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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A través del joc, es proposa una activitat per treballar canvis i adaptacions dels
éssers vius al medi. El joc parteix d’uns personatges (els éssers vius fossilitzats)
de tres edats diferents: de fa 130 milions d’anys, de fa 85 milions d’anys i de fa 66
milions d’anys (a partir d’ara, Ma). Durant la partida, cada grup cal que reconstrueixi l’ambient on vivien (relleu, nivell del mar, temperatura, precipitació, animals
i plantes coetànies, etc.). El joc ens permet reconstruir els canvis soferts en el
territori del Geoparc durant el Cretaci.

PRODUCTE RESULTANT
En aquesta activitat, i a partir de l’estructuració dels continguts treballats, els
alumnes treballaran la tècnica de l’storyboard o guió il·lustrat, que és la representació il·lustrada d’una pel·lícula abans de la seva realització.

MATERIALS
Maleta
· 4 fotogrames impresos
(fotogrames de fa 130,
85 i 66 Ma i el fotograma de l’activitat Territori
miner de suport)
· 30 cartes dels fòssils (10
de fa 130 Ma, 10 de fa 85
Ma i 10 de fa 66 Ma)

Material que aporta
l’escola
· Massilla adhesiva tipus
Blu-tack

· La taula dels temps geològics, es pot consultar,
projectar o imprimir si és
· 3 fitxes “Com era l’amnecessari.
bient?”, s’han d’imprimir
en DIN-A4 a doble cara. · Els paleogeomapes,
Cal imprimir les tres fites poden consultar,
xes, una per a cada grup
projectar o imprimir si és
necessari.
· Les fitxes “Històries de
canvi”, la impressió és
· Exemple d’storyboard
opcional, es poden imfet per l’Institut de la Poprimir en paper DIN-A3,
bla de Segur. Material de
una per a cada grup.
consulta per al docent.
· Els “Mapes localització
jaciments”, es poden
consultar o projectar. La
impressió és opcional.

Petjada digital

· Llapis, ceres de colors...

1 sessió de 1 h i 30 minuts
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CURRÍCULUM
ÀREES

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

· Llengua catalana i literatura

· Apropar i conscienciar de les tasques de conservació, divulgació
i desenvolupament sostenible que es duen a terme des dels Geoparcs Mundials de la UNESCO.

· Coneixement del medi natural
· Coneixement del medi social i cultural
· Educació artística

· Descobrir el patrimoni paleontològic del Cretaci del Geoparc i la
seva importància per a la reconstrucció de la història de la vida.

· Educació en valors socials i cívics

· Observar i descriure alguns éssers vius i la seva interacció amb
el medi a partir d’organismes fòssils.

COMPETÈNCIES

· Trobar estratègies que millorin el treball cooperatiu a partir de
l’anàlisi de les actuacions pròpies i la dels altres.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

· Argumentar oralment les propostes treballades.

· Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

CONTINGUTS D’APRENENTATGE

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
· Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de
cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
· Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors
socials i naturals que els configuren per valorar les actuacions
que els afecten.
Competència artística i cultural
· Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
· Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i
eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
Educació en valors socials i cívics
· Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el
compromís personal i les actituds de convivència.

· Característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.
· Comprensió del temps cronològic i geològic.
· Sensibilització sobre la importància de preservació del patrimoni pels coneixements i els valors que ens aporta.
· Sensibilització sobre els canvis climàtics experimentats a la Terra i els seus efectes.
· Sensibilització sobre el paper de la dona i els sabers femenins
com a motor de canvi i transformació social.
· Comunicació oral de les observacions realitzades mitjançant
l’expressió plàstica.
· Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres.
· Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais
imaginats.
· Participació democràtica en la presa de decisions del grup.
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
Contextualització i exploració d’idees
prèvies: 10 min
Per contextualitzar l’activitat fem algunes preguntes als alumnes
que ens ajudaran a conèixer què saben sobre el tema alhora que
ens permetrà situar-los en l’objectiu de l’activitat:
· Sabeu com era aquest territori fa 130 Ma? I fa 66 Ma? Creieu que
sempre ha sigut semblant a com és ara? Com ho podem saber?
Durant l’activitat descobrirem alguns espais d’interès paleontològic del Geoparc i l’important patrimoni que contenen. Els fòssils
que s’han trobat en aquests espais (jaciments) ens permetran
descobrir una part de la història d’aquestes terres.

