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MATERIAL DE TREBALL A L’AULA

TITANIC
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TITANIC

Nom i cognoms:
Curs:
Data:

Qualificació:

INTRODUCCIÓ
1. Qui va ser l’autèntic Jack Dawson ?

COM ERA EL TITANIC ?
2. Quina companyia va construir el Titanic ?

3. Quines eren les dimensions del vaixell ? Cerca el significat de: eslora, mànega i
puntal.

4. Quan costaven els passatges del Titanic ?

5. Quines limitacions tenien els passatgers de Tercera Classse ?
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LA TRAVESSIA
6. Què era la “ Cinta Blava “ ?

7. Qui era Bruce Ismay ?

8. Quantes persones transportava el Titanic ? Com estaven distribuïdes ?

9. Quin perill existia a la zona de Terranova ? Fes una valoració personal de l’actuació
del capità Smith explicant els motius de la seva decisió.

10. Què va passar a les 10 hores i 15 minuts de la nit del 14 d’abril ?

11. Qui era Harold Brice ?
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12. El capità Smith tardà deu minuts en confirmar l’ordre de demanar auxili. Recordant
la pel·lícula, intenta imaginar que devia fer el capità Smith duarnat aquest període de
temps.

EL NAUFRAGI
13. Cerca, a Internet o en una Enciclopèdia, que significa “ S. O. S. “

14. Quins vaixells varen rebre el missatge del Titanic ? Quines possibilitats tenien de
poder ajudar-lo ?

15. Com va acabar Benjamin Guggenheim ?

16. Què et sembla més real: la llegenda poètica del final del Titanic o els relats de
Beesley i Brida ? Explica els motius de la teva elecció.

17. Quantes persones moriren en el naufragi ?
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18. Explica com va acabar Bruce Ismay.

19. Quines conseqüències tingué el naufragi del Titanic ?

20. Com valores que la tragèdia del Titanic hagi acabat esdevenint un negoci ? Fes
sobre el tema una petita redacció, explicant les raons a favor i en contra, i acaba amb
la teva opinió personal.

