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I. ABANS DE VEURE EL CAPÍTOL 

1. Fem memòria 

Conversem: 

 Qui volia comprar el Rovelló per al seu circ? Per què?  

 Creieu que El Gran Circus era una bona persona? 

 Quants gossets hi treballaven, al circ?  

 Per què no va voler vendre el Rovelló, el Llisot? 

 Què sabia fer, molt bé, el Rovelló a la pista del circ?  

 Hi tornarà, el Rovelló, al circ? 

 

 
Voleu saber que em va passar amb el 
senyor del circ? 
 
Mireu amb atenció el capítol, estigueu ben 
atents a les imatges i a tot el que diuen els 
personatges! 
 
Apagueu els llums de la classe i gaudiu de 
la meva aventura! 
                                                      
Pssssss! Silenci, que comença! 
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2. Cantem 

Tots els capítols comencen amb la mateixa cançó. Us la sabeu? 

Intenteu esbrinar quina paraula hi falta i animeu-vos a cantar-la quan comenci 

el capítol: 

Sóc el ___________ (gosset, Rovelló, caçador) 
i sempre estic ________. ( content, trist, alegre)  
Tant si és de dia,  
com si es fa de ______ . (vespre, matinada, nit) 
M'agrada divertir-me,  
tot ho vull _________ (saber, comprendre, llegir) 
Sempre que jo pugui,  
bup, bup!  
Amb tu aniré.  
 
Vaig creixent i vaig ________ (tantejant, coneixent, menjant)  
moltes coses noves  
m'ensenya la ________ . (mestressa, vida, gent) 
És molt important,  
no perdre cap detall.  
Mentre jo __________ (jugo, dormo, salto) 
bup, bup!  
Vaig aprenent!  
                                                                                                         
És tan bonic.  
És tan ________ . (divertit, bonic, màgic) 
Que feliç em sento  
de viure aquí.  
Tots els ocellets,  
_______ a prop meu. (canten, salten, parrupen) 
No t'ho pensis més,  
vine a viure amb mi!  
 
Sóc el ________ (gosset, Rovelló, caçador) 
 i sempre estic _________. (content, trist, alegre) 
Tant si és de dia,  
com si es fa de ______. (vespre, matinada, nit) 
M'agrada divertir-me,  
tot ho vull _______. (saber, comprendre, llegir) 
Sempre que jo pugui,  
bup, bup!  
Amb tu aniré. 
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Comproveu-ne la resposta i llegiu-la abans que comenci el capítol.  

Totes les cançons de la sèrie les podeu trobar en aquest CD. 

 

DIVERSOS AUTORS 

ROVELLÓ. TOTES LES CANÇONS (CD) 

VERNAL MEDIA/ ENCICLOPÈDIA CATALANA 

Any d'edició: 2002 

 

3. Veurem el capítol per...  

Escrivim a la pissarra per què volem mirar aquesta aventura del Rovelló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veurem l’aventura per descobrir... 
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II. MENTRE VEIEM EL CAPÍTOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Primera pausa 

Responeu les preguntes següents: 

1.1. El Gran Circus ha vist que la targeta que va donar al Llisot per si es 

rumiava vendre el seu gos era a terra tota estripada.  

Què planeja per aconseguir el gos? Marqueu amb una creu la resposta 

correcta: 

a) Envia un correu electrònic al Llisot oferint-li més diners. 

b) Utilitza un gos del seu circ i l’envia a buscar el Rovelló. 

c) Deixa anar el tigre del circ per espantar el Rovelló. 

Aneu amb compte perquè aturarem el vídeo 
quatre vegades i, en petits grups, haureu de 
realitzar les activitats proposades. 
 

Abans d’escriure... 
 

Converseu sobre allò que heu vist i escoltat! 
 

Decidiu: 
 

1. El torn de paraula 
2. Qui llegeix les preguntes 
3. Qui escriu les respostes 
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1.2. Mentrestant, al mas Tolosa, en Llisot s’imagina que treballa en un circ. 

 Quina mena d’espectacle està assajant? ..................................................... 

 Quin és el desig d’en Llisot? ......................................................................... 