Introducció de continguts: 40 min
Repartim a cada noi i noia una carta que correspon a una espècie
d’organisme que s’ha trobat fossilitzat. A la carta, hi apareix: una
imatge (pot ser del fòssil o d’una reconstrucció de com es creu
que era aquell ésser quan vivia), el seu nom, informació sobre
aquell ésser viu (nom científic, grup d’animals al qual pertany, dimensions, alimentació, etc.). El que no apareix a la carta és l’època
en què va viure, ja que l’hauran de descobrir. La informació varia
una mica segons el tipus d’ésser viu i la informació que se’n té.

HIMENÒPTER
Fòssil d’un insecte

Presentació de l’activitat:
Expliquem als nois i noies que faran una de les feines que fan els
paleontòlegs i paleontòlogues com la Carme Llompart: reconstruir ambients del passat. Els paleontòlegs són els experts que,
a partir de l’estudi dels fòssils de diferents organismes que troben en una zona determinada (organismes que pot ser que encara existeixin o s’hagin extingit...), i si cal, a partir de comparar-los
amb animals actuals similars, poden imaginar com era aquell lloc
fa milions d’anys.
Per aquest motiu, és important no agafar o extreure fòssils del
lloc on es troben, ja que la seva ubicació ens aporta un gran coneixement per determinar l’ambient i datar-los. A més, estan protegits per llei i la seva recollida pot ser sancionada.

Servei d’AudioviSuAlS de l’inStitut d’eStudiS ilerdencS de lA diputAció de lleidA

Nom científic:

Cretobestiola hispanica

Classificació:

himenòpters

Localitat:

Vilanova de Meià

Els himenòpters són un grup d’insectes al qual també pertanyen les vespes, les abelles i les formigues.
Els insectes són el grup amb més espècies a la Terra. Han colonitzat tots
els ambients, excepte els mars i oceans. Normalment, en trobem vivint a
prop d’aigües dolces.
La troballa d’aquest grup d’insectes és bastant freqüent.

Durant aquesta activitat descobrirem com era el territori del Geoparc en el passat, durant tres èpoques diferents del Cretaci, a
partir de les troballes de fòssils realitzades.
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Demanarem als nois i noies que, de manera individual, llegeixin la
seva carta. La informació els ha de permetre fer-se una idea sobre com era el territori del Geoparc en l’època que va viure aquell
organisme. Un cop llegida la informació, demanarem als nois i noies que es vagin movent per la classe buscant organismes que
creguin que poden haver viscut conjuntament, en el mateix ambient, que ell o ella. Cal que s’agrupin formant tres grups.
Un cop trobats i fets els grups, per tal de comprovar si s’han fet
correctament, penjarem a la pissarra tres làmines que contenen
les imatges dels fòssils (fotos i reconstruccions que cada nen i
nena té a la seva carta) ja agrupades (grup de fa 66 Ma, grup de
fa 85 Ma i grup de fa 130 Ma). És la fitxa “Com era l’ambient?”
que trobareu a la petjada digital.

vivien els animals que ells representen (marí, continental, relleu,
temperatura i precipitació). Vegeu la fitxa “Com era l’ambient?”

Com era
l’ambient? EL GEOPARC FA 85 MA
Tenint en compte els fòssils dels éssers vius que s’han
trobat, podríeu saber com era el Geoparc fa 85 Ma?

Estava cobert d’aigua?

 Si, aigua salada (mar)
 Si, aigua dolça (rius, llacs)
 No

Si no estava cobert d’aigua, com creus que
era el relleu?
 Planes amb rius i llacs
 Costaner
 Muntanyós

Quin clima creus que hi havia?
 Clima calorós
 Clima temperat
 Clima fred

EL GEOPARC FA 85 MA

Imatge del revers d’una
de les fitxes de ”Com
era l’ambient?”

