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ACTIVITATS SETMANA DEL 27 D’ABRIL AL 3 DE MAIG
Aquesta setmana a Badalona, celebrem la Festa Major de
Maig, aquest any ja sabeu que s’han hagut de suspendre,
però us volem proposar unes activitats per portar-vos la
Festa a casa i que conegueu millor la vostra ciutat. Bona
Festa Major!
Segueix les activitats des de casa 
a la web

https://festesdemaig.cat/
ACTIVITAT CREATIVA
No hi ha Festa de Maig a Badalona sense figura de Dimoni
Us animeu a fer la vostra escultura del Dimoni? Ha de ser amb volum,
recordeu com feu les escultures a l’ambient d’Art. Remeneu per casa
buscant materials. Podeu fer-vos un llistat del material que fareu servir, un
dibuix del model que voleu fer i a construir el vostre Dimoni! Més mans, més
idees, feu-ho en família! I no us oblideu fer fotos i enviar-nos-les, volem
veure tooots els Dimonis!
A l’enllaç trobareu els Dimonis d’altres anys, pots inspirar-te
https://festesdemaig.cat/dimonis/
També us proposem construir el Dimoni de l’Ajuntament, us deixem l’enllaç
perquè l’imprimiu, el calqueu o copieu. El podeu posar a la finestra o balcó.
Si ho envieu a familiars i amistats perquè el facin omplirem la ciutat de
petits dimonis. 
Dimoni per muntar
I no us oblideu del mocador de la Festa, podeu recuperar els d’anys
anteriors o fer el vostre propi disseny, si sortiu a passejar us el podeu posar!
A la web de l’escola farem un recull de fotos dels vostres Dimonis. Feu una
foto 
nomésdel Dimoni o mocadors fets per vosaltres, si voleu que ho
pengem, poseu el vostre nom i el curs i envieu-la abans del dia 10. Gràcies!

ACTIVITAT MUSICAL
Sabeu què és el ball de gegants? La tradició del ball de gegants de
Badalona és molt antiga. 
Aquí us deixo un video on dos gegants molt
importants de Badalona fan un ball acompanyat d’una música popular molt
xula. Aquest ball ens explica la història de dos personatges, l’Anastasi i la
Maria.

Què penseu que aquests dos personatges volen explicar amb aquest ball?
De fet hi ha un conte que explica la història d’aquests dos gegants però us
proposo que us inventeu un conte sobre aquests personatges . Mireu el
vídeo i inventeu-vos què està passant! Imaginat una història! En què et fa
pensar aquest ball i aquesta música?

ACTIVITAT MOVIMENT
El dimoni del Botey
Us proposem un joc de taula amb un dimoni molt entremaliat que us farà
fer unes quantes proves per arribar a un cor molt bonic. Accepteu el repte?

Em podeu escriure un mail explicant si heu arribat al cor.
botey.pdf

El dimoni del


LECTURA I ESCRIPTURA
La ciutat de Badalona
Aquest és l’escut de Badalona, per què creus que és
així? D’on surten les barres i les onades?

Badalona és una ciutat gran que està envoltada per
muntanyes i pel
mar. En ella hi
viuen moltes
persones: homes, dones, nens, nenes, avis, àvies…
La nostra ciutat està
formada per molts
barris, exactament
trenta-quatre.
Aquests barris estan
molt a prop l’un de
l’altre i com a totes
les ciutats, Badalona
està
plena
de
carrers, avingudes i
places on podem
passejar,
anar
a
comprar i on trobem
casa
nostra.
A
continuació
et
mostrem una imatge
d'un plànol de la
nostra ciutat.
Què
Badalona?
-

Com es diu el barri on tu vius?

- Quina és la teva direcció?
-Saps com es diu el barri on està la nostra escola?

saps

de

- Si mires el plànol quin és el barri més gran? i el més petit?
- Saps com es diu el mar que està a Badalona?
EL CONTE DELS PESCADORS I EL DIMONI DE BADALONA
Com ja sabeu, cada any els Badalonins i les Badalonines celebrem les festes
de Maig, el dia de Sant Anastasi i la cremada del Dimoni. Però què sabem de
la història del Dimoni de Badalona?
A continuació us deixem una petita història per llegir a casa en família, per
entendre què va passar i per què celebrem la cremada del Dimoni. Un cop
llegit, us atreviu a canviar el final? Endavant!

ANGLÈS
Saps com es diu maig en anglès? Clica a l’enllaç i canta la cançó dels mesos
de l’any en anglès!
https://youtu.be/v608v42dKeI
Quan hagis acabat, grava’t i envia’m un audio cantant la cançó i responent
a la pregunta que t’he fet. Després escriu els mesos de l’any en ordre:

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
Figures geomètriques
Has fet l’escultura del Dimoni? Ara mira-la bé i observa les figures geomètriques
amb què està construït.
Pots dibuixar el Dimoni amb tots els detalls que li has fet. Després assenyala amb
fletxes i escriu el nom de cada figura que sigui com aquestes.

Maneres de mirar i dibuixar un objecte
Agafa el Dimoni que has creat i observa’l de 6 maneres diferents: davant, darrera,
sota, sobre, costat dret i costat esquerre. Llegeix bé les explicacions de la imatge
del costat. Escull 2 d’aquestes opcions i dibuixa-ho ben gran en un full. També
pots fer fotos de cada vista. Ens ho envieu?

CIENTÍFIC
Plantem un micaco!
Sabeu què és un 
micaco
? És un fruit petit, de color carbassa amb piquets
marrons, i que té un gust dolç i una mica àcid. Vaja, una nespra. Tot i que a
la resta de Catalunya li diuen nespra, a Badalona, li diem micaco.
Recorda els passos que calia fer per
PLANTAR, no confonent-los amb la
trasplantació.
Primer: agafa la llavor (òs del micaco) i
neteja-la bé.
Segon: prepara en un petit recipient terra
no molt abonada.
Tercer: fes un forat llarg com mig pam (15
centímetres).
Quart: introdueix la llavor al forat i tapa'l
bé.
Cinquè: rega la terra i a esperar!
Segurament quan plantis el teu micaco passaran moltes coses. Una manera
d’apuntar totes les coses que van passant és fer un diari d’observació. En
aquest diari pots anotar els canvis que vas veient: veure quines parts del
teu micaco van sortint, fer un dibuix i mesurar quant va creixent.

Abans et proposem un repte. Com que ja saps fer hipòtesi et volem
preguntar el següent: Quants dies creus que passaran fins a que surti una
mica de verd? Quant creus que creixerà cada dia? Pensa altres hipòtesis i
les escrius al diari. Endavant!

