
Shackleton, del Endurance al Polo Sur
lavanguardia.com

A menos de 200 kilómetros del Polo Sur, en el mar de Weddell, quedó
atrapado para siempre el Endurance. Y sus ocupantes comenzaban una
durísima travesía

El vaixell de l'Ernest Shackleton - David Aceituno
normacomics.com

Descobreix les aventures que va viure Shackleton a bord de l’Endurance i
viatja fins a l’Antàrtida ... Sir Ernest Shackleton té gana d’aventures; vol
travessar a peu el continent Antàrtic. Es fa amb un vaixell capaç de fer

!Explora! - Deborah Kespert
siruela.com

Explora! explica les aventures reals dels grans exploradors que van
desafiar obstacles i perills per arribar a llocs remots, ajudant així a
configurar el nostre planeta. Entre els aventurers –homes i dones de tot

Un segle després que s'enfonsés a l'Antàrtida, un equip d'arqueòlegs marins ha trobat
les restes de l'Endurance, el vaixell de l'explorador Ernest Shackleton. Vols conèixer la
seva història? En aquests llibres podràs seguir les aventures de les expedicions més
emocionants i dels seus protagonistes arreu del món.

L'AVENTURA D'EXPLORAR EL MÓN
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Antàrtida. El continent dels prodigis - Mario
Cuesta

llibrerialesvoltes.cat

L'Antàrtida és el continent dels prodigis. Allí s'hi ha registrat la
temperatura més baixa del planeta -93ªC, el gel pot arribar a tenir un gruix
de 4 kilòmetres i les ràfegues de vent són de 300 km/h. Embarca't en

Scott i Amundsen. La conquesta del pol sud - K. T.
Hao, M. Fullà - Editorial Vicens Vives

vicensvives.com

Sofia viaja a la Antártida - Alison Lester
edicionesekare.blogspot.com

És el primer viatge de Sofia a l'estació Mawson, a l'Antàrtida. Juntament
amb el seu pare i la gran tripulació de l'Aurora Australis, descobrireu un
món meravellós, ple de pingüins, balenes, icebergs i aurores australs. Un

Everest - Alexandra Stewart / Joe Todd-Stanton
editorialastronave.com

Puja a l'Everest amb els primers exploradors que van assolir el seu cim!
Era el matí del 29 de maig del 1952, el sol brillava al cim del món i bufava
una suau brisa. Dos homes eren testimonis de tot això per primera

Amelia - Itziar Miranda / Thilopía
edelvives.com

Amelia Earhart va ser una nord-americana molt valenta que va viure a
principis del segle XX. Es va fer famosa per ser la primera dona que va
creuar l'Atlàntic pilotant un avió. Ja de nena volia ser la primera a provar-

La història del Rainbow Warrior - Rocío Martínez
kalandraka.com

Al 1978 un vaixell amb colors de l' Arc de Sant Martí va començar a solcar
els mars i oceans per denunciar la caça indiscriminada de balenes i foques,
la contaminació provocada pels residus tòxics i radioactius... El van
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Noia en motocicleta - Amy Novesky i Julie Morstad
thuleediciones.com

Noia en motocicleta llibre il·lustrat d´ Amy Novesky i Julie Morstad. Avizor.
Anne-France Dautheville volia ser lliure i veure el món, i així ho va fer. En
1973, amb 29 anys, va ser la primera dona en donar la volta al món en

Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo
(dvd) - director: Ángel Alonso

premiosgoya.com

Pel·lícula inspirada en una de les aventures més emocionants de la
història, un viatge a allò desconegut que va començar el 1519 a Sevilla i
va concloure tres anys després al mateix lloc. El 1519 cinc naus van partir
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