CICLE MITJÀ 4T
ACTIVITATS SETMANA DEL 12 AL 19 DE MAIG
ACTIVITAT CREATIVA
En aquests dies, l'ajuntament de Badalona proposa fer un mocador
casolà de les Festes de Maig Confinades. I ens conviden 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.
En aquesta imatge podeu veure la plantilla per a fer i dibuixar el
mocador amb qualsevol material reciclat que tingueu a casa

Pots pintar aquests diables com tu vulguis. Ens pots passar una foto
per a què veiem com t’ha quedat!
ACTIVITAT MUSICAL
Aquesta setmana us proposo una activitat molt important per tal de
treballar les notes musicals. Hi ha dues versions d’aquesta app, la de
mòbil o tablet (la que us recomano, i la que és fàcil enviar els resultats)
o la versió web (si feu servir aquesta haureu d’enviar-me una foto amb
els resultats). Per fer-la heu de seguir els següents passos, és molt fàcil!
1. Descarregueu-vos la app DO-RE-MI NOTAS
2. Cliqueu a configuració
3. Deixeu la configuració d’aquesta manera.
- Temps: 2 minuts
- Notación: DO RE MI FA SOL LA SI

- Puntaje: hasta 20
- Figura musical: redonda
- idioma: español

4. Cliqueu

i trieu la clau de sol

5. Cliqueu
i trieu
.
Aquesta és la meva proposta però si veieu que us és molt fàcil
podeu triar d’altres, com a mínim feu les que us demano.
6. Col·loqueu 20 notes en els 2 minuts que teniu.
7. Envieu-me els resultats com a l’exemple al correu de la vostra
classe. És important que ompliu tot el que us demana, el vostre
nom, el vostre correu i el correu de la vostra classe,
-4a@somantonibotey.cat
-4b@somantonibotey.cat

8. Doneu-li a

9. i rebré els vostres resultats!
És una activitat molt important i divertida ja que hem de seguir
treballant notes musicals.
Ànims!

CONEIXEMENT DEL MÓN
Camí cap a l’escola
Aquest és un tros de mapa del barri de Llefià i La Salut. Veieu que hi
ha una marca vermella?? La marca és on està situada la nostra escola.
Es tracta que situeu on és casa vostra al mapa i em digueu quin camí
feu per arribar a l’escola.

Per exemple: Jo visc a la Plaça Amistat, surto de casa i agafo el Carrer
de Reus, giro a la dreta i agafo el Carrer Europa, pujo tot cap a dalt
fins arribar a l’escola.
Podeu entrar al google maps i posar el nom de l’escola. Us sortirà una
imatge com la que hi ha aquí però podreu buscar millor allà la vostra
adreça i fer més gran o més petita la imatge (clicant els botons de + o –
que hi ha a la part inferior dreta) per veure millor els noms dels carrers
per on passeu fins arribar al cole. Quan ho tingueu només caldrà que
envieu l’escrit del vostre recorregut com he explicat en l’exemple. SORT
I ESPERO QUE NO US PERDEU!! JAJAJA!

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: GUST PER LA LECTURA

Conte “EL DIMONI I ELS PESCADORS”

Sabeu què? He trobat un conte que explica com és que es va fer
tradició cremar un dimoni cada any a Badalona. Com que ara no
podem anar a la biblioteca ni les llibreries estan obertes l’escoltareu
en un vídeo d’uns nens que l’expliquen. El voleu llegir i escoltar?
Només heu d’entrar a aquest link:
https://www.youtube.com/watch?v=bJliXT8pQi8
Un cop l’hagueu escoltat i/o llegit intenteu fer un petit resum del més
important de la història. El resum el podeu escriure o si voleu el poder
fer amb un audio o vídeo. Qualsevol d’aquestes opcions estarà bé!
Ah! I no us oblideu de gaudir del conte!
ANGLÈS

Us presento a “The Quarantine Demon”. És el dimoni de la quarentena
de Badalona. Clicka a l’enllaç i sentiràs com està aquest dimoni...
1. http://tinyurl.com/y87x449x

2. https://youtu.be/RnD03j77VG0
“The Quarantine Demon” necessita ajuda, oi? Resol aquest qüestionari
per ajudar-lo! Rebrem les teves respostes amb molta il.lusió!!
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/quarantine-demon/home

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS

Ara que ja coneixem millor els barris de Badalona, ens fixarem bé en la
graella i resoldrem alguns problemes.
- Els habitants de La Mòra, Manresa i Mas Ram han decidit
mudar-se al barri de La Salut. Si al barri de La Salut hi eren 19710
habitants, quants habitants hi haurà en total ara?
- A l'estiu, es triplica la població en el barri del Centre de Badalona
per estar prop de la platja. Quants habitants tindrà el Centre en
aquests mesos de més calor?
- Els habitants del barri de Sant Antoni de Llefià han decidit fer
cinc grups per a celebrar les Festes de Maig. Quants habitants
són en cada grup?
En el següent gràfic podeu observar l’evolució de la població de
Badalona des de l’any 1842 fins l’any 2012. Ara, contesta les següents
preguntes:
-L’any 1900 quants habitants hi havia a Badalona? L’any 1900 en quin
segle pertany?
-Quin any va ser quan va haver-hi més població a Badalona? Quants
habitants hi havia?
-Entre l’any 1960 i l’any 1981 hi ha una forta pujada d’habitants a la
ciutat de Badalona. De quants habitants és aquesta pujada? A què
creieu que és degut aquest augment de població? Ho pots buscar a
Internet!
-Ja saps quin any va ser quan Badalona estava més habitada. Ara,
busca si en l’actualitat (2019 o 2020) la població de Badalona supera els
229.780 habitants. Els supera? Quants habitants hi ha ara a Badalona?

EDUCACIÓ FÍSICA/
ACTIVITATS EN FAMÍLIA.
I què us sembla preparar una coreografia amb els de casa per
continuar celebrant les Festes de Maig?. Podeu escollir qualsevol de
les dues.
Primer, però cal preparar el cos amb un bon escalfament i hidratar-se!.
Tenir cura del cos saps que és el més important!
Class dance
Class dance II
Ja sabeu que ens podeu enviar un vídeo una foto o un comentari de
com us ho heu passat!

