
 
 

CICLE MITJÀ 3R 
ACTIVITATS SETMANA DEL 12 AL 19 DE MAIG 

ACTIVITAT CREATIVA 
Fem gegants i capgrossos 
-Aquí us deixem un enllaç on podeu trobar un tutorial per pintar els gegants 
i capgrossos de Badalona. 
https://youtu.be/dAmCM0e4wLE 
-En els següents enllaços trobareu els gegants i capgrossos per a pintar i 
retallar. 
http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/original-Titelles-de-dit
-GEGANTS-dina4.pdf 
http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/Capgrossos-Titelles-d
e-dit-dina4.pdf 
-També us els posem aquí per a fer-ho directament. 

https://youtu.be/dAmCM0e4wLE
http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/original-Titelles-de-dit-GEGANTS-dina4.pdf
http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/original-Titelles-de-dit-GEGANTS-dina4.pdf
http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/Capgrossos-Titelles-de-dit-dina4.pdf
http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/Capgrossos-Titelles-de-dit-dina4.pdf


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pintem els diables 

 

ACTIVITAT MUSICAL 
 



 
 
 
Aquesta setmana us proposo una activitat sobre notes musicals.  
 
Cliqueu en aquesta imatge i trobareu tota la informació necessària per 
resoldre les següents preguntes: 
 

1. Què són les notes musicals? 
2. Quin nom reben les notes musicals? 
3. On i com s’escriuen? (podeu buscar informació en un pentagrama) 
4. Quin és l’origen de les notes musicals?  

 
Em podeu enviar un àudio amb una explicació, un escrit, un word, el que 
vulgueu, amb les vostres respostes.  
Ànims! 

CONEIXEMENT DEL MÓN 
Geografia castellera 
Fixa’t en aquest mapa del món. Hi podem veure: Europa, Àfrica, Àsia, 
Oceania i Amèrica, que són 6 continents del món, dels 7 que hi ha. 
En aquest mapa hi són marcats els països que tenen castellers. 
Sabries escriure un país d’Amèrica, un país d’Europa, un país d’Oceania, un 
país d’Àfrica i un país d’Àsia, que tinguin castellers? 

https://1.bp.blogspot.com/-LxMutXk4y0A/WM2BxGy29EI/AAAAAAAABCI/YNUIGArlcl0RsMYPJRvRaFQ4kcUEaNvNgCLcB/s1600/LAS%2BNOTAS%2BMUSICALES.png
https://1.bp.blogspot.com/-LxMutXk4y0A/WM2BxGy29EI/AAAAAAAABCI/YNUIGArlcl0RsMYPJRvRaFQ4kcUEaNvNgCLcB/s1600/LAS%2BNOTAS%2BMUSICALES.png


 
- En quina ciutat vius?_____________________ 
- En quin país vius? ____________________ 
- En quin continent vius? ________________ 
- Quin continent és el que falta en el mapa? Si no ho saps, busca-ho per 

internet.__________________ 
 
Busca les diferències 
Observa amb atenció aquestes dues imatges. A la primera veiem dos dels 
gegant que surten a ballar a les festes de maig de Badalona. A la segona 
imatge veiem un noi i una noia. Cóm ha canviat la manera de vestir-nos oi? 

- Descriu detalladament les diferències entre la roba i la manera de 
vestir entre una foto i l’altre.  



 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: GUST PER LA LECTURA  
Escoltem el conte dels gegants de Badalona 
Hem escoltat un conte molt xulo sobre els gegants de Badalona però ens 
han desaparegut unes paraules del conte i ara no sabem quines són. 
Ens pots ajudar a trobar-les? 

1) Escolta el conte una vegada ben atentament. 
2) Després llegeix el text sense paraules que et posem a continuació. 
3) Per últim, torna a escoltar el conte i completa el text. 

https://youtu.be/Ae8ryvBkmkA 
 
Un dia, l’Equipo _______ va veure un ____________ que caminava sol cap a la 
plaça de Sant Felip Neri.  El van seguir, i de cop i volta l’ Arnau li va aixecar 
la _______________ al gegant i va veure que no hi havia cap__________________ 
dintre. 
En aquell moment es gira el gegant i diu: -_____________________ aquí? 
Tots es van quedar al·lucinant, però l’Aritz, que va treure la seva valentia,  li 
va contestar: - Però tu pots _______________ i et pots moure? 
El gegant va dir-los…- No tingueu por, ja veieu que puc parlar, només ens 
movem quan no _______________________ningú. He vingut a buscar-me unes 

