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MATERIAL DE TREBALL A L’AULA

BRAVEHEART

2
BRAVEHEART

Nom i cognoms:
Curs:
Data:

Qualificació:

Llegeix atentament el test i respon les qüestions següents:
EDUARD I
1. Qui era el rei Lowelyn ? Com va acabar ?

2. Qui va ser John Baliol ? Explica breument la seva biografia.

3. Explica qui eren i què feren William Ormesby i Hug Cressibgham.

4. Per quin motiu Eduard I regalava terres als nobles escocesos ? L’Eduard I de
Braveheart fa alguna cosa semblant ?
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WILLIAM WALLACE
5. Compara les dues estàtues de la imatge 4. En què s’assemblen ? En què són
diferents ? I en relació amb la pel·lícula ? I tu, com t’imagines William Wallace ?

6. Amb qui es casà William Wallace ? Com acabà el matrimoni ? I a la pel·lícula,
com acaba?

7. Com combatien els escocesos ? Com s’alimentaven ?

8. Quan tingué lloc la batalla d’Stirling ? S’assembla el combat real amb el que
apareix a Braveheart ? Explica les diferències.
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9. Quin càrrec va rebre Wallace, després de les seves victòries ? Busca i explica
què és aquest càrrec.

10. Quan es produí la batalla de Falkirk ? S’assembla el combat real amb el què
apareix a la pel·lícula ?

11. Quans anys lluità William Wallace després de la derrota de Falkirk ? Com es
deia el traïdor que el lliurà als anglesos ?

12. Quan va ser executat William Wallace ? Explica tot el que li varen fer, i
comenta que et sembla la seva sentència.
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ROBERT BRUCE
13. Quan va ser nomenat rei Robert Bruce ? Com acabà la batalla de Denbar ?

14. Quan morí Eduard I ? Què et sembla el destí que pretenia per als seus propis
ossos ? Quina mentalitat creus que devia tenir aquest rei ?

15. Quina va ser la clau de la victòria de Robert Bruce a Bannockburn ?

16. Quan va morir Robert Bruce ? De quina malaltia ? Qui, a la pel·lícula, pateix la
mateixa malaltia ?
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EDUARD II
17. Quins càrrecs concedí Eduard II a Gaveston ?

18. Amb qui es casà Eduard II ? Com va anar el matrimoni ?

19. Com acabà Gaveston ? Qui el succeí ? I Eduard II, com va morir ?

20. Com acabà la reina Isabel ? I el seu amant ?

