
ALGUNS DELS EXPLORADORS I 
EXPLORADORES QUE HAN FET 

HISTÒRIA

Aquí trobareu les dades de sis exploradors i 
exploradores. Heu d’entrar als enllaços per 
tal d’ampliar la informació.



  Isabella Bird

Nom: Isabella Bird.

Naixement: Boroughbridge (poble del nord-est 
d’Anglaterra) 15 d’octubre de 1831. Defunció: 
Edimburg (Escòcia), 8 d’octubre de 1904.

Professió: Exploradora, fotògrafa, escriptora, geògrafa 
i naturalista.

Fites importants: 

● Va ser la primera dona a ser triada per la Royal 
Geographical Society.

● Va viatjar per tots els continents.

Entreu a l’enllaç per veure tota la biografia:       
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabella_Bird

https://ca.wikipedia.org/wiki/Royal_Geographical_Society
https://ca.wikipedia.org/wiki/Royal_Geographical_Society
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabella_Bird


  Jeanne Baret

Nom: Jeanne Baret

Naixement: La Comelle (poble de França), 27 de juliol 
de 1740. Defunció: Sent Antòni de Bruelh (poble de 
França), 5 d'agost del 1807.

Professió: Exploradora i botànica.

Fites importants: 

● Va viatjar a Brasil, l'estret de Magallanes, les illes 
Madagascar, Tahití i Maurici.

● En aquell moment l’expedició no acceptava 
dones, així que va viatjar d’incògnit fent-se 
passar per home.

● Va descriure per primera vegada la planta de la 
vinya.

Entreu a l’enllaç per veure tota la biografia:   
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Baret    

https://mujeresconciencia.com/2016/03/23/jeanne-baret-botanica
-por-derecho-propio/

https://ca.wikipedia.org/wiki/5_d%27agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/1807
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estret_de_Magallanes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tahit%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maurici
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Baret
https://mujeresconciencia.com/2016/03/23/jeanne-baret-botanica-por-derecho-propio/
https://mujeresconciencia.com/2016/03/23/jeanne-baret-botanica-por-derecho-propio/


    

   

    Roald Admunsen

Nom: Roald Admunsen

Naixement: Borge (Noruega), 16 de juliol de 1872. 
Defunció: Mar de Barents (oceà Àrtic), 18 de juny de 
1928.

Professió: Explorador, mariner, escriptor i aviador.

Fites importants: 

● Va dirigir l'expedició a l'Antàrtida que va assolir el 
Pol Sud per primera vegada el 14 de desembre de 
1911. 

● També va ser el primer a solcar el pas del Nord-oest, 
que unia l'Atlàntic amb el Pacífic.

● Va formar part de la primera expedició aèria que va 
sobrevolar el pol Nord. 

● Va ser la primera persona a localitzar la situació del 
Pol nord magnètic.

Entreu a l’enllaç per veure tota la biografia:   

https://ca.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Borge&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://ca.wikipedia.org/wiki/16_de_juliol
https://ca.wikipedia.org/wiki/1872
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A0rtida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol_Sud
https://ca.wikipedia.org/wiki/14_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1911
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pas_del_Nord-oest
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A0_Atl%C3%A0ntic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol_Nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol_nord_magn%C3%A8tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen


       James Cook

Nom: James Cook

Naixement: Marton, Middlesbrough (Anglaterra), 27 
d'octubre de 1728. Defunció:  Badia de Kealakekua, 
(Hawaii), 14 de febrer de 1779.

Professió: Explorador, cartògraf, oficial naval i marí. 

Fites importants: 

● Primer europeu a explorar la costa oriental 
d'Austràlia i les illes Hawai.

● Va fer la primera circumnavegació de Nova 
Zelanda.

● Va obrir el camí de les exploracions científiques 
i antropològiques, i dels grans viatges de 
navegació

Entreu a l’enllaç per veure tota la biografia:   

https://ca.wikipedia.org/wiki/James_Cook

https://ca.wikipedia.org/wiki/Middlesbrough
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anglaterra
https://ca.wikipedia.org/wiki/27_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/27_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1728
https://ca.wikipedia.org/wiki/Badia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Kealakekua
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hawaii
https://ca.wikipedia.org/wiki/14_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1779
https://ca.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A0lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_Hawaii
https://ca.wikipedia.org/wiki/Circumnavegaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_Zelanda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_Zelanda
https://ca.wikipedia.org/wiki/James_Cook


  Fernando de Magalhanes

Nom: Fernando de Magalhães

Naixement: Ponte da Barca (Portugal), voltants de 
1480. Defunció:  Illa de Mactan (Filipines), 27 d’abril 
de 1521.

Professió: Navegant i explorador.

Fites importants: 

● Va iniciar la primera circumnavegació de la 
història, que va concloure el setembre de 1522.

● Va descobrir l'estret que porta el seu nom, que 
separa els oceans Atlàntic i Pacífic.

Entreu a l’enllaç per veure tota la biografia:   

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o_de_Magalh%C3%A
3es

https://ca.wikipedia.org/wiki/Circumnavegaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estret_de_Magallanes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A0_Atl%C3%A0ntic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A0_Pac%C3%ADfic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o_de_Magalh%C3%A3es
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o_de_Magalh%C3%A3es


         Marco Polo

Nom: Marco Polo

Naixement: Venècia, 15 de setembre de 1254. 
Defunció:  Venècia, 8 de gener de 1324.

Professió: Explorador, comerciant, escriptor, 
diplomàtic i ambaixador.

Fites importants: 

● Va viatjar per primera vegada a l’edat de 17 per 
acompanyar al seu pare i al seu oncle cap a 
l’orient.

● Van travessar Armènia, Pèrsia i l'Afganistan fins 
a arribar a la Xina, recorrent tota la ruta de la 
Seda.

● Un escrivent va redactar totes les seves 
aventures en un llibre titulat “ Els viatges de 
Marco Polo”.

Entreu a l’enllaç per veure tota la biografia: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A8nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8rsia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Afganistan
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo

