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Jules Verne 

 

Jules Verne va néixer a França l’any 1828 i hi va morir l’any 1905. 

 

Ha estat un dels autors més traduïts de tots els temps i destaquen 

les seves obres d’aventures i ciència-ficció. 

 

Entre les obres més conegudes hi ha: 

 

Viatge al centre de la terra 

5 setmanes en globus 

Els fills de capità Grant 

Miquel Strogoff 

De les seves novel·les se n’han fet diverses pel·lícules. 

 

La volta al món en 80 dies 

Com definiries els protagonistes de la novel·la? 

Tria els adjectius més adequats: 

Phileas Fogg 

Passepartout 

Aouda 

Inspector Fix 

 

 

 

 

divertit / avorrit 

ric / pobre 

solter / casat / vidu 

esbojarrat / seriós 

endreçat / desendreçat 

meticulós / desmanegat 

àgil / pesat 

embolicador / honest 

maco / lleig 

exigent / relaxat 



Ordena els llocs per on passa el senyor Fogg: 

Nova York, Calcuta, Hong Kong, Liverpool, San Francisco, Xangai, 

Japó. 

Mitjans de transport 

Vaixell, tren, elefant, trineu de vela... 

Lèxic 

Poca-solta (pàg. 43) 

Se’n reia de valent (pàg. 45) Van treballar de valent (pàg. 54) 

Això són bajanades (pàg. 48) 

Havia begut tant que no s’aguantava dret (pàg. 49) 

Les onades feien trontollar la nau (pàg. 56) 

Havia arribat de quatre grapes (pàg. 57)  

El van deixar dormir la mona (pàg. 57) 

Va córrer com un llamp (pàg. 62) 

Ha tingut la barra de viatjar amb el meu amo (pàg. 63) 

Passepartout estava ben atabalat (pàg. 63) 

Els carrers eren un eixam de cotxes (pàg. 68) 

Una batussa amb el ianqui faria variar tots els plans (pàg. 76) 

El groller coronel Proctor (pàg. 76) 

Passepartout va començar a rumiar (pàg. 77) 

Agafar embranzida (pàg. 77) 

Va esmunyir-se sota el vagó (pàg. 81) 

Lleuger com una ploma (pàg. 90) 



 

 

 

 

 

 


