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ELS FÒSSILS 

 
Descripció de les sessions. 
 
1. Què sabem dels fòssils? 
• Conversa en petit grup sobre els coneixements previs que tenen dels fòssils. 
• Dibuix inicial. 
• Visualització de diferents tipus de fòssils. 
 
2. Què volem saber dels fòssils? 
• Conversa sobre el que volen saber dels fòssils. 
• Observació de les diferències entre una petxina fòssil i una que no ho és, i entre 
un cargol de mar fòssil i un altre que no ho és. 
 
3. Com ho podem saber? 
• Conversa sobre com farem per a buscar la informació dels fòssils. 
• Experiment sedimentació: barregem pedres de diferents mides amb herbes, fustes 
i pedres; ho deixem reposar i observem con s’han dipositat els diferents elements. 
 
4. Estratificació.  
• Experiment estratificació: formar estrats amb diferents materials en una galleda 
per simular l’ escorça terrestre. 
• Fitxa: representació gràfica de l’experiment. 
 
5. Què són els fòssils i com es diuen les persones que els estudien? 
• Posada en comú de la informació que han portat els i les alumnes sobre les 
anteriors preguntes. 
• Observació de fotografies de paleontòlegs treballant, per reconèixer la professió i 
les diferents  feines que desenvolupen. 
• Observació, reconeixement  i manipulació de les eines que utilitzen els 
paleontòlegs. 
• Fitxa: Escriure els noms corresponents al vocabulari treballat. 
 
6. Per què els fòssils són de pedra? Com s´han transformat en pedra? Hi ha fòssils 
que no són de pedra? 
• Posada en comú de la informació que han portat els i les alumnes sobre les 
anteriors preguntes. 
• Verbalització i ordenació de les etapes per les que ha de passar un peix per 
convertir-se en fòssil. 
• Fitxa: Seqüenciació del procés de fossilització. 
 
7. Com s’han format les petjades fòssils? Què tenen a veure els meteorits en la 
formació dels fòssils? 
• Posada en comú de la informació que ha portat l’alumnat sobre les anteriors 
preguntes. 
• Visualització dels vídeos:   
Caca fòssil: http://www.youtube.com/watch?v=ETq2stdPhHs 
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Petjada fòssil:  http://www.youtube.com/watch?v=ETq2stdPhHs 
• Experiment “fem petjades”: en grups de 4  o 5 fem l’empremta d’un animal 
(petxina) i una planta (heura), i una petjada de dinosaure, en fang. 
• Fitxa: Deixar constància de l’experiment amb fotografies de la sessió. 
 
8. Quantes classes de fòssils s’han trobat? Hi ha fòssils que no siguin d’animals? Com 
són de gran els fòssils? De quantes mides hi ha? 
• Posada en comú de la informació que han portat els infants sobre les anteriors 
preguntes. 
• Observació i identificació de diferents tipus de fòssils seguint una clau de 
classificació extreta del llibre   
Busquets i Dalmau, Lluís, i altres: Ciència 6/12. Cicle superior. Bloc 3. Generalitat de Catalunya 
(Departament d’ensenyament). Barcelona. 1994.  
A les pàgines 100 a 102: “Identificació dels principals tipus o grups de fòssils”. 
• Observació de fòssils amb la lupa binocular, per poder distingir detalls no visibles 
a simple vista. 
• Fitxa: Escriure el tipus de fòssil que és. 
 
9. Per a què serveixen els fòssils? 
• Posada en comú de la informació que han portat els i les alumnes sobre les 
anteriors preguntes. 
• Visualització d’imatges de diferents animals que van viure fa milers d’anys i 
coneixem gràcies als fòssils, 
• Fitxa: Reconèixer quin tipus de fòssil és i escriure el nom. 
 
10. Ara ja sé que…. 
• Conversa grupal sobre el què han après sobre els fòssils 
• Visualització del video El fòssil de Fred: www.youtube.com/watch?v=7Lck3nFplK8  
• Dibuix i frase sobre el que han après sobre els fòssils. 
 
 
 


