TREBALL “MERLÍ” 3r TRIMESTRE 2018. Maig-juny 2018
_______________________________________

En pdf trobareu els 2 primers capitols del llibre “peripatètics”!

Data entrega 11 juny 2018 (improrrogable!)
TEST Què en saps de «Merlí»?

Merlí és el protagonista d’una de les sèries més exitoses que ha emès la
cadena i que ha aconseguit convertir-se en un referent internacional. De
fet, Netflix, Filmin, Movistar+ i altres plataformes ja compten amb els
episodis d'aquesta producció catalana en el seu catàleg. Vosaltres l'heu
seguit des del primer dia? Si voleu posar a provar els vostres coneixements
sobre Merlí, aquí us deixem aquest test.
1.Breu resum del document
2. Merlí afirma que la Filosofia se la volen carregar I és perillosa, ¿per què?

3. Per què la sèrie s’anomena peripatètics, què significa el terme i en
quina escena Merlí explica el seu significat a partir d’un exemple pràctic?
4. A la sèrie el fill de Merlí és gai i està a dintre l’armari, ¿quins arguments
dóna a la pàg. 15 per justificar aquesta actitud seva?
5. Descriu la relació entre Pol Rubio, Tània, Gerard i Berta, cadascú per
separat i entre ells.
6. Iván Blasco pateix agorafòbia i li diuen Frikie a la pàg. 19. ¿Per què? En
el llibre diu que no és acceptat pels altres, ¿quins motius dóna?
7. A la pàgina 20 es parla de Diògenes el Cínic, filòsof de l’escola grega
estoica. Busca a la wikipèdia qui era aquest home i què vol dir
escepticisme.
8. Descriu amb les teves paraules el personatge de Tània i la seva relació
amb Bruno.
9. Merlí viu a casa de la seva mare, està separat i té un fill. Explica com és
aquest professor i quina relació té amb Bruno.
10. A la pàgina 23 Merlí els explica Plató i el mite de la caverna. ¿Com ho
fa)
11. Explica la relació particular que manté Tània com a confident de
Bruno.
12. A les pàgines 26-28 es parla d’un poema eròtic que els alumnes
peripatètics han de presentar a un certamen literari del centre. Explica
aquesta part de la sèrie.
13. Bruno fa dansa contemporània però ho amaga als seus amics. ¿Per què
ho fa? Creus que encara hi ha discriminació entre els joves actuals pel fet
de ser gai o lesbiana?
14. Explica el mite de la caverna platònic que surt a la pàgina 30 quan li
descriu a Iván Blasco a casa seva.
15.Escull 3 frases d’aquest llistat que apareixen a la sèrie i explica-les:

- "Me llamo Merlí... y quiero que la filosofía os haga 'trempar'" (fue su expeditiva carta de
presentación en clase).
- "Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el
sistema educativo ha olvidado las preguntas: ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde
vamos? Ahora solo importa: ¿Qué empresa montamos?"
- "En las clases de Filosofía podréis demostrar que sois animales racionales... En el resto de
asignaturas podéis continuar siendo animales, y ya está".
- (Cuando su colega Eugeni le explica: "No voy de colega con los chicos. Es importante
mantener la distancia entre profesor y alumno", Merlí le suelta todo un 'zasca') "A mí me
interesa más la distancia entre profesor y profesor".
- "Que las cosas sean de una manera no quiere decir que no se puedan cambiar".
- "¿Cómo han llegado los ricos y poderosos a dónde están? ¿Son más inteligentes? ¿Más
guapos? Nada de eso, diría Maquiavelo: simplemente son más malos".
- "Tocaremos todo el temario. Pero a mi manera. Me gusta citar pensadores que todavía no
aparezcan. Por lo tanto, podéis coger este temario y... Como en los lavabos de este instituto
falta papel, lo podéis utilizar para limpiaros el culo".
- "Desear la inmortalidad del hombre es desear la perpetuación de un gran error".
- (A uno de sus alumnos, Gerard) "Haberle pedido a tu madre que te llevara a una escuela
concertada. Hacen colonias, excursiones, viajes de fin de curso... Más que nada para justificar
el precio".
- "Artistóteles pensaba que era un ser social y, por tanto, hoy día tendría perfil en Facebook".

16. Fes un resum personal general de la opinió que et mereix la sèrie.
17. Conclusions

