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A classe hem parlat de la novel·la Tirant lo Blanc de
Joanot Martorell; hem vist la pel·lícula que el 2006 va
dirigir Vicente Aranda i que es va doblar al valencià.
Ará és hora de posar-vos mans a l’obra i respondre 6
preguntes.

Obra literària

Pel·lícula
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A quina època de la literatura pertany Tirant lo Blanc?
Sabries citar una altra novel·la de la mateixa època?
Quin tipus d’heroi és Tirant?
Quins són els personatges tant principals com
secundaris que apareixen en la pel·lícula?
Quin és el conflicte d’estat que es planteja si Tirant es
casa amb Carmesina?
T’ha agradat el final? Quin final escriuries tu?
Creus que la pel·lícula ha canviat l’argument de la
novel·la o l’ha mantés?

Copieu estes preguntes en un full de text de word, responeu-les i després, amb el vostre
nom en l’arxiu, envieu les respostes a homiliesdorganya@gmail.com. Sols podeu utilitzar
una pàgina. Si ho preferiu, podeu fer servir la següent graella on les preguntes ja estan
copiades H:\COL·LEGI\CURS 2011_2012\TIC_2012\TIRANT LO
BLANC\PREGUNTES_Tirant lo Blanc.doc

Si voleu recordar algunes de les escenes de la pel·lícula, cliqueu
al costat dret de la imatge de Vicente Aranda (enllaç amb
youtube). El vídeo dura 15 minuts.

• http://www.youtube.co
m/watch?v=V8OGs2j
WieY

El vostre exercici sobre el Tirant es puntuarà dins dels
CONEIXEMENTS (60% de la nota final), tenint en compte la
següent rúbrica:
COHERÈNCIA
(0,20 punts)

COHESIÓ
(0,20 punts)

-Construïx bé les respostes (0,10).
- Conté la informació necessària i
requerida (0,10).
-Utilitza bé els signes de
puntuació (0,10).
- Empra els connectors (0,10).

ADEQUACIÓ
(0,30 punts)

-Utilitza el registre adequat (0,10).
-Bona presentació electrònica:
marges, un full, tipus de lletra
(0,10).
- Ha usat correctament el blog i el
correu electrònic (0,10).

CORRECCIÓ
(0,30 punts)

- No fa cap falta ortogràfica (0,10),
ni sintàctica (0,10), ni lèxica (0,10).
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Text www. homiliesdorganya.wordpress.com (abril, 2012)
Més informació sobre Joanot Martorell, cliqueu l’enllaç de youtube. És
un reportatge que fa uns anys va emetre Punt 2.
http://www.youtube.com/watch?v=XVmiKLBJpr4

