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CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANOCURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT COMUNITA
TS

LA NOSTRA

VISIÓ
La INNOVACIÓ
   combinada amb la solidesa 
de l’EXPERIÈNCIA 

RECURSOS PER AL 
PLURILINGÜISME

INSTRUMENTS
 D’AVALUACIÓ

MATERIALS 
PER A

 L’ATENCIÓ A
 LA DIVERSITAT

APRENENTATGE 
INTEGRAT DE 

SABERS I
 COMPETÈNCIES

EINES PER
 A LA 

PROGRAMACIÓ 
CURRICULAR

Apostam per una educació innovadora, 
personalitzada, inclusiva i socialment 
responsable per crear un futur millor.

INNOVACIÓ
Connectam les 
pedagogies i 
tecnologies com a 
facilitadores de la 
innovació.(1)

EXPERIÈNCIA
60 anys 
d‘experiència, 
recerca 
i pràctica 
pedagògica.

COMPETÈNCIES
Dissenyam escenaris 
que faciliten el procés 
d’ensenyament en un 
marc d’aprenentatge 
competencial i d’habilitats 
útils per a la vida real.

APRENENTATGE
Apostam pels 4
pilars de l’Educació:(2)

· Aprendre a conèixer.
· Aprendre a fer.
· Aprendre a ser.
· Aprendre a conviure.

AVALUACIÓ
Solucionam 
l’avaluació 
competencial
en la pràctica 
docent.

ACOMPANYAMENT
Acompanyam els 
docents compromesos 
amb l’educació i els 
facilitam la seva 
tasca. (3)
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Servei 
personalitzat 

d’atenció docent 
que dona resposta 
als desafiaments 
de l’educació del 

segle XXI.

ACTIVITATS
 INSPIRADORES

EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE 

MAKER

PROJECTES 
ADAPTATS AL 
CURRÍCULUM 

LOCAL

CONNEXIÓ
AMB EXPERTS 

I ALTRES 
DOCENTS

ESTRATÈGIES 
DOCENTS

ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT

LA TEVA

SOLUCIÓ
Un ECOSISTEMA de PRODUCTES,
     SOLUCIONS i EXPERIÈNCIES
             per a la TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

Desplegam tot el nostre potencial per
desenvolupar el nou model educatiu del segle XXI.

SOSTENIBILITAT
Incloem un plantejament 
transversal de 
sostenibilitat i
desenvolupament 
humà vinculat i 
compromès amb 
els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.

SITUACIONS I 
REPTES
Partim de situacions 
d’aprenentatge en les quals 
poder contextualitzar els 
sabers bàsics, involucrant
activament l’alumnat i 
fomentant la seva participació 
en la resolució de reptes 
(ABR) i problemes (ABP).

DIGITALITZACIÓ I 
SEGURETAT
Desenvolupam la competència 
digital i l’ús segur i conscient
de la informació.

EDUCACIÓ
INCLUSIVA
Aplicam el Disseny Universal 
per a l’Aprenentatge (DUA) 
per a una educació inclusiva, 
oferint un enfocament 
personalitzat i adaptat per 
garantir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat.

APRENENTATGE 
ACTIU
Fomentam que 
l’alumnat sigui capaç 
d’analitzar, raonar i 
qüestionar la informació 
amb una actitud activa, 
autònoma i compromesa.

SABERS BÀSICS
Proposam un aprenentatge 
integrat de sabers bàsics 
i competències perquè 
l’alumnat aconseguesqui 
plenament el perfil de 
sortida de l’etapa educativa.

DIVERSITAT 
CULTURAL
Oferim la possibilitat de veure 
i entendre el món des de 
perspectives diferents per mitjà 
de la diversitat lingüística, la 
qual cosa suposa una oportunitat 
per al desenvolupament 
personal i social.

RESPECTE I 
IGUALTAT
Fomentam el respecte i 
la igualtat de gènere per 
desmuntar prejudicis, 
estereotips i actituds de 
caràcter discriminatori.
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Traspassam les parets 
de l’aula per ser al teu costat
Posam a la teva disposició una comunitat en la qual trobaràs 

recursos i materials. Hem creat per a tu un entorn facilitador 

del teu dia a dia, un punt de trobada entre docents i especialistes 

ple de propostes i oportunitats per a l’aprenentatge.

COMUNITAT

A la Comunitat en Xarxa ho tens tot!

