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MATERIAL DE TREBALL A L’AULA

JOANA D’ARC

2
JOANA D’ARC

Nom i cognoms:
Curs:
Data:

Qualificació:

Llegeix atentament el text i respon les qüestions següents:
DOS REIS EN UN MATEIX PAÍS
1. Qui era i què va fer Guillem el Conqueridor ?

2. Quins candidats pretenien el tron francès després de la mort de Carles IV ?

LA GUERRA DELS CENT ANYS
3. Quan es produí la batalla de Crecy ? Quantes baixes tingué cada bàndol ?

4. Com actuaven les Companyies quan feien presoners ?

5. Qui era i què va fer Joan Sense Por ?
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JOANA D’ARC I CARLES VII
6. On i quan nasqué Joana d’Arc

7. Damunt quins territoris regnava Carles VII ?

8. Quines figures celestials s’apareixen a Joana d’Arc ?

9. Quins nomenament concedí Carles VII a Joana d’Arc ? Quin seguici portava ?
Localitza en un diccionari què és cada càrrec.

VICTÒRIES MILITARS
10. On va ser coronat rei de França Carles VII ?

11. Quins amics i enemics tenia Joana d’Arc a la Cort francesa ?

4
12. Per quants diners va ser venuda Joana d’Arc als anglesos ? Quan oferí Carles VII
? Amb el text i el què has vist a pa pel·lícula explica per quins motius el rei devia actuar
així.

EL PROCÉS
13. De què acusaren Joana d’Arc els anglesos ? Qui presidia el Tribunal ?

14. A què condemnaren Joana d’Arc en el primer judici ? Per quin motiu la
processaren de nou ?

L’EXECUCIÓ
15. Quan va ser executada Joana d’Arc ? On ?

16. Què digué Joana d’Arc A Cauchon quan era a la foguera ? Què volia dir amb
aquestes paraules ?
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17. Qui intentar rescatar Joana d’Arc ?

INGRATITUDS
18. Com acabaren Jacques Coeur, Gilles de Rais i el duc d’Alençon ? Què opines de
la conducta del rei ?

LLEGENDA I VALORACIÓ
19. Qui era la impostora que intentà fer-se passar per Joana d’Arc ?

20. Quan va ser declarada santa Joana d’Arc ? Quina opinió personal et mereix la
seva figura ?

