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Podeu escollir la lectura d’un dels llibres (en paper o pdf) o visionar una 

pel·lícula, del llistat que trobareu més avall.   

- N’haureu de fer un petit resum de l’argument i una breu valoració 

general.  

- Lliurament dels treballs: primer dia de curs 2020-2021  

Es valorarà de forma positiva en la nota de preavaluació! 

 

LLIBRES: 

 TEIXIDOR, E. : L’ocell de foc, Ed. Cruïlla 

La novel·la està ambientada a inicis del segle XIII, en la infantesa de Jaume 

I El Conqueridor i durant la croada albigesa. 

 MALLORQUÍ, C.: La catedral. Ed. SM Col·lecció Gran angular ISBN: 

9788434841307 (també 9788434872394) 

Novel·la de misteri que s’endinsa en el món dels artesans, els templers 

i les croades. 

 GARCIA, D.: L’esclau del mercadal. Ed. Bromera ISBN: 

9788476608371 

En la Girona del segle XIV, tres joves de les diferents comunitats es fan 

amics. 

 Martorell J.: Tirant lo Blanc,  Ed. Vicens Vives,  ISBN: 978-84-316-

8485-3 

És una novel·la ambientada en el món cavalleresc medieval, a l’època de la 

caiguda de Constantinoble, al segle XV.  



 Yue Hain-jun i Joan Manuel Soldevilla: Marco Polo. La ruta de les 

meravelles, ed. Vicens Vives, ISBN: 978-84-682-1385-9 

Sobre la ruta de la seda. Quan el venecià Marco Polo va emprendre el 

viatge més fascinant que s’havia realitzat mai. 

 VALLVERDÚ, J. : Bernat i els bandolers, Ed. La galera 
Les lluites constants, les sequeres i la fam van castigar durament 
Catalunya del segle XVII, la qual cosa afavorí la proliferació de bandolers. 
 
 
PEL·LÍCULES: 

 El regne del cel, Dr. Ridley Scott (2005) 

Està ambientada al segle XII, en el món de les creuades a Terra Santa. 

 

 Robin Hood, Dr. Ridley Scott (2010) 

A finals de segle XII, un soldat que ha lluitat en la Tercera Croada torna a 

Anglaterra. 

 

 El nom de la rosa (El nombre de la rosa), Dr.: Jean-Jacques Annaud 

(1986) 

Ambientada al segle XIV, basada en una novel·la d’Umberto Eco. 

 

BONES VACANCES!!! 

 


