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NIVELL: 3r ESO                   MATÈRIA: Ciències Socials 

I- QÜESTIONARI SOBRE LA INDÚSTRIA DE LES DROGUES 

L’exposició “Parlem de drogues” mostra, en el seu apartat dedicat a parlar de 

les drogues com un fenomen global, un mapa interactiu i un vídeo que aborden 

el poder econòmic de la indústria de les drogues. 

Observeu atentament la informació que s’aporta: en primer lloc escolteu i llegiu 

la informació que ens mostra el panell introductori, interactueu amb el mapa i 

estigueu atents a la informació del vídeo. Responeu les preguntes següents, 

seguint l’itinerari suggerit: 

1. Per què considerem el problema de les drogues com un fenomen 

global? 

2. Quina és la realitat actual en els països productors i els consumidors 

quant al consum i producció? 

3. Clica en el mapa interactiu i completeu la taula: 

 Cocaïna Heroïna Cànnabis Èxtasi 

Països 

productors 

 

 

 

   

Països 

consumidors 

 

 

 

   

Principals 

rutes cap a 

Espanya 

 

 

   

 

http://www.hablemosdedrogas.org/exposicion/index_ca.php?sala=3#L_EXTASIS4
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/lasdrogasfenomenosocial
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4. Ara visioneu el vídeo ”El negoci de les drogues” i responeu: 

a. Per què es tan difícil quantificar els diners que mou el negoci de la 

droga? 

 

 

 

b. A quan es calcula que ascendeix el valor del negoci de la droga a 

l’engròs? És equivalent al valor dels cereals que es comercialitzen al 

món? Expliqueu si la diferencia és major o menor. 

 

 

 

 

c. Quin és el valor final, després d’haver passat pels intermediaris? És més 

o menys del que s’inverteix en investigació sobre el càncer a Europa? 

Quina diferencia s’estableix? 

 

 

 

d. Expliqueu el procés pel qual el preu de la droga s’encareix. 

 

 

 

 

e. Qui paga per comprar la droga? 

 

 

f. Quina és la mitjana de preu que paga cada habitant del planeta? 

 

g. Qui es beneficia del negoci de la droga? 
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h. Quant gastem els espanyols en drogues legals com el tabac o l’alcohol? 

a què és equivalent? 

 

 

II – EL PROBLEMA DEL NARCOTRÀFIC  

Per enllestir el treball sobre el comerç il·legal de drogues, us presentem el 

visionat d’un documental sobre la producció de la cocaïna a Bolívia com un 

conreu tradicional i de dues notícies dels informatius de la TV3 que tenen com 

a tema central el narcotràfic a Mèxic i l’actuació de la policia en casos de 

narcotràfic a Catalunya. Per acabar us presentem una proposta de treball en 

equip: Elaborem una llei sobre les drogues. 

A. Anàlisi del documental “La coca legal” i els espais del telenotícies: 

a. Exposeu breument per què a Bolívia és legal el conreu de cocaïna. 

 

 

 

 

b. Quins controls imposa el govern bolivià sobre aquests conreus? 

 

 

 

c. Creieu que aquesta situació fomenta l’existència de narcotraficants? 

S’hauria de prohibir el conreu d’aquesta “droga”? Argumenteu la vostra 

resposta. 
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d. Respecte a la notícia del narcotràfic a Mèxic, què fa que el govern no 

pugui lluitar contra les bandes de narcotraficants? 

 

 

e. Qui són les principals víctimes? 

 

 

f. Respecte a la notícia que se centra en Catalunya, feu un breu resum de 

en què ha consistit l’actuació de la policia. 

 

 

 

g. Féu de forma col·lectiva reflexions al voltant de les conseqüències del 

comerç de les drogues. 

 

 

 

B. Treball en equip: Elaborem una llei sobre les drogues. 

a. Organitzeu-vos en equips de manera que pugueu defensar la mateixa 

idea sobre el tema del comerç il·legal de drogues. Penseu com actuarien 

els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats o al Parlament de 

Catalunya. 

b. Formuleu una proposta de llei sobre les drogues: producció, 

comercialització i consum. 

c. Debateu les vostres propostes amb la resta de grups “parlamentaris”. 

d. Arribeu a acords i redacteu un text final que pugui ser compartit per 

tothom. 

e. Reflexioneu sobre el procés que heu seguit per intentar arribar al 

consens i responeu: com és de difícil redactar una llei? 