Cerques continguts exclusius per a la teva classe? 

T’agradaria demanar els teus dubtes a experts? 

O compartir experiències amb altres docents? 

Vols tenir al teu abast propostes i projectes que ja s’han aplicat?

 Què et semblaria una formació a la teva mida?

En un moment de canvis i de transformació

COMUNITAT EN XARXA



Una comunitat que…

• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participació de les famílies.

• Posa en valor la singularitat territorial.

• Acompanya, assessora i escolta.

• Situa l’alumnat com a agent de canvi.

• Posa la tecnologia al servei de l’aprenentatge.

• Proposa un pensament GloCal (pensa globalment, actua localment).

5

Com a docent…
• Podràs compartir experiències amb altres docents i 
 consultar experts.

• Tendràs eines per transformar l’actualitat en 
 oportunitats d’aprenentatge.

• Podràs inspirar-te a partir d’altres propostes disponibles 
 a la comunitat.

• Tendràs un espai personalitzat adaptat al teu entorn.

El teu alumnat podrà…
• Col·laborar i aprendre entre iguals.

• Connectar coneixement i realitat.

• Desenvolupar un aprenentatge autònom i competencial.

• Aprendre d’una manera lúdica i significativa.

COMUNITAT EN XARXA
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Recorregut pedagògic estructurat en 3 fases

COMENÇAM1 DESENVOLUPAM2 AVALUAM3

Començam: activació dels coneixements previs.1

Començam
La fase de presentació 

inclou uns elements 

gràfics que es treballen 

amb una rutina de 

pensament que permet 

activar els coneixements 

previs de l’alumnat.

Un Edutuber a l’aula!
Vídeos motivadors que introdueixen el 

tema i activen els coneixements previs.

Repte
A partir d’una situació d’aprenentatge, 

es planteja un repte per treballar 

al llarg de tota la unitat. A través 

del repte es vinculen els continguts

i competències de la unitat a un  

context real perquè l’alumnat

contextualitzi i visqui el seu

aprenentatge.

Rutina de pensament per connectar 
amb el passat i amb l’entorn.
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20 Organitzar la informació | Resoldre reptes

Aprenc a aprendre. Elabor un eix cronològic

La cronologia determina les dates i l'ordre tempo-
ral dels esdeveniments històrics. Aquest terme prové 
del mot grec Cronos, que era el nom del tità del 
temps, la divinitat de la mitologia grega que liderava 
els altres titans.

La cronologia diacrònica explica l'evolució dels fets 
o processos històrics al llarg del temps històric. La cro-
nologia sincrònica, en canvi, explica els esdeveni-
ments o processos històrics que s'esdevenen a espais 
diferents en un mateix temps històric.

Datar un esdeveniment històric és saber quants 
d'anys el separen d'un punt de partida. A la nostra 
cultura, aquest moment és el naixement de Crist. 

Tots els esdeveniments es compten abans del nai-
xement de Crist (a.C.) o després (d.C.), és a dir que, 
no existeix el 0:

1 2-1-2

a.C. d.C.

any -1 any 1

Les unitats de temps històric més emprades són 
aquestes: l'any, el quinquenni (5 anys), la dècada (10 
anys), el segle o centúria (100 anys) i el mil·lenni 
(1 000 anys).

Convencionalment, els segles i els mil·lennis s'ex-
pressen sempre en nombres romans.

44. Per mostrar la cronologia de manera clara i visual 
es fan els eixos cronològics o línies del temps. 
Elabora'n un de la Prehistòria de la península Ibè-
rica a partir d'aquestes pautes. 

Preparació
a. A un full de paper quadriculat o mil·limetrat de 

forma apaïsada, dibuixa-hi un eix cronològic 
com el de l'exemple. 

Elaboració 
b. Escriu i situa al lloc corresponent de l'eix la 

cronologia de les diferents etapes de la Pre-
història a la península Ibèrica.

c. Escriu-hi el nom de les diferents subetapes.

d. Pinta cada etapa amb un color diferent.

e. Situa a l'eix els dos jaciments importants de 
cadascuna de les etapes. 

Valoració
f. La longitud de les etapes és proporcional als 

anys que representa? Què indica la fractura?

g. Com és aquesta representació, sincrònica o 
diacrònica? Justifica la resposta.

h. Creus que aquesta cronologia de la Prehistò-
ria es pot aplicar a tots els països del món? 
Per què? Posa'n qualque exemple.

