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Resum del llibre 

Es un llibre que ens dona molta  

informació sobre l’emocionant món 
dels avions.

També sobre la gent que intentava 
volar des de fa molt i molt temps. 

A més a més  ens explica l’evolució de 

les aeronaus. 



El somni de volar

Les persones desde sempre han tingut el somni de volar.  La 
gent que creia que era impossible, es reia dels que 
s’imaginaven que era possible. 



Els primers avions

Es van començar a construir al segle XX. Un avió 
anomenat Éole va estar inspirat en un ratpenat.



El Flyer

Aquest biplà va ser construit pels germans Wright i va fer 
el primer vol comercial del planeta al 1905.



Primeres dones voladores

Amelia Earthart

Raymonde de Laroche, primera dona 
que va rebre una licencia de pilot al 1910.

15 hores i 18 
minuts!!!

Amelia Earthart ho va fer en solitari a 1932



Els dirigibles

Porten un gas més lleuger que l’aire 
que fa que s’enlairi.Van servir per 
transportar passatgers (més de 100 
viatgers) i per bombardejar 
submarins fins que al 1937 el 
Hindenburg va sofrir un accident 
amb 37 morts.

Avui dia s’ utilitzen per publicitat.



El passatger més divertit del planeta !!!!!!!



Avions de guerra

Els cazas son avions militars dissenyats per combatre a 
l’aire amb altres aeronaus. 

El Harrier és l´únic avió que pot despegar en vertical!!!



Avions de guerra

Poc a poc es van equipar amb potents radars per 
complir la tasca de localització d’objectius com el 
bombarder B-52 i els avions espia B-2 Spirit.



Els avions mes avançats.

Per exemple l’ A380 es un dels 
avions mes avançats del 
planeta.Té capacitat per a més 
800 passatgers!!!

Pot arribar fins a 900 km/h!!!  
També té dutxes,un bar i una 
pantalla a cada seient.



El meu somni 



LA CAIXA NEGRA

És un dispositiu que 
registra les converses a la 
cabina i l’ activitat dels 
avions.

Es de color taronja per 
facilitar la seva 
localització ...sabeu per 
qué es diu negra?



Els aeroports 

Un aeroport es un terreny pla destinat al tràfic de les 
aeronaus . L’ aeroport està dividit en terminals.També  té 
pistes d’aterratge i això està controlat per la torre de 
control.

Aquesta torre de control està situada a 

l’aeroport Adolfo Suàrez Barajas.(Madrid)

I aquesta altre es la torre de 

control de el Prat (Barcelona)



La meva opinió del llibre 

He après moltes coses sobre els avions que abans no 
coneixia. El que més m’ha agradat ha sigut els intents de 
volar i les il·lustracions.



La meva conclusió : Res és impossible!!!

IMPRESSIONAAANT!!!

http://www.youtube.com/watch?v=nFqAEM-8U0o
http://www.youtube.com/watch?v=nFqAEM-8U0o


Espero que us hagi agradat !!!!!

GRACIES PER HAVER-ME ESCOLTAT.