 On cau en Llisot? .................................................................................. ........ 

 Sabeu què són els fems, per a què serveixen i per què fan pudor? ............ 

.................................................................................................... ...................

.................................................................................................... ................... 

 Per què no té temps de dutxar-se, en Llisot? ............................................... 

.................................................................................................... ................... 

1.3. El gos del circ encarregat d’enganyar el Rovelló, mentre fa el viatge cap al 

mas, recorda totes les mentides que li ha d’explicar. Escriviu-les: 

  

 

 

 

 

 

 

1.4. Quina mena de rebuda fa el Rovelló al gos del circ?  

a) No li fa ni cas. 

b) Li borda molt i el fa marxar. 

c) El rep com una gran estrella, com un gran artista. 

Què fa el Rovelló? Quina decisió pren?.............................................................. .. 

.................................................................................................... ........................... 

Mentides per enganyar el Rovelló! 
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2. Segona pausa 

2.1. En Llisot torna de la feina amb el seu oncle Pauet. 

 Què és el primer que fa? ........................................................................... ... 

 Tot i havent-se dutxat, encara fa olor de fems. Què fa la Tia Nyera per 

dissimular la mala olor d’en Llisot? ............................................................... 

.................................................................................................... ................... 

2.2 Mentrestant, al circ.... 

 Creieu que el Gran Circus tracta bé els seus treballadors? Per què? ......... 

.................................................................................................... ................... 

....................................................................................................................... 

 Per què creieu que en veure el Rovelló, el lliga i li posa un morrió? ............ 

.................................................................................................... ................... 

 Quan se’n va del poble, el circ? ................................................................... 

 Per què creieu que li agafa tanta pressa, al Gran Circus? ........................... 

....................................................................................................................... 

3. Tercera pausa 

3.1. La cançó que escoltareu a continuació s’intitula «El meu millor amic». És 

una cançó amb imatges dels amics del Rovelló. Ara que no els pot tenir, els 

troba a faltar. 

Escolteu-la i, mentre ho feu, intenteu escriure les paraules que hi falten. 

Que ......... em sento jo 

quan et tinc al meu costat.                          

Perquè un ........   ................. 

Costa molt de trobar. 
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Quantes hores viuré així 
No em preocupa res ........  .... 
Només desitjo estar 
en  .......   ...     ............. 
I no perdre l’amistat. 

Una ............   .................. 
És compartir plaers 
..............  ...  ........... de tot el que ja sé.              
Al voltant de gent 
però lliure com el vent. 

Que feliç em sento jo 
Quan et tinc al .........    ........... 
Perquè un bon amic. 
Costa ............ de trobar. 

Quantes hores viuré així 

No em preocupa res .............   ........ 
Només desitjo estar 
En pau i amor 
I no perdre .................... 

3.2. El Rovelló passa gana i fred. 

Què li donen per menjar? Encercleu la resposta correcta: 

Pa, ceba bullida, ossos, galetes 

3.3. Quina paraula fa servir l’amo del circ per entrenar el gos?  

.................................. 

 

3.4. Quin consell dóna la puça Guitarra al Rovelló per tal 
que no caigui al parany i es quedi al circ?  

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Li fa cas, el Rovelló, a la seva amiga? .................................................................. 
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3.5 Quant de temps li dona l’amo del circ per decidir ser lliure o quedar-se al 

circ? .............................................................................................. ........................ 

Penseu que li dóna prou temps?........................................................................... 

Per què ho fa?...................................................................................... ................. 

 

4. Quarta pausa 

4.1. Per què el Gran Circus pensa que les intencions d’en Llisot de quedar-se al 

circ no són sinceres? ............................................................................................ 

.................................................................................................... ........................... 

4.2. Quina actuació de circ, de la qual surt molt brut, fa fer al Llisot? .................. 

.................................................................................................... ........................... 

......................................................................................................................... ...... 

4.3. El Rovelló, com aconsegueix deslligar-se de la corda? ................................. 

............................................................................................................................... 

4.4. Qui i com salven el Llisot?.............................................................................. 

............................................................................................................................... 

.................................................................................................... ........................... 