Visibilitz les dones de la Prehistòria 

a. En què va 
c o n s i s t i r 
aquesta in-
vest igac ió? 
Quins argu-
ments aporta 
l 'autor per 
defensar la 
seva hipòtesi? 

b. L'article posa en dubte la visió que es tenia 
sobre el paper que feien les dones en les so-
cietats de caçadors. Quina nova hipòtesi pro-
posa? 

Un arqueòleg de la Universitat de Pennsilvània ha publicat 
un estudi sobre les coves amb pintures rupestres d'Espa-
nya i França que arriba a una conclusió: la majoria de les 
impressions de mans les varen fer dones. 
Per saber-ho va comparar la grandària dels dits i el volum 
de les mans de les coves, i el resultat fou que 24 de les 
32 mans analitzades eren femenines. La conclusió és que 
el 75 % de les mans són de dona. 
És evident que les dones també s'involucraven en la caça 
per transportar, esquarterar i cuinar els animals, cosa que 
porta a la conclusió que elles varen tenir un gran protago-
nisme en les pintures de les coves. 

ABC, 18 d'octubre de 2013. (Adaptació)

45. Llegeix el text, observa la imatge i contesta les preguntes:

21Tema 7. Una gran revolució cultural i tecnològica

RESOLC EL REPTE

Es pot considerar la Prehistòria com la primera 
revolució tecnològica?

Generam idees i les compartim
46. Ja has vist els principals canvis tecnològics dels diferents perí-

odes de la Prehistòria. Quins destacaries com els quatre més 
"revolucionaris" d'aquesta etapa? Argumenta la tria. 

47. Reuniu-vos en grups de quatre. Cada membre ha de presentar 
al grup les innovacions que ha seleccionat i explicar per què ho 
ha fet. Llavors votau entre totes les propostes, les quatre que 
cregueu més rellevants.

Investigam i elaboram
48. Heu de cercar informació a la xarxa referent a les quatre inno-

vacions seleccionades. Una vegada obtenguda tota la informa-
ció necessària, completau en format digital una fitxa resum de 
cadascuna de les innovacions que inclogui els aspectes se-
güents:

49. Feis una presentació digital en grup que reunesqui les quatre 
fitxes que heu elaborat (ha de contenir informació i imatges).

Comunicam els resultats i debatem
50. Cada grup ha de presentar les seves fitxes a la resta de la classe 

argumentant com les tecnologies seleccionades varen millorar 
la vida de les persones.

51. Amb tot quant heu après en aquest repte, debateu a classe si 
considerau que durant la Prehistòria es va produir la primera re-
volució tecnològica de la història de la humanitat. Proposau ar-
guments a favor i en contra d'aquesta afirmació i elaborau les 
vostres pròpies conclusions.

Recursos guia

Paleolític

Neolític

Edat dels Metalls

Com s'encenia el foc
.com/784949

Com es fabricava un bifaç
.com/784948

Com es va iniciar la metal·lúrgia
.com/784950

íticític

bifaç

molí

casc

espasa

falç

propulsor

Eina o tècnica: 

Cronologia: 

Material: 

Energia emprada:

Innovació tecnològica que va suposar: 

Utilitat a la vida quotidiana: 

Millora que ha suposat:  

Impacte ambiental: 
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Desenvolupam: on es treballen els continguts 
a través de diferents tipus d’activitats.

2

Desenvolupam
En aquesta segona fase es desenvolupen els 

sabers bàsics i les competències. Les activitats, 

classificades segons els processos cognitius, 

permetran la contextualització dels fets.

Activitats classificades
segons els processos 
cognitius: observar, 
comprendre, analitzar 
i interpretar.

Animacions 3D!
Vídeos narratius amb activitats
per consolidar els coneixements.

Recorda, tens un Repte!
Al llarg d’aquestes pàgines, l’alumnat 

trobarà els continguts que ha de tenir 

en compte per resoldre el repte.

Mapes, il·lustracions, gràfics, 
esquemes, documents, etc., 
que complementen el 
contingut dels apartats.

Fonts històriques, testimoni 
que permet la reconstrucció, 
l’anàlisi i la interpretació dels 
esdeveniments històrics.

Al final, l’apartat Resolc el repte 

conté tots els elements 

necessaris, organitzats, per a 

la resolució final del repte.

