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Els fòssils. 

Objectius 

- Observar i identificar fòssils. 
- Diferenciar els fòssils en contraposició a restes del mateix animal no fossilitzat. 
- Classificar els fòssils segons categories: vegetal/animal, d'empremtes, rastres d'ésser viu. 
- Reconèixer els canvis que es produeixen en animals i plantes en el decurs del pas del temps. 
- Identificar l’ocupació i servei que desenvolupen les persones que es dediquen a la investigació i 

estudi dels fòssils. 
- Experimentar accions que provoquen canvis en objectes i materials. 
- Simular alguns processos que han provocat canvis en la superfície terrestre. 
- Utilitzar diferents instruments per a l'observació dels fòssils  (lupa de mà i lupa binocular). 
- Verbalitzar els processos i els resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions 

dels altres. 
- Ser capaç d'exposar amb coherència informacions obtingudes de diferents fonts en relació al tema. 
- Representar gràficament el procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats. 
- Utilitzar el recurs gràfic del dibuix  per recollir i comunicar les observacions i posteriors conclusions. 
- Respectar els diferents elements de l’entorn natural. 

Descripció de la proposta 

A partir de l’observació d’un fòssil, els i les alumnes se senten interessats i interessades per saber si és un 
animal o una pedra. Iniciem el procés de descoberta recopilant els seus coneixements previs en relació al 
que creiem que és: un fòssil. Decidim començar a buscar informació per respondre les preguntes que han 
anat sorgint i comprovar també si el que sabem és cert. Ens repartim les preguntes i, amb ajuda de les 
famílies, busquen informació que després hauran d’exposar a la resta de companys i companyes. 
Paral·lelament, anem observant, manipulant, comparant, representant mostres de fòssils, buscant imatges i 
simulant processos que van completant el que van aportant els infants.  
Es va deixant constància dels nous coneixements gràcies a fotografies, representacions gràfiques i 
produccions dels nens i nenes. 
Finalment, es recullen i s’avaluen els aprenentatges adquirits. 
Hem arribat a veure la importància que tenen els fòssils en les investigacions dels paleontòlegs per al 
coneixement de l’evolució dels éssers vius. Així mateix, que el nostre planeta ha anat sofrint transformacions 
al llarg de molt de temps que també han afectat als éssers que hi vivien. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta proposta s’ha dut a terme a partir de l’interès dels infants i seguint la metodologia d’elaboració de 
projectes. S’ha intentat mantenir contacte en tot moment amb els fòssils com a objecte d’estudi, però, alhora 
simulant o reproduint processos que podien ser difícils d’entendre per a infants d’aquestes edats.  

La majoria de sessions han estat realitzades amb mig grup, per tal de donar més opció a la participació, la 
manipulació i l’observació. Això ha fet que s’allargués gairebé un trimestre i mig, donat que les possibilitats 
de fer agrupaments reduïts són inferiors a les de gran grup. Les sessions s’han situat a l’aula d’experiments 
del centre.  
L’avaluació s’ha basat en l’observació dels processos, de les intervencions, de les produccions gràfiques i 
de les aportacions verbals i de materials dels infants. 

Recursos emprats 

Ordinador, Internet ,canó, lupa binocular, recipients transparents, fang, sorra, fòssils. 
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Enllaços al vídeos que s’han visualitzat:              

Caca fòssil: http://www.youtube.com/watch?v=ETq2stdPhHs             
Petjada fòssil:  http://www.youtube.com/watch?v=ETq2stdPhHs 
El fósil de Fred: http:// www.youtube.com/watch?v=7Lck3nFplK8 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

Descoberta de l’entorn: 
- Els fòssils com a elements per interpretar el passat. 
- Observació, identificació i classificació de fòssils: vegetal/animal, d'empremtes, rastres d'ésser viu. 
- Processos i esdeveniments que han fet experimentar canvis en la superfície terrestre. 

 

Àrea III: Intercomunicació i llenguatges: 
- Participació en converses col·lectives i respecte per les aportacions dels altres. 
- Exposició coherent de les informacions obtingudes de diferents fonts en relació al tema i elaboració 

d’explicacions mostrant capacitat per argumentar-les i per fer-se entendre. 
- Utilització de diferents llenguatges per representar idees (gràfic, dibuix, verbal). 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

P5. Educació Infantil 

Documents adjunts 

• Material per al professorat .  
Guia ampliada. pdf 
 

• Material de treball del i per a l’alumnat.  
Annex treball alumnes. pdf 
Annex fitxes, procés... pdf 

Autoria 

Amparo Antón, Ana M. Pombo i Inma Sánchez, mestres de l’escola Pau Romeva de Barcelona 


