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El cavaller anglés Phileas Fogg aposta amb els amics 
que és possible fer la volta al món en 80 dies. Per a de-
mostrar-ho, emprén un viatge amb el seu criat, però 
en el camí trobaran molts obstacles que els posaran 
a prova contínuament i que faran perillar l’èxit de la 
seua aventura.

TEMÀTICA: els viatges, l’amistat, les aventures.

GÈNERE: novel·la, viatges.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’obra ens anima a ser 
valents i descobrir llocs nous, a eixir de la nostra 
àrea de confort, a no bloquejar-nos davant un 
problema i a saber ser persones resolutives.

CLAUS PER A LA LECTURA
Els viatges i la cultura
Phileas Fogg i el seu majordom fan la volta al món en 
només 80 dies i visiten molts llocs desconeguts per 
a ells fins al moment. Això els dona l’oportunitat de 
conéixer diferents poblacions i cultures.

La capacitat de fer noves amistats
Fogg i Passepartout comencen sols la seua aventura, 
però acolliran Aouda i també Fix sense pensar-s’ho 
dues vegades. I és que, quan es tracta de viatjar, com 
més, millor.

La iniciativa per a resoldre problemes
Passepartout es presenta com un individu capaç de 
resoldre els problemes més complicats. De fet, Fogg 
està convençut que tard o d’hora apareixerà després 
de perdre-li el rastre  a Calcuta.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.bromera.com.

  La pàgina web Google Earth ens permet 
veure tant el globus terraqüi com el 
relleu del país que triem, de manera 
que ens permet conéixer millor el 
planeta Terra. 

  En la pel·lícula La vuelta al mundo en 80 días 
trobem la versió més divertida d’aquesta 
novel·la amb una mirada més actual.

  La volta al món de Willy Fog és una sèrie de 
dibuixos animats basada en l’obra de Verne.

  La tortuga Tranquil·la i altres contes, 
de Michael Ende. Una obra de contes 
entranyables que transmet valors com la 
constància, la valentia o l’amistat.