ODS

Activitats que tracten 
la contribució de les 
dones a la història.

Treball del mètode 
històric i geogràfic.
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Avaluam: síntesi i consolidació dels 
sabers i les competències treballats.

3

Avaluam
A la part final avaluam els sabers bàsics i les competències 

treballats i feim una autoavaluació a través de rúbriques perquè 

l’alumnat prengui consciència del seu aprenentatge.

Resum dels 
sabers bàsics.

Avaluam les 
competències.

Rúbrica d’aprenentatge 
d’autoavaluació.

Avaluam els sabers bàsics.
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Recursos digitals 

I, a més, a la nostra plataforma digital
                 trobaràs:

• Llibre digital disponible en dos formats de visualització.

• Animacions 3D.

• Un edutuber a l’aula!

• Activitats de resposta oberta i activitats autocorrectives.

• Qualificacions: registre i seguiment.

• Vídeos motivadors.

• Material interactiu.

• Àudios.

• I tots els recursos per al professorat.

Accés a la nostra plataforma digital 

• Accés online a través de la pàgina web d’edubook.

• Accés offline a través de:

 • Apps per a tauletes iOS i Android.

 • Apps d’escriptori: Windows, Mac i Linux.

Integració d’                      
amb les plataformes digitals



10

Materials per al professorat

Per ajudar-te en les teves classes, t’oferim els materials següents, 
que trobaràs al teu accés exclusiu a l’ÀREA DOCENT:

Els recursos apliquen les directrius del Disseny Universal 
d’Aprenentatge per garantir una educació inclusiva.

Projecte curricular competencial

  • Marc general.

  • Programació competencial.

  • Programació d’aula.

Projecte DUA: materials d’acompanyament

  • Guia didàctica: orientacions didàctiques i solucionari.

  • Recursos per a la personalització.

  • Metodologies actives.

  • Situacions d’aprenentatge.

  • Reptes.

  • Planificació de curs per sessions.
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AVALUACIÓ

Avalua el teu alumnat per competències amb la nostra 
plataforma digital         (by                 ).

• Avaluació individual i grupal.

• Avaluació continuada.

• Generació d’informes competencials.

• Rúbriques d’avaluació.
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Materials per a l’alumnat

Materials per a 1r i 3r d’ESO Materials per a l’atenció
a la diversitat

Materials digitals

ILLES BALEARS ILLES BALEARS

ILLES BALEARS ILLES BALEARS

ILLES BALEARS ILLES BALEARS ILLES BALEARS ILLES BALEARS
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Materials en anglès

Autors

C. Gatell Arimont (Coordinació)
Catedràtica de Secundària de Geografia i Història

R. de Miguel González
Professor de Didàctica de la Geografia
President d’EUROGEO

J. Domínguez Castillo
Catedràtic de Secundària de Geografia i Història

G. Fernández Santafé
Professora de Secundària de Geografia i Història

J. García Andrés
Professor de Secundària de Geografia i Història

C. González Martínez
Professor de Secundària de Geografia i Història

J. A. Lucero Martínez
Professor de Secundària de Geografia i Història
Edutuber a “La cuna de Halicarnaso”

M. Sebastián López
Professora de Didàctica de la Geografia

D. Sobrino López
Professor de Secundària de Geografia i Història

Materials digitals



Batxillerat
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Projecte DUAL
Història del món contemporani
Ofereix una proposta innovadora, actualitzada i digital per desenvolupar 
l’aprenentatge autònom i col·laboratiu i aprendre a treballar amb fonts
i documents històrics. 

Projecte digital a la nostra
plataforma digital
Cada unitat comença amb una 
qüestió clau i segueix una seqüència 
didàctica en diverses fases: 

1· Comencem
Planteja una situació real 
d’aprenentatge presentada en vídeo, 
a partir de la qual l’alumnat connecta 
amb la realitat propera des d’un 
enfocament de “passat-present”, 
vinculant fenòmens del passat amb 
fenòmens de l’actualitat.  

2· Desenvolupem
Inclou sabers presentats de manera significativa amb un gran nombre de 
documents visuals (infografies, mapes, gràfics…) per treballar la contrastació 
de fonts. Conté reptes de futur vinculats als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i referències, en totes les unitats, al paper de les dones al llarg de 
la història.    