............................................................................................................................... 

4.5. Què fan els treballadors del circ? .................................................................. 

.............................................................................................. ................................. 

4.6. Quines ordres dóna el policia a l’amo del circ? ............................................. 

.................................................................................................... ........................... 
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III. DESPRÉS DE VEURE EL CAPÍTOL 

1. Narració de la història 

Aneu a una altra classe a explicar el capítol «Rovelló estrella de circ». 
Prepareu-vos-ho bé: 

1. Repartiu-vos en quatre grups. 
2. Cada grup s’ha de preparar una part del capítol (tingueu en compte les 

quatre pauses). 
3. Cada grup s’ha de repartir què ha de dir cadascú. 
4. També podeu fer algun dibuix de mida A3 per explicar millor el capítol. 
5. Prèviament, aneu a la classe dels vostres companys i: 

 expliqueu-los què hi anireu a fer;  

 pregunteu-lo si coneixen el Rovelló, si han vist els capítols de la 
sèrie...; 

 comenteu-los que us podran fer preguntes; 

 ... 
 
2. Els meus amics i les meves amigues 

En aquest capítol es parla molt de la importància dels amics. 
Dins de les estrelles, escriviu els noms dels vostres millors amics i amigues i 
alguna qualitat bona que tinguin. Decoreu-les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovelló 
 

Sempre està 
content! 
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3. L’engany 

Heu vist que el Gran Circus volia, en tot moment, enganyar el Rovelló. 
Expliqueu alguna situació en què algú us hagi volgut enganyar. Com us heu 
sentit? 

4. El Gran Circus.  

Feu una petita descripció de l’amo del circ. Fixeu-vos primer en com és, en la 
roba que porta i en el seu caràcter. 

 

 

 

 

 

 
Seqüència per DESCRIURE un personatge 

1) Llegiu i comenteu diferents descripcions. En podeu buscar als llibres de la 
biblioteca. 

2) Feu una pluja d’idees sobre les característiques físiques i de manera de ser 
del Gran Circus. Anoteu-les a la pissarra. 

3) Ordeneu les dades. Recordeu seguir un ordre: 

     1- Aspecte general (alt, baix, gras, prim...) 

      2- Aspectes més expressius (cara, mans...) 

     3- Manera de vestir 

      4- Manera de ser 

     5- On viu, què fa... 

4) Dibuixeu-lo. 
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5. El circ 

Escriviu les coses del circ que us agraden i les que no. 

El circ 

Ens agrada... No ens agrada... 
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6. Coneixeu el   ? 

 

 

El Cirque du Soleil («Circ del Sol») és una companyia que ha revolucionat el 
món del circ. Va ser creada per Guy Laliberté i Daniel Gauthier l'any 1984 al 
Quebec, Canadà. 

Les seves propostes es basen en un replantejament de les regles del circ 
tradicional, innovant i buscant nous camins. 

En les seves produccions no apareixen animals, i beuen de les fonts de 
l'acrobàcia i el mim. Les seves històries es basen en una història narrada de 
manera visual i en la qual toquen temes com la por, la fantasia, l'alegria, el pas 
del temps o la tradició mística d'Orient i Occident. 

Els seus espectacles són coneguts a tot el món per la seva creativitat, les 
seves escenografies i la qualitat dels artistes, cosa amb la qual han aconseguit 
entusiasmar més de 125 milions de persones de tot el món. 

Actualment l'empresa està formada per més de 3000 treballadors, i ofereix 8 
espectacles en gira i 6 espectacles permanents. Tots els mesos es convoquen 
càstings en els quals els caçatalents busquen els millors artistes, ballarins i 
virtuosos en totes les maneres i formes d'expressió circense, entre els quals hi 
ha molts antics esportistes d'alta competició. Aquests artistes procedeixen de 
més de 40 països i s'entenen entre si en 25 idiomes, encara que procuren 
utilitzar l'anglès o el francès com a llengua comuna. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil 

 

Us convidem a entrar a la seva pàgina web i conèixer... 

1) la seva història 

2) els seus espectacles 

3) els seus principis 
 
 

http://www.cirquedusoleil.com 
 