Un cop treballada la fitxa i, per tant, definit un ambient per a
cada grup, mostrem als nois i noies tres imatges dels ambients
treballats. Els anomenarem PALEOAMBIENTS.
· Vilanova de Meià fa 130 Ma (Cretaci inferior. Barremià)
Imatge de les fitxes
“Com era l’ambient? “
amb el solucionari dels
animals presents en
cada ambient i edat.

D’aquesta manera, els nois i noies poden autocorregir-se i fer els
canvis que calgui per aconseguir situar-se cadascú al grup correcte. Tot seguit, per grups, agafen la fitxa penjada a la pissarra que
els pertoca i la giren. A l’anvers de les fitxes, hi troben les preguntes que els ajudaran a descriure com creuen que és l’ambient on
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· Montsec fa 85 Ma (Cretaci superior. Santonià)
· Isona-Conca Dellà i Coll de Nargó fa 66 Ma (Cretaci superior.
Maastrichtià - just abans del límit Cretaci/Paleogen - fàcies del
Garumnià)
Es pot utilitzar la Taula dels temps geològics de la petjada digital com a material de suport per situar aquestes tres èpoques.
Situem els tres fotogrames a un lloc visible per a tot el grup classe.
Demanem a cada grup que acordi quina imatge de paleoambient
es correspon amb l’ambient que han descrit i situïn les cartes
dels fòssils sota el paleoambient.
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· Entre fa 145 Ma (inici del Cretaci) i 130 Ma
· Entre fa 130 Ma i 85 Ma
· Entre fa 85 Ma i 66 Ma (final del Cretaci)
Expliquem que el que obtindrem seran hipòtesis del que podria
haver passat.
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Finalment demanem que cada grup expliqui a la resta com era el
seu ambient i els organismes que hi vivien per fer una posada en
comú.
Mirant les fitxes, ens podem adonar que n’hi ha algunes que
tenen més informació que d’altres. Això ens indica que hi ha
fòssils més fàcils d’estudiar per les seves característiques i
abundància i d’altres dels quals s’han trobat pocs exemplars
l’estudi dels quals és més complicat. Per exemple, el fòssil del
pollet: en no ser un exemplar adult, és complicat de determinar-ne l’espècie.

Estructuració de continguts. Els canvis (25’)
Ara haurem de reconstruir els fotogrames de la pel·lícula que
s’han perdut: són els fragments de pel·lícula que hi havia entre
els fotogrames que tenim.
Entre un paleoambient i el següent hi ha milions d’anys de separació. Podríem imaginar què ha passat durant aquest temps?
Demanem a cada grup que imagini com era l’ambient durant els
períodes següents:
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Es pot utilitzar la fitxa “Història de canvis” (que es troba a la petjada digital i que si es considera oportú es pot imprimir en mida
A3), on troben espai per dibuixar sis escenes (vinyetes) i espai per
descriure breument l’escena que dibuixaran. O bé es pot fer cada
vinyeta en un full DIN-A3.
Per fer-ho, els demanem que es fixin en les làmines anteriors i
posteriors a la seva. Afegim una còpia del fotograma de l’activitat
anterior que correspon a fa 220 Ma (Gerri de la Sal) i el pengem
també a la paret amb els altres fotogrames.
Els tipus d’ambients de transició que dibuixin seran ficticis. A
partir de cada ambient creat, el
més important és que els nois i
noies se centrin en el tipus d’éssers vius que hi posaran. Caldrà
pensar com són aquests éssers
(plantes, animals i fongs, principalment) en funció de l’ambient
i on els situen dins el paisatge
dibuixat. Poden acompanyar les
vinyetes de petits textos explicatius i comentaris que ajudin a interpretar-les.
Si volem podem utilitzar els paleogeomapes. Si ens fixem en la
direcció de les fletxes de compressió (s’estaven ajuntant les plaques tectòniques) o d’extensió (s’estaven separant les plaques
tectòniques) podrem veure què estava passant i això ens donarà
pistes. Els paleogeomapes es troben a la petjada digital.
Els nois i noies treballen en les seves produccions. D’aquesta manera, unint totes les historietes, obtenim les vinyetes d’un
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Esquema de l’activitat
130 Ma