3· Apliquem
Seguint els models de les PAU, ofereix pautes i activitats per aprendre a treballar 
amb documents: analitzar gràfics, llegir textos, mapes o infografies, comentar 
documents cinematogràfics… 

4· Sintetitzem
Presenta una síntesi visual i textual del tema treballat, que facilita l’adquisició
de sabers.



15

Seguint la mateixa seqüència didàctica, es treballen tots els sabers mitjançant: 

• Activitats de comprensió i anàlisi autocorrectives i obertes.  

• Activitats competencials, en les quals l’alumnat posa a prova els coneixements 
   previs, explora continguts a partir d’un vídeo i prepara un debat a classe.    

• Activitats individuals, en parella i en equip al “Laboratori d’història”,
   un espai per desenvolupar competències específiques a partir de
   personatges i testimonis.  

• Projectes col·laboratius sobre l’impacte del passat en el present a partir
   dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, mass media, espais de
   memòria històrica… per aprendre a investigar, col·laborar i comunicar.

Llibre de consulta
S’hi desenvolupen els sabers 
seguint totes les fases del
projecte. 

Quadern d’activitats
Comprèn una selecció d’activitats
per treballar competències
clau i específiques, com són el 
pensament crític, els Objectius
de Desenvolupament Sostenible 
o la interpretació de les fonts.



Segueix-nos a: 

Descobreix les obres literàries 
de caràcter històric i
cultural de les col·leccions 
de literatura Vicens Vives 
classificades en les grans 
etapes històriques. 

Accedeix
al catàleg 
complet

Obres literàries de caràcter històric i cultural

Il·lustracions de Svetlin

 

  

  

Els grecs de l’antiguitat s’explicaven el sentit

de les coses mitjançant una sèrie de lle-

gendes fascinants que coneixem amb el

nom de mitologia. Aquelles velles històries, que narraven

grans prodigis amb un poderós alè poètic, parlaven de déus

totpoderosos, herois de cor valent i persones exposades a la

desgràcia per culpa de les debilitats del seu caràcter. Aquest

llibre és una bona mostra de l’extens repertori de la mitologia

grega. Hi descobrirem, entre moltes altres coses, què va pas-

sar amb la capsa de Pandora i amb el cavall de Troia, per què

el rei Mides convertia en or tot el que tocava, qui van ser Pro-

meteu i el Minotaure, què li va succeir a Orfeu quan va baixar

als inferns i per què Ícar es va entestar a volar com els ocells

amb unes ales de canya i cera molt fràgils. El conjunt és, doncs,

tan variat i intens que resulta molt fàcil comprendre per què

els mites han perviscut durant trenta segles. Perquè, avui com

ahir, acompleixen perfectament el propòsit per al qual van ser

creats: il·lustrar-nos sobre els vaivens de la vida humana per

mitjà de l’emoció i la sorpresa. 

Aquest volum constitueix una introducció immillorable a l’uni-

vers de la mitologia. Recull catorze mites grecs, seleccionats

entre els més famosos i atractius, que han estat nar-

rats amb amenitat i senzillesa, però també amb

una ambició literària evident. El llibre conté unes

il·lustracions magnífiques realitzades per l’artista

búlgar Svetlin. 

Mites grecs
Maria Angelidou

Mites grecs
Adaptació de Miguel Tristán
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Il·lustracions de Jesús Gabán

 

  



A mitjan segle XV, el jove bretó Tirant lo Blanc
es dirigeix a Londres per prendre part en les
grans festes que s’hi celebren amb motiu d’un
casament reial. A la capital anglesa, Tirant
guanya fama i glòria enfrontant-se i vencent els cavallers més
nobles i valerosos d’Europa. De tornada a Bretanya, rep notícies
del setge a què el soldà d’Egipte ha sotmès Rodes i, sense pen-
sar-s’ho, posa el rumb cap a aquesta illa i fa fugir l’exèrcit inva-
sor posant en pràctica la seva astúcia i intel·ligència estratègica.
Però la pressió militar dels musulmans no cedeix a l’Orient, i
Tirant, en resposta a la crida desesperada de l’emperador grec,
s’embarca cap a Constantinoble, es posa al capdavant de les
tropes imperials i venç els turcs en nombroses batalles. La
dimensió heroica de Tirant, no obstant això, és profundament
humana, ja que l’invencible cavaller demostra la seva fragilitat
quan cau víctima de l’amor, una passió que captiva també molts
altres personatges del llibre. Però lluny d’imprimir un to dra-
màtic a aquestes relacions amoroses, Joanot Martorell les trac-
ta amb un realisme vital, alegre i ple de comicitat, que fa de
Tirant lo Blanc una novel·la sorprenentment moderna.

