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Les __________ 

_____________ son 

impressions que van deixar al 

passar per roques sedimentàries.

L’empremta de dinosaure més  

Gran trobada fa 1’70 metres,  

l’alçada d’una persona adulta.   

Empremta de 
dinosaure  

   

 

 

Les empremtes de dinosaures son

Impressions que van deixar al 

passar per roques sedimentàries.

L’empremta de dinosaure més

Gran trobada fa 1’70 metres,

l’alçada d’una persona adulta.  

   

 
 

Empremta de 
dinosaure Empremta de 

dinosaure
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Crancs gegants  
   

 

 

   

Crancs gegants  Crancs gegants

 

Els crancs gegants son una classe

de crustacis que van viure fa 

milions d’anys i que son els 

antecessors dels crancs del Japó,

poden arribar a mesurar 4 metres.

Els _________ _____________ son 

una classe de crustacis que 

van viure fa milions d’anys i que 

son els antecessors dels crancs 

del Japó, poden arribar a mesurar 

4 metres.
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Ammonits  
   

 

 

   

Ammonits  
 

Ammonits 

Els ammonits son un tipus de 

mol·luscs cefalòpodes que es van 

extingir fa milions d’anys. Son 

molt semblants als Nàutils que 

es troben a l’actualitat.

Els ______________ son un tipus de 

mol·luscs cefalòpodes que es van 

extingir fa milions d’anys. Son 

molt semblants als Nàutils que 

es troben a l’actualitat.
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Urpa de velociraptor  
   

 

 

   

 
 

L’urpa de velociraptor era enorme 

i amb forma de falç, típica de 

dinosaures  de la seva pròpia 

espècie. Aquesta urpa fa uns 

65 mil·límetres de llargària pel 

seu marge exterior, probablement 

va ser una eina que feien servir 

per caçar, capaç de provocar 

Ferides fatals.

Urpa de velociraptor Urpa de velociraptor 

L’_____________________________

 era enorme i amb forma de falç, 

típica de dinosaures  de la seva 

pròpia espècie. Aquesta urpa fa 

uns 65 mil·límetres de llargària 

pel seu marge exterior, 

probablement va ser una eina 

que feien servir per caçar, 

capaç de provocar Ferides fatals.
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Trilobits  
   

 

 

   

Trilobits  Trilobits 
 

Els trilobits son, desprès dels 

dinosaures, els fòssils més 

coneguts. Eren artròpodes. 

Els fòssils s’han conservat tan bé 

gràcies al seu exoesquelet.

Els ____________ son, desprès dels 

dinosaures, els fòssils més 

coneguts. Eren artròpodes. 

Els fòssils s’han conservat tan bé 

gràcies al seu exoesquelet.
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Ullal de 
Tiranosaure  

   

 

 

   

Ullal de 
Tiranosaure  Ullal de 

Tiranosaure 
 

Els ullals dels tiranosaures tenien 

esmalt, això vol dir que, per a què

no es debilitessin i es trenquessin 

amb facilitat, havien de tenir 

llavis.

Els ullals dels tiranosaures tenien 

esmalt, això vol dir que, per a què

no es debilitessin i es trenquessin 

amb facilitat, havien de tenir 

llavis.
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Peix fossilitzat 
   

 

 

   

Peix fossilitzat  Peix fossilitzat 
 

Els peixos fòssils van aparèixer al

Càmbric Superior i mostren un 

mal estat de conservació. Això és

perquè els peixos predominants 

al Paleozoic i Mesozoic eren 

d’esquelet cartilaginós, aquest 

tipus d’esquelet té un procés de 

fossilització complicat, per això 

hi ha pocs fòssils de peixos.

Els _______ ____________van 

aparèixer al Càmbric Superior i 

mostren un mal estat de 

conservació. Això és perquè els 

peixos predominants al Paleozoic 

i Mesozoic eren d’esquelet 

cartilaginós, aquest tipus 

d’esquelet té un procés de 

fossilització complicat, per això 

hi ha pocs fòssils de peixos.
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Pell de dinosaure  
   

 

 

   

Pell de dinosaure  Pell de dinosaure 

 

El fòssil de la pell d’un dinosaure 

és la impressió deixada a la roca 

per un dinosaure. S’ha arribat a 

trobar restes de pell en molt bon 

estat de conservació.

El fòssil de la __________

______________________________

és la impressió deixada a la roca 

per un dinosaure. S’ha arribat a 

trobar restes de pell en molt bon 

estat de conservació.
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Granota fossilitzada  
   

 

 

   

 
 

Granota fossilitzadaGranota fossilitzada

Les granotes fossilitzades son del 

Carbonífer Superior. Les granotes 

de Libros, a Terol, son uns dels 

fòssils més famosos del món. La 

seva conservació és excepcional 

perquè s’han trobat parts toves 

Conservades, fins i tot s’ha trobat 

medul·la òssia.

Les ________ ______________son del 

Carbonífer Superior. Les granotes 

de Libros, a Terol, son uns dels 

fòssils més famosos del món. La 

seva conservació és excepcional 

perquè s’han trobat parts toves 

Conservades, fins i tot s’ha trobat 

medul·la òssia.
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Euriptèrid  
   

 

 

   

Euriptèrid  Euriptèrid 
 

Els euriptèrids eren els artròpodes

 més grans. El primer fòssil es 

va trobar a finals del s. XIX i es va 

creure que era un silur (peix gat)

per les antenes semblants 

a bigotis.

Els __________________

 eren els artròpodes  més grans. 

El primer fòssil es va trobar 

a finals del s. XIX i es va 

creure que era un silur (peix gat)

per les antenes semblants 

a bigotis.
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