85 Ma

66 Ma

CN IDA RIS

Corall

colonial

Corall colonial fossilitzat

Corall

CNIDARIS

CN IDA RIS

CNIDARIS

colonial

fossilitzat

CNIDARI S

Corall colonial fossilitzat

Corall colonial fossilitzat

CNIDARIS

L’storyboard o guió il·lustrat és la representació il·lustrada d’una
pel·lícula abans de la seva realització. Es tracta d’un conjunt de
vinyetes endreçades que tenen per objectiu fer de guia per entendre una història, previsualitzar una posterior pel·lícula.

Exemple d’storyboard realitzat per alumnes
de l’Institut de la Pobla de Segur.
CNIDARIS
Corall colonial fossilitzat

CNIDARIS

Corall colonial fossilitzat

CNIDARIS

fossilitzat

storyboard o guió il·lustrat; en aquest cas, el corresponent al fragment que reconstrueix el territori del Geoparc durant el Cretaci.

Corall colonial fossilitzat
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Durant el Cretaci superior, formaren al territori del Geoparc importants esfins i tot petits peixos
culls que avui ens ajuden a desxifrar com era el paisatge d’aquella època.

Els coralls són animals marins d’aigües càlides. Viuen organitzats en colònies formades per milers d’individus que poden assolir grans dimensions
que s’anomenen esculls de corall.
Durant el Cretaci superior, formaren al territori del Geoparc importants esculls que avui ens ajuden a desxifrar com era el paisatge d’aquella època.

20-60 cm, en forma de dom
omnívor i s’alimenta de plàncton (tant
zooplàncton com fitoplàncton), matèria
orgànica dissolta, petits microorganismes i
fins i tot petits peixos

Els coralls són animals marins d’aigües càlides. Viuen organitzats en colònies formades per milers d’individus que poden assolir grans dimensions
que s’anomenen esculls de corall.
Durant el Cretaci superior, formaren al territori del Geoparc importants esculls que avui ens ajuden a desxifrar com era el paisatge d’aquella època.
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dels fòssils.
GRUP 2

Cartes
dels fòssils.
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Producció de l’Storyboard del Cretaci
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Tancament de l’activitat (15’)
Per finalitzar l’activitat, cada grup exposa la feina feta, explica la
història que ha reconstruït, què hi ha passat i en què s’ha basat
per fer-ho.
Si volem aprofundir, podem reflexionar al voltant de la localització dels diferents fòssils en el territori. A la petjada digital hi ha
la presentació “Mapes localització jaciments”, on es pot veure la
situació dels jaciments on s’han trobat restes de dinosaures, la
situació de les calcàries litogràfiques amb fòssils descobertes a
Vilanova de Meià o dels jaciments on s’han localitzat coralls fossilitzats.
Podem reflexionar sobre per quin motiu creuen que només s’han
trobat aquest tipus de fòssils a aquests llocs.

