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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: el coneixement del món, les apostes, 
la motivació personal, les aventures, la resolució 
de problemes i les noves amistats.

GÈNERE: teatre, aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’enriquiment pel 
descobriment de llocs nous i de diferents 
cultures, la capacitat de resoldre problemes 
davant l’adversitat i l’acció davant les injustícies.

CLAUS PER A LA LECTURA
La importància de les acotacions
La novel·la és massa llarga per a ser representada, per 
tant s’han triat els esdeveniments fonamentals. Les 
acotacions de temps que es donen a l’inici de cada 
escena són molt importants, ja que són el fil que 
uneix les diferents aventures. Fins i tot, en tres de les 
escenes només hi ha acotacions, sense diàleg.

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.

Les diferents franges horàries
Quan creien que tot estava perdut, compren el diari i 
descobreixen que havien guanyat un dia perquè ha-
vien viatjat cap a Orient. Uns segons abans de l’hora 
establida com a límit, els viatgers entren al Reform 
Club de Londres i guanyen l’aposta.

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

  Recomanem que per a entendre 
completament per què Fogg aconsegueix 
guanyar l’aposta, veieu la secció «La 
pregunta matemàtica» del programa La 
aventura del saber, disponible al web de 
RTVE. 

  Google Earth ens permet conéixer 
millor el planeta Terra. Podem utilitzar-
lo per a veure els llocs que visiten els 
protagonistes.

  Descobreix la resta de títols publicats per 
Bromera de Jules Verne: Vint mil llegües de 
viatge submarí, Cinc setmanes amb globus, 
Una hivernada als gels i Amo del món.
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