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ACTIVITATS SETMANA DEL 4 AL 11 DE MAIG

ACTIVITAT CREATIVA

EL MEU PROJECTE DE DIMONI .pdf
ACTIVITAT PLÀSTICA
Per dotar a un dibuix de moviment i profunditat sovint utilitzem línies
corbes, però...és possible crear dibuixos que visualment tinguin
moviment i profunditat amb línies rectes? Vols comprovar-ho?
Atreveix-te! Cal que tinguis paciència i siguis una mica constant , no
llencis la tovallola si a la primera no surt!. Visualitza aquest tutorial.
Envia’ns una foto del resultat final.
https://www.youtube.com/watch?v=k3wz1Y-3M_s&feature=youtu.be
ACTIVITAT MUSICAL
Proposta Festes badalona
Us proposo crear una llista de cançons ideals pel confinament per tal
de “musicar” la Cremada del Dimoni. És molt senzill, simplement m’heu
d’enviar un escrit amb, entre 5 i 10 cançons que creieu que són
adequades per a una festa com aquesta. Penseu que han de ser
cançons festives!
Teniu
? Si en teniu us proposo un repte, sinó també podeu
baixar-vos l’aplicació és gratis! 
aqui
. Heu de crear una llista de
cançons amb aquests passos:

- Cliqueu a
- Poseu un nom a la vostra llista
- Trieu una cançó al buscador
- Afegeix-la a la vostra playlist cliquant al botó esquerre del
buscador
- Una vegada hagueu seleccionat les vostres cançons cliqueu aquí

- Seleccioneu
- i després
- Enganxeu l’enllaç al mail i ja teniu la vostra llista creada!
PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ
Aquestes seran unes festes especials ja que la situació que vivim no
ens permetrà gaudir de les festes com sempre. Per això et proposem
que pensis en com van ser les festes dels anys anteriors i recordis:
ELS DIMONIS DE LA TEVA VIDA
Clica a l’enllaç per descobrir com ho pots fer.
Envia el document que elaboris a la teva tutora posant a l’assumpte el
seu nom i “els dimonis de la teva vida”
ÀMBIT LINGÜÍSTIC:
Amb l’extensió de la pandèmia de la Covid-19, els hotels i restaurants
romanen tancats per indicacions de les autoritats sanitàries. Però
quan estigui controlada i es pugui viatjar a altres llocs, segur que
tornaran a obrir. És per això que us demanem que 
feu un escrit d’unes
15 línies on expliqueu a una persona de fora de Badalona
, quines són
les visites o activitats que li recomanaríeuque fessin a la nostra ciutat.
Us donem algunes pistesen format foto:

En
un
document Word podries fer la
presentació de Badalona i aconsellar a una persona de fora de la
nostra ciutat tot allò que creus que val la pena conèixer i, és clar,
argumentant per què . Quan ho tinguis fet i revisat, l’envies al correu de
la classe amb el teu nom i cognom , 
posant a l’assumpte: Badalona per
a Jesús
.
REPTES MATEMÀTICS
Activitat 1:
Observeu aquestes dades i aquesta gràfica de la població de Badalona
entre 1940 i 2019. Contesteu a les preguntes (si podeu en un word) i envieu-lo
al mail de la vostra classe. Assumpte: 
Gràfica per a Jesús
.

Anys

Població
Total

1940

48.284

1950

61.654

1960

92.257

1970

162.888

1980

227.744

1990

225.207

2000

208.944

2010

218.886

2019

220.440

1.- Quin va ser l’any que Badalona va tenir més habitants?

Quants?

2.-Entre quins anys es va produir un major increment de població?
3.- En quina quantitat d’ habitants va consistir aquest increment?
4.-Quines són les raons que creus que va provocar aquest increment?
5.- L’any 2000 Badalona va tenir un descens de població. A quines causes
creus que és degut?
Activitat 2
TANGRAM I ÀREA:
A continuació apareix un quadrat en el que s'ha dibuixat un Tangram Xinès.
Si cada quadret interior té costat 1cm, quina és l'àrea del quadrat gran?

Marca cada peça amb un nombre de l'1 al 7.
Completa la taula.
Quina és l'àrea de cada una de les peces que componen el Tangram Xinès?
Peça

Nom

Ârea

0

Tangram

………
cm²

1

Triangle petit

2

3

4

5

6

7

Aquesta activitat l’ has d’enviar al mail de la teva classe, assumpte 
Tangram
i a nom de 
Jesús.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
Què en saps de les festes de maig de Badalona? Ara posarem a prova
els teus coneixements. Si feu aquesta activitat en família serà molt més
divertida i tots hi podreu participar en aquest joc. Només has d’anar
apuntant la resposta que penseu que és la correcta i el proper dilluns
penjarem la solució. Ara toca jugar junts!

QUÈ EN SAPS DE LES FESTES DE MAIG DE BADALONA?
Envia les respostes posant a l’assumpte el nom de la teva tutora i
“activitats en família”
ENGLISH CHALLENGE
!
Let’s play a game with the family!
Sant Anastasi festival!
https://youtu.be/TWAbuWocvtk
Watch the video and listen carefully to the information given. You will
practise descriptions and ordinal numbers through “Els dimonis de
Badalona”.
(Mira el video i escolta la informació donada. Practicaràs les
descripcions i els nombres ordinals)
Write a description of a devil and send me the audio or the text. I will

guess it! Do you accept the challenge?

(Fes la descripció d’un dimoni i envia l’audio o el text. Jo l’endevinarè! Al
video trobaràs models i exemples per fer la descripció.)
EDUCACIÓ FÍSICA
Hola nois. Us deixo un parell d’enllaços per poder fabricar-vos els
vostres propis jocs de punteria. Em podeu enviar una foto de com us
ha quedat o si us heu inventat un altre! Podeu fer-vos una taula i
anotar les puntuacions. Serà més difícil quan més lluny estigui
Potser podem guarnir els jocs amb detallets d’un dimoni. Què us
sembla?
com fer un joc d'anelles
joc d'aros amb tub

