


Colom: s’ha majestat, volem demostrar que la terra és rodona 
fent una volta al món passant per les índies 



Ferran el catòlic: no se que hem podeu oferir a canvi jo os subvencionaré el viatge 
Colom: fama, ja que gràcies a la vostra  col·laboració haurem pogut  demostrar les 

nostres sospites. 



colom, els mariners i les tres naus ja estan a alta mar cap a la 
índia. 

molts mariners pensen que van a una mort segura o que 
arribaran  a un punt que cauran i moriran, ja que la terra és 

rodona . 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anem a una mort segura! 
Colom: impossible no podria demostrar-ho així  

mariners: si no ens creus, et matarem! Molts mariners estan en contra teva i nosaltres 
estem amb en ells. 

Colom: no sereu capaços, covards! 
 



Al cap de dos dies, per fi veuen terra a l’horitzó. 
Tots pensen que són les índies, però mes tard descobriran que en veritat 

es tracta d'un nou continent, Amèrica  
 



La major part dels mariners de la Pinta, la Niña i la Santa Maria desembarquen a 
una platja exòtica. 

Colom, al capdavant de la expedició, i els mariners s'adentren a l'interior de la 
selva. 

 



Els indígenes vivien plàcidament a Amèrica :els animals convivien amb les persones, 
alguns es dedicaven a tallar llenya, altres a cultivar, altres a la ramaderia i els altres  a 

treure aigua dels pous... 
 



Colom i els seus mariners descobreixen a gent 
vivint en un lloc amagat de la selva. 



Quan arriben de nou a Espanya, els escassos mariners que quedaven vius 
junts amb  Colom, anirem al palau dels Reis Catòlics, passarem per viles i 

tota la gent ens felicitarà. 
 



Reis Catòlics: us hem de donar la enhorabona. 
Colom i mariners: gràcies majestat. 

Ferran el Catòlic: ara gràcies a vosaltres sabem que la terra és rodona. 
Colom: portem els diversos baüls plens de menjar. 

Isabel de Castella: moltes gràcies 
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