Aquesta acurada adaptació de Tirant lo Blanc ha estat
preparada per l’escriptor Ismael Torres i revisada i
prologada pel catedràtic de la Universitat de València

Albert Hauf. El text ha estat il·lustrat per Jesús Gabán
i es completa amb un apèndix d’activitats que ajuden a
reflexionar sobre els valors literaris de l’obra.

Tirant lo Blanc 
Joanot MartorellTirant lo Blanc
Adaptació d’Ismael Torres
Pròleg d’Albert Hauf
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L’extinent de l’exèrcit Otto Frank sempre s’havia sentit tan jueu com alemany, 
però l’arribada dels nazis al poder el 1933 el va desenganyar totalment. Adolf 
Hitler tenia la intenció d’anihilar els jueus, i per aconseguir-ho els va assetjar,  
els va robar les propietats i els va tancar en camps de concentració. Cons-
cient de la greu amenaça que planava damunt de la seva família, l’Otto Frank 
va decidir que havien d’exiliar-se a Amsterdam, on va fundar una petita 
companyia de pectina. A la capital holandesa, les seves dues filles, la Margot 
i l’Anna, no van trigar a fer amistats i a adaptar-se a l’escola. La més peti-
ta, l’Anna, era una nena divertida i molt xerraire, aficionada a la lectura i de 
caràcter fort. Amb tot, quan les tropes alemanyes van envair Holanda, la fa-
mília Frank es va veure obligada a amagar-se en una casa annexa a l’edifici 
de la seva empresa en companyia dels van Pels i del dentista Fritz Pfeffer. 
Enclaustrada durant dos anys i en una edat conflictiva, l’Anna va abocar al 
seu famós diari les seves queixes davant les dificultats de la convivència, els 
seus estats d’ànim canviants, els seus somnis irrenunciables, els dolorosos 
enfrontaments amb la seva mare, l’enyorança de les amigues, el descobri-
ment torbador de l’amor... i l’amarga pregunta de per què els jueus eren 
perseguits. La seva vida breu i el seu testimoni commovedor mantindran 
sempre viva la memòria de l’Holocaust.
La biografia novel·lada de l’Anna Frank es completa amb la fascinant i dra- 
màtica història dels jueus, un poble menyspreat i perseguit des de fa 
mil·lennis. Amb aquest relat subjugant s’intenta respondre la pregunta que 
més turmentava la jove protagonista i que de segur inquietarà els lectors.
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Quan el venecià Marco Polo va emprendre a finals del segle XIII el 
viatge més fascinant que s’hagi realitzat mai, era ben poca cosa allò 
que a Occident se sabia d’Àsia. Per aquest motiu, la mirada del viatger 
es passeja, admirada, per la fabulosa civilització xinesa, i ens en des-
criu els costums més peculiars, les manufactures més preuades, els 
principals avenços científics, algunes llegendes fantàstiques i plats 
exòtics... En companyia del seu pare Niccolò i el seu oncle Matteo, 
Marco Polo va recórrer milers de quilòmetres per senders escarpats 
i deserts aspres, al llarg dels quals els viatgers van haver de plantar 
cara a bandits que els van assaltar i a veus fantasmagòriques que pre-
tenien extraviar-los. Després d’arribar a la cort del Gran Khan, Marco 
Polo es va posar al servei “de l’home més poderós del món” i va tenir 
l’oportunitat de conèixer una bona part de la Xina, un país que el va 
enlluernar per l’abundància de les riqueses que contenia, els hàbits 
pintorescos dels seus habitants i els homes i animals prodigiosos que 
habitaven en algunes regions. Quan Marco Polo va tornar a Venècia 
després de vint-i-cinc anys d’absència, els seus compatriotes escolta-
ven amb incredulitat totes les meravelles que els descrivia: “Tot i que 
no he explicat ni la meitat de les coses extraordinàries de les quals he 
estat testimoni”, es diu que va afirmar.

El relat de Marco Polo es complementa en aquest volum amb una breu 
descripció de la Xina de Khublai Khan i un comentari meditat sobre 
la versemblança de les abundants meravelles que conté el llibre del 
viatger més famós de tots els temps.
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