
 

 

 

 
Exploradors! Per terra... fins a arribar al Pol Sud 
Sessió del dissabte 21 de gener 2017 

 
EXPLORADORS! 
La nostra història és plena de personatges que desafiant allò desconegut han ampliat els 
límits del món. Viatjant per terra, mar i aire, han descobert noves rutes i han ajudat a 
dibuixar els territoris més indòmits dels nostres mapes.  
Aquest trimestre, des dels laboratoris, busquem famílies intrèpides que vulguin seguir 
les petjades dels grans exploradors.  
 
Objectius  

- Donar a conèixer el llibre de coneixement com a lectura alternativa a la 

ficció, normalment la protagonista dels laboratoris.  

- Donar a conèixer alguns recursos de la xarxa com a via important de 

recerca d’informació 

- Conèixer alguns dels exploradors que han fet història  

- Conèixer la fauna autòctona d’aquest lloc 
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Descripció 
Començarem el laboratori a la sala infantil. Haurem preparat etiquetes pels noms 

amb el dibuix d’un mapa antic. 

 

Quan les famílies arribin els donarem uns mapes antics que hem fotocopiat 

d’internet. Mapes on es nota com al llarg de la història la humanitat ha intentat 

entendre el món, la seva forma, fronteres. 

En els mapes s’hi veuen dracs, formes impossibles, terres planes, etc. Déus i àngels, 

vents humanitzats... tot això ens ajudarà a parlar de conèixer la terra i de com hi ha 

persones que han decidit ser EXPLORADORS.  

 

Del llibre  

Kespert, Deborah. ¡Explora!: las expediciones más peligrosas de todos los 
tiempos. Siruela, 2013 

 

Hem marcat les expedicions més impressionants fetes per terra.  

D’aquests personatges n’hem fotocopiat les fotografies antigues d’aquest llibres i 

tenim quatre dades de la seva proesa. 

Segons com sigui el grup i com ho creguem, podem explicar-ne quatre coses o 

senzillament comentar que el llibre ens acompanyarà al llarg del laboratori i el 

podran llegir per aprofundir i obtenir més informació.  

 

L’AVENTURA ASIÀTICA 
Marco Polo 1271-1295 
 

L’ÀFRICA SECRETA 
David Livingstone 1855 
 
LA MUNTANYA MÉS ALTA 
Edmund Hillary i  Tenzing Norgay 1953 
 

AVENTURES EN EL DESERT 
1921 Gertrude Bell 



Un cop fet aquest panorama ens centrem en l’expedició que a nosaltres ens 

interessa, que és justament:  

 
LA CARRERA AL POL SUD 
Robert Scott i Roald Amundsen 
1911 
Tots dos van dirigir els equips per a arribar al punt més meridional de la Terra, al 

pol Sud. Amundsen va aconseguir-ho, però Scott va morir a pocs metres de 

l’arribada. 

 

Avui nosaltres també viatjarem fins al pol Sud. Preparats? Abrigats? 

 

1a PART 
La sala d’actes estarà ambientada totalment com si estiguéssim al pol Sud. Amb 

molt poqueta llum groga i un llum de color blau que fa efecte d’onades al sostre. 

Música tranquil·la i misteriosa... 

Al terra hi haurà una catifa blava que ho cobrirà tot i a sobre, alguns palers 

repartits informalment de color blanc, simulant trossos de gel. En un racó haurem 

fet una tenda de campanya amb la bandera de Noruega, per simular l’expedició 

d’Amundsen. 

 

Quan entrin les famílies podran seure per terra o en els palers. De fet, estan 

col·locats de manera que hi queda com un cercle, al mig, lliure. 

 

La dinamitzadora seurà en un paler lateral i continuarà la seva explicació. Portarà 

un frontal per tenir una mica de llum. 

 

A la sala tindrem una pantalla i un ordinador i aprofitarem per donar a conèixer 

dos recursos electrònics que tenen a veure amb els viatges i les exploracions: 

- Google earth.  

- https://www.freesound.org/browse/geotags/ 

 

Amb el Google earth començarem explicant que si ara fòssim, per exemple, Marco 

Polo, podríem veure en un moment tot el recorregut que va fer ell.  

A partir de la imatge del planeta Terra, mostrarem als infants com podem demanar 

a l’ordinador que ens apropi a qualsevol lloc de la Terra. Farem la ruta de la seda 

en segons! 

L’objectiu de tot plegat és mostrar com ha evolucionat el nostre coneixement del 

territori, quina diferència hi ha entre aquells primers mapes dels exploradors i les 

nostres possibilitats actuals.  

 

Un cop fet aquest panorama ens centrem en l’expedició que a nosaltres ens 

interessa, que és justament:  

 
LA CARRERA AL POL SUD 
Robert Scott i Roald Amundsen 
1911 



Tots dos van dirigir els equips per a arribar al punt més meridional de la Terra, al 

pol Sud. Amundsen va aconseguir-ho, però Scott va morir a pocs metres de 

l’arribada. 

 
Amb el Google earth arribarem fins al pol Sud, sempre comentant i obrint diàleg 

amb les famílies. Es tracta d’un laboratori de coneixement més que els altres i és 

evident que necessitem el coneixement de tots. 

 

Un cop centrats en el pol Sud, els mostrarem un altre recurs que ens agrada molt. 

Es tracta de la pàgina Freesound, on voluntàriament la gent pot gravar sons reals 

d’arreu del món. Si viatgem a través d’aquesta pàgina fins al pol Sud, podem sentir 

sons dels animals que hi viuen: pingüins?, foques? 

 

2a PART 
Passada aquesta primera part, un cop ja estiguem tots una mica ambientats en la 

fredor del pol, mostrarem a les famílies el llibre central del taller: 

 

Grill, William. El viaje de Shackleton. Impedimenta, 2014 

 
La dinamitzadora explicarà, de forma resumida i mostrant les imatges, 

l’emocionant expedició de Shackleton. Aquest àlbum és ple de detalls curiosos i 

realment és una narració molt emocionant.  

 
3a PART 
Acabat aquest relat, obrirem els llums generals de la sala i comentarem una mica 

entre tots els assistents com han viscut tota aquesta aventura. Serien capaços de 

fer un viatge així? Tenen curiositat per conèixer món? 

Obrirem un diàleg estirant a partir dels seus comentaris.  

 

4a PART 
La darrera part de l’activitat té a veure amb la fauna del pol Sud. Tal i com hem 

pogut sentir amb el Freesound, es tracta d’un lloc on les baixes temperatures fan 

impossible o dificilíssim que l’home s’hi pugui instal·lar. Però sí que hi habita algú. 

Quins animals hi trobem? 

 

A la sala hi haurà alguns llibres d’animals, en especial, diferents exemplars de  

Bailey, Ella. Un día en la Antártida. SM, 2016 

A les taules de dalt la tarima hi haurà paper d’embalar, cinta d’embalar, cinta 

adhesiva i alguns papers de seda, cartolina, etc., de color blanc i negre. Arrugant 

paper, amb tisores, folrant... i poca cosa més, els animem a imaginar pingüins, 

foques, pops gegants... 

 

A partir d’aquest material i després d’investigar una mica, es tracta de poblar 

aquell pol Sud que nosaltres hem ideat amb un munt d’animals autòctons.  

 

5a PART 
A diferents racons de la sala hi ha capses amb llibres que es poden anar consultant, 

per a descobrir i/o ampliar coneixements relatius a l’exploració, els viatges, la 

fauna i la vegetació.  