https://youtu.be/Ae8ryvBkmkA


________________i avui és tancat. 
En aquell moment l’Equipo A va pensar que no podia ser que els gegants 
necessitessin sabates perquè no tenen ______________. 
El gegant va dir que ell era en ____________________, el famós gegant del _______i 
que s’havia deixat les cames a ___________, perquè quan surten al carrer no 
en porten, només quan no ________________ és quan es posen les cames. 
També els va explicar que no només hi ha un Gegant del Pi, sinó 
_______________, i que eren amics seus. 
Com podia ser que hi hagués un gegant que parlés, caminés i a sobre 
tingués _________________?? 
En Mustafà els va explicar la llegenda de la baralla que va tenir el gegant 
Farell amb un altre gegant que venia d’Amèrica.  
Després d’explicar-los la història, a l’Arnau se li va acudir una pregunta ben 
estranya: - Una cosa Mustafà, els gegants feu ______________? 
En Mustafà va fer veure que no el sentia i va seguir explicant la història dels 
gegants, que justament anava relacionada amb la segona part de la cançó 
del Gegant del Pi. 
Quan va acabar, els nens van sentir que algú cridava…-Mustafà!! Mustafà!! 
Per fi et ___________________. 
L’estava cridant l’______________________, la geganta del Pi! 
De cop i volta va entrar un munt de gent a la plaça, i els gegants es van 
quedar aturats, sense parlar. 
El cap de colla dels geganters va preguntar a l’Equipo A…- Com han 
____________________els gegants aquí? 
L’Arnau li va contestar que estaven parlant amb el Gegant del Pi, però que a 
ell no li havia quedat clar si els gegants podien fer ____________o no. Van fer 
callar a l’Arnau, perquè això de que els gegants parlessin i caminessin era 
un secret. 
Van tornar tots a la plaça de Sant Jaume, i allà hi havia molta gent ballant. 
En un moment, abans de que s’acabés la festa, els nens van sentir que algú 



els cridava. Era la Geganta Elisenda que els va ______________ i el Mustafà que 
els va  guinyar l’______________. 
Ara, cada vegada que l’Equipo A veu els gegants del Pi, aquests els saluden.  
Però sobretot, tot això que us han explicat no ho podeu explicar a ningú, 
perquè és un ___________________. 
 
 
Preguntes de dimoni 

 
 

- Com es tria el disseny del dimoni? 
- Què fan alguns nens i nenes amb el seu xumet durant les festes de 



maig? 
- Quins dies i a quines hores podem deixar els nostres dimoniets? 
- De qui és obra la construcció del dimoni? 
- Quin és el lema d’aquest dimoni? 

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS  
 

Les colles castelleres. 
A continuació us posem un mapa amb el nombre de colles de castells 
(castellers) que hi ha a Catalunya. 

 
-On hi ha més colles de castellers? 
-Quantes colles hi ha més a Barcelona que a Tarragona? 
-Quantes colles hi ha a tot Catalunya? 
- Entre Lleida, Tarragona i Girona hi ha més o menys colles castelleres que a 
Barcelona? 
 
Problemes del dimoni 

- L’any 2017 es van necessitar 27.836 euros per construir el dimoni. En 
canvi, l’any 2012 es van necessitar 25.214 euros. Quants euros més es 
van necessitar l’any 2017? 



- S’utilitzen aproximadament dos tones de fusta per construir un dimoni. 
El primer dimoni es va construir al 1940. Quants anys han passat des 
del 1940 fins al 2020? Quantes tones de fusta s’han cremat en total en 
tots aquests anys? 

- El dimoni s’exhibeix a la platja des de l’1 de maig fins al 10 de maig. 
Quantes hores tenim en total per anar a veure el dimoni?  
 

 
 
 
 
AJUDA ELS GEGANTS! 
ELS GEGANTS DE BADALONA, NECESSITEN LA TEVA AJUDA!! 

- Omple els espais buits amb els números que falten i així podran 
assistir al ball!! 
 



 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Circuit d’activitats 
Circuit d’activitats 
Busca objectes de casa amb què puguis fer equilibris, malabars, saltar, 
esquivar, tombarelles. Col·loca’ls en un espai ampli: el passadís, menjador, 
balcó, o per tota la casa! 
Pots fer el circuit uns quants cops, si et mesures el temps, posa’t el repte de 
fer-ho cada cop més ràpid! 1,2,3 en marxa! 
Sobretot recorda de tenir cura del teu cos! 
I no t’oblidis d’enviar-nos una foto o video del teu circuit!  
 

● Us tornem a deixar l’enllac del joc del dimoni per aquells que no l’heu                           
fet encara 

                            El dimoni del botey.pdf 
 

https://drive.google.com/open?id=1qCBqPec8YmTgbeZtYDS_3tF0HOpeWiJl


ALTRES ACTIVITATS NO CONTEMPLADES A DALT PER FER AMB LA FAMÍLIA 
 
Has pintat els castellers, gegants i/o capgrossos? Si és així, podeu 
inventar-vos amb la vostra família una petita història amb els personatges, 
gravar-la i enviar-nos-la!  
 
Sopa de lletres: Busca les paraules relacionades amb les festes maig 
següents: 

 
anastasi - bastons - cartell - danses - dimoni - festa - mocador - trabucaires 
- badalona - capgrossos - castells - diables - dracs - gegants - pregó - àliga 

 

 

ANGLÈS 
 
Clica en el següent enllaç http://www.youtube.com/watch?v=AEARQZxHeqc i 

http://www.youtube.com/watch?v=AEARQZxHeqc


mira el vídeo creat especialment per a tu! Veuràs que és una àliga especial, 
diferent a les que ja coneixes. Et sorprendràs de tot el que pot fer! Quan 
acabis, fes l’exercici de True or false (veritat o fals)i envia’m les respostes al 
mail de la classe! No oblidis escriure a l’assumpte del correu ‘anglès’.  

 


