
DOSSIER PER A ESCOLES
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ACTIVITAT TEATRALITZADA SOBRE
PALEONTOLOGIA  



Jurassic Jones Adventure és una proposta per a centres
escolars en format d’espectacle i activitat participativa.

Us convidem a descobrir què és la paleontologia mentre

desenterrem restes fossilitzades de dinosaures.

Què és la paleontologia?
És una disciplina basada en el mètode científic que estudia
el desenvolupament de la vida sobre la Terra, de plantes i
animals antics, basant-se en el registre fòssil.

Com ho farem?
Convidem als grups escolars a desenterrar, com a veritables
paleontòlegs, restes fossilitzades de dinosaures. 

A més cal catalogar, mesurar, explorar, investigar i

plantejar hipòtesis!

Tot amb l'ajuda del nostre equip de paleontòlogues: les

germanes Jones.

què és jurassic jones adventure? 

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tode_cient%C3%ADfic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Animals
https://ca.wikipedia.org/wiki/Registre_f%C3%B2ssil


 
Activititat enfocada a : Cicle Infantil i Cicle Inicial // de 3 a 8 anys

 
Durada: 45 minuts 

 
Antecedents: Activitat estrenada al Poble Espanyol de Barcelona

(primavera 2022) en format escolar i per a públic familiar. 
Més de 8000 persones han gaudit de l’experiència en el format del

jaciment.
 

*Adaptació per a escoles: espais diferenciats (estil terrari) per a
poder treballar en grups.

 
Aforament: 25 aprox per passi.

 
Ubicació: espais exteriors (pati, pista, etc) o interior (gimnàs o sala

polivalent).

ASPECTES INFORMATIUS I TÈCNICS



OBJECTIUS I CONTINGUTS DIDÀCTICS

Referits a fets, conceptes i principis

Gaudir del relat a partir dels estímuls tàctils, visuals i la imaginació.
 

Referits als valors, actituds i normes

Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i
interessar-se pel món del teatre des d’un punt de vista integral.

Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les
arts escèniques.

Aprendre un ofici científic com és la paleontologia.
Foment del treball en equip i cooperatiu.



Primera part -  Benvinguts! Introducció teatralitzada a l’activitat en
format aventura. Convidem als infants a convertir-se, per un dia, en
paleontòlegs. La missió? Ajudar les germanes Jones a desenterrar els
fóssils de dinosaure que han trobat a Nou Mèxic.
A més, incorporem explicacions didàctiques sobre els principals jaciments
paleontològics a Catalunya i els dinosaures que van habitar les nostres
comarques.

Segona part - Acció! Amb les instruccions de la Lily Jones els infants
aprendran com es desenterra un fóssil i, en un treball cooperatiu, aniran
descobrint diferents parts dels esquelets. 

Tercera part - Catalogació! Un cop tenim les restes fóssil desenterrades
cal fer un treball de catalogació: mesurar, classifcar, documentar i
plantejar hipòtesis sobre la troballa.

Al final de l’activitat cada infant rebrà un diploma oficial de
paleontologia signat per les Germanes Jones.

Durada: 45 minuts

estructura de l'activitat



Vols conèixer més propostes de Sàndal Produccions?

Visita el nostre web:

WWW.SANDALPRODUCCIONS.COM

A més, ens pots trobar en aquestes xarxes socials:

+ Instagram: @sandalproduccions i @animalia_inc

+ Twitter: @sandalproducció

+ Youtube: Sàndal Produccions 

CONTACTE

Aina Gomis -  Producció i Distribució

+34 698 823 257

aina@sandalproduccions.com

SÀNDAL PRODUCCIONS / CONTACTE

https://www.sandalproduccions.com/
https://www.youtube.com/channel/UCpPOIU4XCmFPbpj-eRNYoAQ
https://www.youtube.com/channel/UCpPOIU4XCmFPbpj-eRNYoAQ