CONTEXT CIENTÍFIC
L’àrea del territori del Geoparc inclou una representació molt àmplia de l’evolució de la vida a la Terra, que es remunta a fa uns
550 milions d’anys, des del Cambrià-Ordovicià fins a l’actualitat
(Quaternari).
Des dels anys vuitanta del segle passat, investigadors de l’Institut
Català de Paleontologia (ICP) i posteriorment del Museu Conca
Dellà a Isona, inaugurat el 1995, excaven sistemàticament a la
zona en la qual s’han anat descobrint nous jaciments i milers de
restes fòssils que han permès conèixer millor el final de l’Era dels
dinosaures a Europa.
L’activitat se centra en el període Cretaci. Concretament, es treballa entre els 130 Ma, Cretaci inferior, i fins als 66 Ma, just al límit
K/Pg (Cretaci/Paleogen), episodi d’extinció dels dinosaures i moltes altres espècies. L’activitat fa un incís especial en els canvis del
relleu i del paisatge de la zona de Geoparc durant aquest període.
Fa 130 Ma, durant el Barremià, en el Cretaci inferior, la major
part del territori Geoparc es trobava emergida de l’aigua del mar
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i d’aquella època s’han conservat fòssils d’alt valor patrimonial,
com les calcàries litogràfiques del Montsec, d’importància internacional, explotades durant el segle XIX i principis de XX per fer litografies. En aquestes roques calcàries, s’hi troben localitzats jaciments paleontològics com La Pedrera de Rúbies i La Cabroa. La
gran finesa de gra d’aquestes roques i les condicions anòxiques
que es donaven dins els llacs han permès conservar una gran
quantitat de vegetals i animals fossilitzats de gran qualitat; en
alguns casos, fins i tot, s’han conservat les parts toves. De l’estudi
d’aquests jaciments s’ha descobert que es tractaria d’una zona
de llacs i aiguamolls. S’hi troben fossilitzats molses, fongs i diversos grups de plantes, així com també insectes, crustacis, aràcnids, peixos, amfibis, rèptils i aus. El clima era subtropical càlid.
Fa 85 Ma, durant el Santonià, part del territori del Geoparc es trobava sota el mar, i el massís de l’Ebre quedava com una illa en
els límits entre l’oceà Atlàntic i l’oceà Tetis. Un dels llocs on trobem les pistes per conèixer com era el territori en aquella època és a les Collades de Basturs, al sud-est de l’embassament de
Sant Antoni, municipi d’Isona i Conca Dellà. El seu interès rau en
la conservació de fòssils de rudistes i coralls. Aquestes formacions van proliferar durant el Cretaci superior en les costes del mar
Tetis. Els rudistes són un grup de bivalves marins ja extingits. Van
sorgir durant el Juràssic i es diversificaren molt durant el Cretaci,
i eren els principals organismes formadors d’esculls del mar de
Tetis. Van desaparèixer durant l’extinció de finals del Cretaci, juntament amb els dinosaures.
Fa 66 Ma, on avui trobem les muntanyes de la serralada Prepirinenca, el mar banyava les planes costaneres. Rius, llacs i platges eren el paisatge de moltes zones del Berguedà, l’Alt Urgell, el
Pallars Jussà i la Noguera. El clima era tropical, i els darrers dinosaures d’Europa dominaven aquestes terres. Les zones fluvials
eren el refugi dels ramats d’hadrosaures, titanosaures i de petits
anquilosaures, mentre uns rèptils voladors molt semblants a les
aus actuals sobrevolaven els seus caps. Al territori del Geoparc,
dins dels municipis d’Isona i Conca Dellà, Tremp, Talarn, Abella
de la Conca i Coll de Nargó, hi ha diversos jaciments de gran importància que ho documenten.
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ACTIVITATS PER
COMPLEMENTAR
Museu Conca Dellà, Isona
Centre Paleoambiental Dinosfera, Coll de Nargó
Centre d’Interpretació del Montsec de Meià, Vilanova de Meià
EdA Tremp - Entorn d’Aprenentatge de Tremp

INFORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA
Relació de jaciments al Geoparc Mundial de la UNESCO Conca de
Tremp-Montsec:
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/geo-descobreix/
espais-dinteres-geoturistic/espais-dinteres-paleontologic/
Geoparc Mundial de la UNESCO Conca de Tremp-Montsec
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
Dinosaures dels Pirineus. Els darrers d’Europa
http://dinosauresdelspirineus.cat/dinosaures/
Las huellas de dinosaurio del levante ibérico
http://www.dinoslevante.com
Geologuia 17. Els últims dinosaures d’Europa (Tremp - Isona - Coll
de Nargó)
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/wpcontent/uploads/2017/02/Geologuia_lleida_CAT.pdf

18

20

ESCENARIS CRETACIS

