
 

cicle SUPERIOR 5È 
ACTIVITATS SETMANA DEL 4 AL 11 DE MAIG 

ACTIVITAT CREATIVA  
Maig ja  ha arribat i amb ell les festes de Badalona. Aquest any les 
festes de maig seran confinades però intentarem que siguin divertides.  

 * Com sabeu en aquestes festes és tradició tenir un mocador, i si ens 
fem un casolà?  

És molt fàcil fer-ho! Has de calcar, imprimir o dibuixar en un paper el 
logo de les Festes de Maig confinades. 

 

Després calcar-ho a un tros de tela triangular i decorar-lo.  

Si no tens tela, no passa res! Por utilitzar plàstic( per exemple una 
bossa d’escombraries) o el material que tinguis a casa. 

Ara ja tenim el nostre mocador, però ens falta el més important, el 
dimoni! 

*Dissenya un dimoni confinat, que expressi com estem passant 
aquestes festes.  

Pots fer el disseny en paper i després amb el material que tinguis a 
casa fer el teu propi dimoni. Segur que el resultat és molt xulo i divertit! 



SI VOLS QUE LES TEVES ACTIVITATS CREATIVES  D’AQUESTA 
SETMANA SURTIN A LA WEB DEL COLE, ENVIA’NS UNA FOTO 
ASSEGURANT-TE QUE NO SURTS TU I QUE NOMÉS SURT LA TEVA 
ACTIVITAT. HAURÀS D’ENVIAR LA FOTO ABANS DEL 10 DE MAIG AL 
CORREU ELECTRÒNIC DE LA CLASSE.  

ACTIVITAT MUSICAL 
 
Desde fa un temps en l’espectacle pirotècnic que precedeix la 
Cremada del Dimoni, la música acompanya els efectes visuals, d’això 
se’n diu PIROMUSICAL. 
 
Has anat mai a veure el de Badalona, és molt xulo! però com aquest 
any no és podrà realitzar, t’han encarregat preparar en de l’any vinent 
i per això has d’investigar sobre algunes qüestions: 
 

- Què és, quin és el seu origen? 
- Quina música triaries per fer el teu piromusical? 
- Quins piromusicals importants hi han arreu del món?  
- Quin vídeo li enviaries a l’ajuntament per tal de dissenyar un bon 

piromusical! Investiga! 
 
Una vegada tingueu tota la informació sobre la música, l’origen i les 
imatges, les envieu al correu. 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

* Aquest any tu ets l’encarregat de planificar les activitats de les festes 
de maig. Recorda pensar activitats diferents de les següents 
categories: concerts, activitats en família, activitats culturals i activitats 
esportives. 

* Dissenya un tríptic amb el programa de les activitats que has pensat.  

Aquests vídeos t’ensenyen com fer un tríptic. Pots fer-lo a mà o en un 
document de Word: 

VÍDEO 1: 

https://drive.google.com/file/d/19Mai2wKDpe8YUz4b8M3X8vHYk0ia5-Lg
/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/19Mai2wKDpe8YUz4b8M3X8vHYk0ia5-Lg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Mai2wKDpe8YUz4b8M3X8vHYk0ia5-Lg/view?usp=sharing


 

VÍDEO 2: 

https://drive.google.com/file/d/19MEJwZcBPl3tR7ruoI5bNjCfJabsqmMz/
view?usp=sharing 

 

Aquí teniu el programa de les Festes de Maig de l’any passat. Hi 
trobareu moltes idees d’activitats per a confeccionar el vostre tríptic: 

 

http://badalona.cat/portalWeb/getfile?dID=110313&rendition=web 

REPTES I ENIGMES MATEMÀTICS 

* Et proposem dos reptes: 

1. Mesura l’alçada del teu dimoni. Quant fa d’alt? Si tots els 
membres de la teva família fessiu un dimoni com el teu i els 
possessiu un a sobre de l’altre, quina alçada tindrien tots junts? 

 

2. Quin pes té el teu dimoni? Si tots els membres de la teva família 
fessiu un dimoni com el teu, quant pesarien tots junts? 

 

* A les festes es juga a jocs tradicionals.  

Anem a jugar a alguns jocs tradicional de matemàtiques! 

Tres en ratlla: 

https://www.cokitos.com/7-juegos-de-tres-en-raya-interactivos-para-ni
nos/  

Enfonsar la flota: 

https://www.cokitos.com/hundir-la-flota-para-ninos/play/  

https://drive.google.com/file/d/19MEJwZcBPl3tR7ruoI5bNjCfJabsqmMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MEJwZcBPl3tR7ruoI5bNjCfJabsqmMz/view?usp=sharing
http://badalona.cat/portalWeb/getfile?dID=110313&rendition=web
https://www.cokitos.com/7-juegos-de-tres-en-raya-interactivos-para-ninos/
https://www.cokitos.com/7-juegos-de-tres-en-raya-interactivos-para-ninos/
https://www.cokitos.com/hundir-la-flota-para-ninos/play/


ENGLISH CHALLENGE! 
Let’s play who is who...Badalona Demon Burning!! Do you accept the 
challenge? 
 
https://youtu.be/Dq6Tss6hkIQ 
 
(Clica en aquest link i trobaràs informació sobre les festes de Badalona 
i un joc per practicar la comprensió lectora.) 
 
Choose a Badalona Demon Burning and make the description. You 
can record and audio or write a short text. 
 
(Tria un dimoni de Badalona i fes una descripció. Pots grabar-la en un 
audio o fer un text curt com els del model) 
 
Here you have some exemples! 

 
 

https://youtu.be/Dq6Tss6hkIQ


 

EDUCACIÓ FÍSICA 
3 EN RATLLA EN MOVIMENT. 
Primer hauràs de preparar una mica el taulell de joc i les peces que 
veuràs que son pots de iogurt o bé gots de plàstic si tens per casa. Si 
vols els pots guarnir com si fossin dimonis 
A l’enllaç tens com fer-ho i també com pots jugar.  
Però abans de començar a fer una partida has de practicar una mica… 
Ja veuràs que divertit! 
Ànims i em pots enviar una foto del joc. 
Amb el primer enllaç fabricaràs el joc i amb el segon podràs veure                         
com jugar. 

3 EN RATLLA EN MOVIMENT 

Com jugar al 3 en ratlla en moviment 

 

https://drive.google.com/file/d/1Z28BgmxSxeLuLo8bsxt27ajxlxlT2JYC/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=k9UGQhz3vPg

