’any 

1950 ? 
 
2. Quina és la mitjana de quilograms de peix per persona que es van consumir l’any 

2000 ? 
 
3. Quina de les tres magnituds (captura de peix, habitants del món, quilograms de 

peix consumits per persona) és la que proporcionalment ha augmentat més des de 
l’any 1950 fins al 2000 ? 

 
S’ha d’observar que la mitjana d’una distribució de quantitats ens aporta informació 
sobre un conjunt de dades,  però no ens descriu totalment quina és la situació. 
 
Ho veurem amb un exemple. Suposem que existeixen tres poblacions, de 3000 
habitants cada una, en les quals el consum de peix es distribueix de la manera 
següent: 
 
Població A :   100 persones consumeixen 12 kg de peix a l’any 
  400 persones consumeixen 14 kg de peix a l’any 
  2000 persones consumeixen 16 kg de peix a l’any 
  400 persones consumeixen 18 kg de peix a l’any 
  100 persones consumeixen 20 kg de peix a l’any 
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Població B: 500 persones consumeixen 15 kg de peix a l’any 
    2000 persones consumeixen 16 kg de peix a l’any 
  500 persones consumeixen 17 kg de peix a l’any 
 
Població C: 1500 persones consumeixen 32 kg a l’any 
   1500 persones consumeixen 0 kg a l’any  
 
4. Quants quilograms de peix consumeix de mitjana, anualment, cada habitant de la 

població A ? I cada habitant de la població B ? I cada habitant de la població C? 
 
5. Encara que, en les tres poblacions, la mitjana de quilograms de peix consumits 

anualment per cada habitant sigui la mateixa, és molt clar que la situació a cada 
una de les tres poblacions és força diferent. Com explicaries aquestes diferències? 

 
6. Se t’acut alguna manera de quantificar, o descriure numèricament, aquestes 

diferències?  
 
 
 
Activitat 2 
 
En la taula següent s’exposa quina era, aproximadament, la població mundial en 
diferents dates des del segle divuit fins a l’actualitat: 
 
 

Any Població mundial 
1750 750 000 000 
1800 1 000 000 000 
1850 1 250 000 000 
1900 1 500 000 000 
1950 2 500 000 000 
2000 6 000 000 000 

 
1. Representeu en una referència cartesiana les dades de la taula. 

En l’eix d’abscisses representeu el temps. Preneu les dates de cinquanta en 
cinquanta anys, començant pel 1750 i acabant el 2050 (cada 50 anys, 2 
centímetres) 
Representeu, en l’eix d’ordenades, la població mundial prenent com a unitat el 
miler de milions (cada miler de milions, 1.5 centímetres) 

 
2. Quina mena de gràfic obteniu ? Si continués aquesta tendència, quina seria la 

població humana de la terra, l’any 2050 (ho podeu deduir perllongant la gràfica fins 
al 2050)? Cerqueu informació per comprovar si les previsions que heu fet 
coincideixen, aproximadament, amb les que fan els organismes oficials per a l’any 
2050. 
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3. Per mantenir el consum anual mitjà de quilograms de peix per persona, quantes 
tones de peix s’haurien de capturar l’any 2050 ? Creieu que això és sostenible ? 
Raoneu la resposta. 

 
 
 
 
Activitat 3   
 
Usant les dades que heu obtingut, elaboreu un breu informe sobre quines han de ser 
les tendències que s’han de seguir en el futur per aconseguir una pesca sostenible. 
Identifiqueu els problemes que observeu i suggeriu solucions. 
 
 Per fer l’informe, també podeu buscar més informació a la pàgina web de la FAO 
(www.fao.org) i les bases de dades documentals de què disposa el Museu de la Pesca. 
 
 
 
 


