cicle MITJÀ 3R
ACTIVITATS SETMANA DEL 4 AL 11 DE MAIG
ACTIVITAT CREATIVA
Si vols que les teves activitats creatives surtin a la web del cole, envia’ns una
foto assegurant-te que no surts tu, és important que només surti la teva
activitat. Hauràs d’enviar la foto abans del dia 10 de maig.
● Crea el teu dimoni
Per celebrar les festes de Maig de Badalona és imprescindible un bon dimoni!
Us animeu a crear el vostre i enviar-nos un foto del resultat?
Recordeu que primer cal fer un esbós (dibuix de com quedarà). Per fer-lo,
podeu reutilitzar materials que tingueu a casa com rotllos de paper de vàter,
paper de diari, caixes de cartró, oueres, pots de iogurt…
Us deixem unes mostres dels dimonis d’anys anteriors.

● Dissenya el teu cartell de les festes de Maig de Badalona.
Et deixem el cartell de l’any passat per fer-te una idea però utilitza la teva
imaginació i dissenya el teu propi cartell com més t’agradi.

● Dissenya el teu mocador.
Agafa un tros de tela i dissenya el mocador de les festes de maig de
Badalona com més t’agradi. Et deixem una foto del mocador de l’any passat
per que et facis una idea.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Escoltem
Dona-li a l’enllaç, escolta l’audio i realitza la tasca.
https://youtu.be/pJP_GpZDrdE
Llegim
-Llegeix aquesta súper notícia i contesta les següents preguntes.
La web oficial festesdemaig.cat serà la plataforma que anirà donant a
conèixer els continguts i els recursos per fer realitat totes les activitats des
de casa.
L’Ajuntament de Badalona, la Coordinadora d’Entitats Badalonines de
Cultura Tradicional i Popular Catalana, la Colla de Geganters de Badalona i
la Comissió de Festes, presenten les Festes de Maig Confinades.
Amb les Festes de Maig Confinades es vol que es pugui viure des de casa el
sentiment de les Festes de Maig,
La web oficial de les Festes de Maig (
www.festesdemaig.cat
) serà des d’on
s’anirà donant a conèixer el que es pot fer. Hi haurà vídeos tutorials
d’activitats per fer.
Badalona també tindrà el seu Dimoni de les Festes de Maig Confinades. Es
proposarà fer un Dimoni retallable, de petites dimensions, en paper, i que es

podrà fer a casa per a cremar-lo el dia 10 de maig a la nit, seguint unes
mesures de seguretat, que es comunicaran en el seu moment.
També es proposarà fer un mocador casolà de les Festes de Maig
Confinades. Us convidarem a penjar als balcons i les finestres els mocadors
de les Festes dels altres anys, com és tradició, juntament amb el que es farà a
casa aquest any, per deixar ben palès que el dia 11 de maig és festa a
Badalona.
Ben aviat es presentarà el Dimoni i el mocador d’enguany i es donaran tots
els detalls. Els organitzadors fan una crida als badalonins i les badalonines a
viure i participar d’aquestes Festes de Maig Confinades i a compartir aquests
moments a les xarxes socials amb l’etiqueta #FestesdeMaigConfinades.
1-Qui organitza les festes de maig confinades?
2- En quina pàgina web podem veure les activitats que es proposen?
3- Quines dues activitats ens diu que podem fer, la notícia?
4- Creus que està bé que es facin unes festes de maig confinades? Per què?
5- Què t’agradaria fer en aquestes festes de maig?
Escribimos
-Escribe una carta a una persona que vive fuera de Badalona para invitarlo
a las fiestas de Badalona.
● Recuerda la estructura de la carta. (fecha y población, saludo, texto,
despedida, firma, dibujo opcional. )
● Haz primero un borrador de lo que vas a poner.
● Al final, realiza tu evaluación.

REPTES MATEMÀTICS
Problemes de festa
- El dimoni de Badalona es construeix des del 1940! Quants anys fa que es fa
el dimoni?
-Quants dimonis han construït des de que tu vas néixer?
- Per la nit de la cremada del dimoni han comprat 987 focs artificials. Només
n’han llençat 348. Quants focs artificials han sobrat?
-El ball de gegants comença a les 9.30h i acaba a les 11.15h. Quanta estona
podré veure els gegants?
❖ Fes les operacions que t’han permès trobar les solucions.
Representem

Hem fet una enquesta als nens i nenes de 3r A i 3r B, sobre les preferències
que tenen d'activitats que es fan a les Festes de Maig i això és el que ens han
contestat:
Correfoc 10
Xocolatada popular 5
Castellers 10
Cremada del dimoni 25
-Fes un gràfic de barres on es mostrin els resultats. Aquí et passem un enllaç
per saber com fer-lo.
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE

ACTIVITAT MUSICAL
Enguany no podrem gaudir de les festes de Badalona, però alerta!
L’Ajuntament t’ha fet un encàrrec molt especial per poder presentar les festes
de l’any vinent. Totes les festes majors s’inicien amb un PREGÓ, i tu seràs el
responsable de d’inaugurar la festa major de Badalona 2021.
-

Investiga sobre què és un pregó, us deixo un vídeo 
aquí.

-

Quina és la cançó tradicional que sona al pregó de l’inici de les festes
de Badalona? Us dono una pista! És el ball d’un animal!

-

Quins són els instruments que sonen en aquesta cançó/ball?

Amb aquesta informació us atreviu a fer una proposta de pregó? Podeu
enviar-me un àudio amb el vostre pregó per engegar les festes de Badalona!

CONEIXEMENT DEL MÓN
Investiguem les tradicions populars.
El correfoc és una de les tradicions més importants de Catalunya.
● Saps què és? Apunta el que sàpigues sense consultar enlloc.

● Ara, busca què és el correfoc per internet i fes una frase que ho
descrigui.
● Busca tres pobles de Catalunya on també facin correfocs.

ACTIVITAT EDUCACIÓ FÍSICA
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 enviar un mail explicant la vostra experiència amb el joc.
El dimoni del botey.pdf

ANGLÈS
Al maig cel.lebrem les festes de Badalona! Saps quin dia és Sant Anastasi?
Entra a la següent pàgina que ja coneixes
www.spellingcity.com/users/antoniboteyi busca l’apartat ‘Numbers from 1-20’
o ‘Numbers from 1-100’ pràctica els números i després envia’m un audio dient
la data del dia que és Sant Anastasi. Per exemple: The 14th of September . No
em pots enviar qualsevol data, sinó la del dia en que és festa a Badalona,
perquè són les festes de maig.
Quan hagis acabat pots practicar els números realitzant la següent activitat:

