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LLEÓ  

Pensar amb el cinema/curtmetratges 
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LLEÓ 

FITXA TÈCNICA: 

Guió i direcció: Julia Ocker  

Disseny: Julia Ocker, Kiana Naghshineh, Christoph Horch, 

Paul Cichon  

Director tècnic: Ralf Bohde  

Animàtic: Elena Walf  

Musica: Christian Heck, Sumophonic 

Animació: Julia Ocker, Urte Zintler, Ina Gabriel Sounddesign  

Producció: Studio Film Bilder, 2018 

 

Curt 

El lleó no aconsegueix atrapar la gasela per falta de forma física. Li caldrà preparar-
se. 
 

PREGUNTES: 

. Per què el lleó no atrapa la gasela? 

. Per què la vol atrapar? 

. Què fa per preparar-se? 

. Quantes vegades ho prova? 

. I la gasela com s’ho pren? 

. Com acaba la història? 

. Et pensaves que acabaria així? 
 
 
ACTIVITATS DE FILOSFIA 3/18: 
 
IDEA 8: LLEONS 
Els lleons són membres de la família dels felins com els gats, i són mamífers. Se’n 
troben al sud del Sàhara i en una reserva del nord-oest de l’Índia. Són d’una gran 
corpulència, tenen el pèl entre roig i groc, la cua acabada en un pinzell i, en el mas-
cle, les espatlles i la nuca cobertes d’una crinera espessa. Els lleons cacen zebres, 
antílops i altres animals. 
 
8.2.13 EXERCICI: Raonar sobre els lleons  
1. Els lleons són felins; per tant, són mamífers. ¿Podem dir també: “Els lleons són 
mamífers; per tant, són felins”? 
2. Els lleons només viuen a l’Àfrica i a l’Àsia. ¿Se’n segueix, d’això, que no se’n tro-
ben a Europa? ¿Se’n segueix que no se’n troben a l’Índia? 
3. Els lleons mascles tenen dents. ¿Se’n segueix, d’això, que els lleons femelles no 
tenen dents? 
4. Els lleons mascles tenen la cua acabada en un pinzell de cerres. ¿Se’n segueix, 
d’això, que els lleons femelles no tenen la cua acabada en un pinzell de cerres? 
5. Els lleons mascles tenen crinera. ¿Se’n segueix, d’això, que els lleons femelles no 
tenen crinera? 
 
De M. Lipman i altres, Admirant el món, manual de Kio i Gus. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_ALPSG8vbg
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POEMA 

 

EL LLEÓ PARLA 

Josep Carner i Puig-Oriol, Bestiari. 

 

—Sóc un lleó  molt brau i molt expert 

i visc en una cova del desert 

i en veient-me d'un àpat el desig 

hec el passant que partiré pel mig. 

Sé rebre l'enemic amb l'urpa i el dentat; 

vaig al perill, ardent com una brasa. 

Cap tigre ni elefant m'ha esparverat 

i només em fa por la lleona de casa. 

 

Qüestions: 

 De quina mena de lleó ens parla el poema? 

 És un lleó valent o s’espanta de seguida? 

 Com encara els perill i els enemics? 

 Qui li fa por? 

 És un poema trist o humorístic? Per què? 

 

CANÇÓ 

 

EL LLEÓ NO EM FA POR 

 
El lleó no em fa por, és un gran animal 
té molt pèl per tot el cos i dos grans ullals. 
No sabem com ha arribat, però està ben adormit. 
Si tots cridem ben fort, el despertarem. 
 
El lleó no em fa por i és el més gran felí, 
se prou bé que menja carn i que és molt presumit, 
no li agrada estar engabiat, això el posa molt trist. 
Si tots cridem ben fort, l'alliberarem. 
 
Ho prova la profe de música 
i amb la cassola fan soroll, 
la poli i el xofer estan a punt, 
i si ho provem tots junts serà milloooo, oooo , oooo aaaaahhhh 
 
El lleó no em fa por, de l'Àfrica és el Rei 
li agrada prendre el sol, jugar amb els seus cadells, 
hi ha gent que el vol caçar només per la seva pell, 
Si tots cridem ben fort, el respectarem. 
 
Ho pensa la profe de música, 
també el Rufus borda fort, 
la poli i el xofer n'estan segurs, 
però si ho diem tots junts serà milloooo, ooooo , ooooo, oooo, UUaaaahh! 
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El lleó no em fa por, és un gran animal, 
té molt pèl per tot el cos i dos grans ullals, 
No sabem com ha arribat, però està ben adormit. 
Si tots cridem ben fort 
el despertarem, el despertarem, 
el despertarem, el despertarem. 
 

De Lali BeGood  Versió dels Mainasons 

 
REFLEXIÓ 
 
Els lleons: 
 Què ens explica dels lleons aquesta cançó? Treure el màxim profit de la descrip-

ció: té molt pel i grans ullals, el més gran felí... 
 Completar amb fotografies com és aquest pel i els ullals, parlar dels felins. És 

una bona ocasió per parlar d’aquest animal. 
 
La por 
 La cançó diu que el lleó no em fa por. A tu què et fa por i quines coses no te’n 

fan?  
 A tots ens fan por les mateixes coses? 
 Fem un llistat de les coses que coincidim que a quasi tots i totes ens fan por. 

Les anem comentant una per una i, en cada cas busquem la manera d’esvair la 
por: pensem estratègies, ens asserenem davant situacions, demanem ajut, etc. 

https://www.viasona.cat/grup/lali-begood
https://www.youtube.com/watch?v=zerycpsBFXw

