cicle mitjà 4t
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.
Taller: fem el dimoni
Elaboració del dimoni amb material
reciclat ( Fulls, ampolles, cartons, brics…) Cada nen i nena pot confeccionar
el seu dimoni com més li agradi.

ACTIVITAT MUSICAL
El Ball de bastons és un ball tradicional. Té molta importància a les festes
de maig així com a la nostra escola.
Us proposo que investigueu sobre aquesta tradició i que em contesteu per
àudio o per escrit,
- perquè considereu que encara fem aquest ball tant a les danses de
Badalona com, de vegades, al festival de final de curs de l’escola?
- expliqueu-me el seu origen i en què es basa.
- quina importància té la música al ball de bastons? quins instruments

es fan servir? quines melodies sonen?
Us deixo un 
videod’un ball de bastons de badalona.
Accepteu el repte d’intentar ballar un amb algú de la vostra família? Si la
resposta és sí, només heu d’agafar dos pals o rotllos de cartró i començar
a ballar!
Ànims!

ACTIVITAT CONEIXEMENT DEL MÓN
Nit de Sant Anastasi
El vespre del 10 de maig es porta a terme la Nit de Sant Anastasi que
està formada per un conjunt d’actes consecutius que precedeixen la
Cremada del Dimoni: el Ball a Plaça, el Seguici de la Ciutat, la Tanda
de Lluïment, l’Acte Sacramental, el Ball de l’Àliga, el Piromusical i la
Cremada.
El Ball a Plaça, Seguici de la ciutat, Tanda de lluïment, Acte
Sacramental i Ball de l’Àliga es fan a la 
Plaça de la vila ,1
. Busca
aquesta adreça al google maps i digues davant de quin edifici
emblemàtic està situat.

El piromusical i la cremada es fan a la 
platja dels pescadors 
de
Badalona. Busca aquesta platja al google maps i digues quins
restaurants i clubs té a prop.

Ara que ja coneixes una mica més on es fan les Festes de Badalona,
busca informació sobre el Ball de l’Àliga i sobre la seva història.
Explica’ns en unes línies què has trobat. Hi has estat mai en aquest
esdeveniment? Si la resposta és que sí, diga’ns què et va semblar. Et
va agradar? Per què?
També pots buscar vídeos del ball.
ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Cartell plantada de dimoni 2019

T’enrecordes del dimoni de l’any passat??
Llegeix i observa atentament aquest cartell de la plantada del dimoni
de l’any passat i contesta les preguntes següents:
1.
2.
3.
4.

Durant quins dies es va poder anar a plantar dimonis?
Qui va dissenyar el dimoni aquell any?
Què creus que volia reivindicar?
Qui és i com es diu el constructor del dimoni des de fa 13 anys?

5. De tots els dimonis que veus al cartell d’altres anys quin és el
que més t’agrada? Per què?
ANGLÈS
Per les Festes de maig de Badalona, normalment cremàvem un
dimoni a la platja de Badalona! Ara et toca dibuixar a tu aquest
dimoni, no s’hi val dibuixar-ho com tu vulguis, sinó que has de seguir
la següent descripció:
I’m a demon.I’m from Badalona.
I have got a red face.
I haven’t got sunglasses.
I have got three green eyes.
I have got seven yellow teeth.
I have got a black mouth.
I haven’t got a purple nose.
I have got two big horns.
I have got six red and black arms.
I haven’t got three red legs. I have got two red legs.
I have got a long red tail.
Quan hagis acabat, escriu les frases a sota del dibuix. Take a photo i
envia-me-la, perquè vegi el dimoni que has dibuixat!
Després dibuixa’t a tu i escriu com a mínim 5 frases que et escriguin.
No oblidis pintar-te!
REPTES MATEMÀTICS
Badalona té un total de 219.897 habitants.
Com ja sabeu, Badalona es distribueix per barris, en la següent
graella podeu veure el nombre d'habitants en cada barri.

- Arrodoneix els barris de color verd a la desena més pròxima.
- Arrodoneix els barris de color taronja a la centena més
pròxima.
- Arrodoneix els barris de color blau al miler més pròxim.
- Pots anar més enllà, arrodoneix els barris de color blanc a la
unitat de miler més pròxima.
ACTIVITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA
El DAU ENDIMONIAT

Objectiu:aconseguir 20 punts i passar una bona estona!
Agafa un dau i llança'l. Si superes el repte t’anotes els punts obtinguts en
el dau. Com fer-ho? Agafa un full de paper. En el full de paper, associes un
número del dau a una acció senzilla a realitzar. Si jugueu més d’un
guanya qui arribi primer a 20 punts. Per exemple:
•

1 -> Llança un rotllo de paper cap amunt, toca el terra i agafa-ho.
3 vegades.

•

2 -> Porta una galleda, o una joguina, d'un lloc A de la casa a un
altre B, sense tocar-lo amb les mans.

•

3 -> Porta una pilota rodant d'un costat a l'altre de la casa sense
que toqui res, que no sigui el terra.

•

4 -> El dimoni diu .... Exemple:

El dimoni diu que et desplacis com un cranc.
El dimoni diu que saltis com una granota.
El dimoni diu que saltis a peu coix...
•

5 -> Ballar la tornada d'una cançó. La que més t'agradi! O Potser la
del Dimoni banyut de la teva ciutat de Badalona!

•

6 -> Fes punteria. Amb dos taps de qualsevol ampolla. A veure si amb
una
aconsegueixes fer moure l’altra. Com quan a l’escola juguem a
“xapes”
Segur que t’inventes moltes altres accions ! Ànims i recorda, tingues cura
del teu cos i de l’entorn.

