Quadern
per a l’alumnat

La volta al món en 80 dies
Jules Verne / Versió de Jesús Cortés
Dibuixos de Laura Pérez Granell

ET DONEM LA BENVINGUDA!
Per a ajudar-te a conéixer millor este llibre, et proposem unes activitats fantàstiques.
A partir d’ara respondràs preguntes, llegiràs en veu alta i parlaràs, inventaràs
històries… i aprendràs un grapat de coses!
Au, va, acompanya’ns!

COMPRENC EL QUE LLIG
1. Per quin motiu decideix Phileas Fogg fer la volta al món?
Perquè vol veure món.
Perquè ha fet una aposta.
Perquè vol rescatar Aouda.
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2. Encercla Phileas Fogg de
color roig i Passepartout,
de verd.

3. Observa el primer tram del viatge de Phileas Fogg i escriu el nom del país
a què pertany cada ciutat.
Després de travessar França i Itàlia, Phileas Fogg i el seu criat viatjaren per mar fins al port egipci de Suez.

4. Per què el detectiu vol detindre Phileas? Pinta.
No vol que Phileas guanye l’aposta.
Vol impedir el rescat d’Aouda.
Phileas s’assembla molt al lladre del Banc d’Anglaterra.

P
X
A
S
N
C
E
P
D

A
V
P
E
O
A
S
A
I

R
I
N
L
S
S
E
D
M

T
N
E
E
N
I
L
E
E

E
T
S
F
E
R
T
R
Q
3

N
S
V
A
I
X
E
L
L

T
R
I
N
E
U
A
A
U

O
C
H
T
R
E
N
N
E

© Edicions Bromera

5. Troba a la sopa de lletres els noms de quatre mitjans de transport amb
què viatgen Phileas Fogg i Passepartout.

6. Ordena les oracions segons com passa en el llibre.
Un detectiu britànic el confon amb el lladre del Banc d’Anglaterra i decideix seguir-lo.
Phileas Fogg aposta amb els seus amics que farà la volta al món
en 80 dies.
El detectiu s’adona que s’ha equivocat de persona i Phileas
guanya l’aposta.
Phileas rescata la jove Aouda de mans d’uns malvats.
La línia del ferrocarril en què viatgen no està acabada i han de
seguir en elefant.

7. Explica qui és l’home del barret
i què ocorre en esta escena.

8. Què ocorre finalment amb el lladre del Banc d’Anglaterra?

9. Què vol dir que Phileas Fogg i Aouda «semblaven dos colomets»? Marca-ho.
Viatjaven volant en avió.
Estaven blancs com un colom.
4

© Edicions Bromera

Es mostraven molt d’afecte.

LLEGIM EN VEU ALTA
Abans de començar a llegir en veu alta...
• Subratlla les paraules difícils i pronuncia-les.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu baixeta, encercla les paraules difícils i practica-les.
Mentre travessaven l’oceà Pacífic, Phileas Fogg i Aouda
semblaven dos colomets. S’havien enamorat. Però Phileas
Fogg no s’havia oblidat de l’aposta. El viatge continuava.
   Des de San Francisco eixiren en tren cap a Nova York.
Però a meitat de camí els atacaren els indis i els
obligaren a fugir del tren.
   Damunt, com que era hivern, nevava. Feia un
fred de mil dimonis.
Escolta una mostra de lectura en
veu alta en l’espai Emociona’t.

2. Torna a llegir el fragment, però ara amb un llapis entre les dents.

3. Ara, llig el text sencer amb la melodia de fons que trobaràs en la fitxa del
llibre de l’espai www.bromera.com/emocionat.

4. Tria un fragment del llibre i llig-lo...
• en veu molt aguda, com si fores un donyet.
• molt lentament.
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• com si estigueres espantat perquè s’acosta un gran perill.

PARLEM DEL LLIBRE
1. Llegiu el llibre i comenteu-lo a l’aula.
• Seieu en rogle per a començar l’activitat.
• Per torns, llegiu els fragments que vos
hagen cridat l’atenció, i digueu per què.
• Després de cada lectura, doneu les vostres
opinions.

2. Contesteu estes preguntes entre tota la classe.
• Vos agrada viatjar i conéixer llocs nous?
• Alguna vegada heu viatjat en tren? I en vaixell o en avió? Com vos vau
sentir? Vos agradaria fer-ho?
• Quin lloc voldríeu visitar? Per què?

3. Al principi del llibre, Phileas Fogg diu que «la Terra s’ha quedat xicoteta».
A què penseu que es refereix? Creieu que hui en dia es podria fer la volta
al món més fàcilment que en l’època de Phileas? Per què?
• En acabant, visualitzeu una mostra de booktube que
podeu trobar en l’espai Emociona’t i comenteu-la.
També trobareu una entrevista a la il·lustradora
d’este llibre.
Recorda:
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• Escolta els altres participants.
• Totes les opinions són vàlides.
• Respecta el torn de paraula.
• Aporta arguments raonats a la
discussió i parla amb respecte.

CREEM TEXTOS
1. Phileas i Passepartout viatgen durant 80 dies. Conta un viatge o una excursió que hages fet o inventa’n un ple d’aventures.
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2. Imagina que eres Aouda. Escriu una carta a un familiar on contes què t’ha
passat fins a arribar a Anglaterra.

La volta al món en 80 dies
Phileas Fogg aposta que pot fer la volta al món en només 80 dies i,
per a demostrar-ho, emprén el viatge amb el seu majordom. Haurà de
superar molts problemes, mentre un detectiu el persegueix perquè
creu que és un lladre.

Jules Verne (autor)
És conegut per la capacitat d’avançar-se a la seua època en les novel·les que va
escriure. Àvidament llegit pel món juvenil, una bona part de les seues novel·les
han estat portades al cinema. Algunes de les més famoses són Viatge al centre
de la Terra i Vint mil llegües de viatge submarí.

Jesús Cortés (adaptador)
És traductor, corrector de textos i escriptor de diverses obres narratives de temàtica infantil i juvenil.

Laura Pérez Granell (il·lustradora)
Treballa com a il·lustradora per a diverses revistes internacionals i també il·lustra llibres dirigits al públic infantil.
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