
 

Pàg 1 
 

Guia didàctica ESO 
 
Àmbit Cientificotecnològic  
(Biologia, Geologia, Física i Química) 

 

 
Taller EXPLOREM EL MAR DEL TRIÀSIC. 

 
 Veurem lôaudiovisual que introdueix lôexposici· de f¸ssils marins del 

Triàsic  

 Simularem com es forma un fòssil a partir dôun motlle i guix 

 Explicarem què és un fòssil i com es forma a partir de simulacions, 

rèpliques, identificació de fòssils, reconeixement de roques,...  

 Descobrirem els secrets de la nostra col·lecció en la visita guiada a 

lôexposici·: falsos fòssils, fòssil vivents com lôAlcoveria brevis, insectes i 

meduses fossilitzades malgrat no tenir parts dures,petits rèptils precursors 

del Juràssic, etc. 

 Desemmotllarem la rèplica de fòssil que hem fet per a prendre a casa 

 

 



 

Pàg 2 
 

 

 

suggeriments i orientacions didàctiques 
 
 
Aquesta activitat ®s una eina que teniu a disposici· per tal dôintegrar-la en els 
continguts que treballeu durant el curs entorn la temàtica: La Terra, un planeta 
canviant .  
 

�ƒ Identificació de principis i procediments que permeten reconstruir la 
història de la Terra. 

�ƒ Caracterització de les eres geològiques i ubicació dels fets geològics i 
biològics rellevants. 

�ƒ Identificaci· dôalguns f¸ssils caracter²stics i explicaci· del proc®s de 
fossilització. 

�ƒ Anàlisi de fòssils per identificar ambients i climes del passat. 
�ƒ Exposici· i an¨lisi dôalgunes teories sobre lôorigen de la vida a la Terra 
�ƒ Anàlisi de la biodiversitat en organismes vius a partir de registres 

fòssils 
�ƒ Reconeixement dels tipus de roques. Ús de claus senzilles per a la 

seva identificació. Relació entre les propietats de les roques i la seva 
utilització com a recurs 

 
A continuació trobareu diverses propostes que us poden ajudar a aprofitar-la al 
màxim.  
 

�ƒ Situeu el tema dels fòssils i la paleontologia per tal que els alumnes 
vinguin ja preparats el dia de la sortida. 

�ƒ Feu-vos preguntes. Que els alumnes posin en comú què saben dels 
fòssils i de la història de la Terra i què volen aprendre el dia de 
lôactivitat. 
 

 
despr®s de lôactivitat a lôescola 

 
�ƒ Recordeu la sortida, les experiències viscudes i els conceptes apresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


