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ACTIVITATS SETMANA DEL 4 al 11 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!
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 fet 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!
En aquest 
enllaç
trobareu els Dimonis d’altres anys, pots inspirar-te
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!
Atenció!
A la web de l’escola farem un recull de fotos dels vostres Dimonis. Feu una
foto només del Dimoni o mocadors (que no se us vegin las vostres cares), si
voleu que ho pengem, poseu el vostre nom i el curs i envieu-la abans del dia
10 de maig. Gràcies!

ACTIVITAT MUSICAL

Dansa de l'àliga
, típica de les Festes de Maig de Badalona.

Et proposo:
1.Mira el vídeo
https://youtu.be/ksuQjL8PQfQ
Fixa't en els passos que fa l'àliga. Com mou les cames seguint la música!
2.Fes d'àliga. Pots posar-te algun complement de disfressa. Torna a posar el
video i intenta ballar com ella. Punteig davant, al costat i darrera, galop suau,
saludar...
Et poden gravar i enviar-m'ho per correu.

MOVIMENT
El dimoni de 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?
El dimoni del botey.pdf
Em podeu enviar una foto jugant.

LECTURA I ESCRIPTURA
Observa aquestes imatges de les festes de Badalona. Les reconeixes? Escull
una foto i en un petit audio d'un minut, explica què saps de la festa que has
triat i com celebres tu les festes de la ciutat.

ANGLÈS
Queda poc perquè arribin les festes de Badalona! Alguna vegada has vist el
dimoni que fan a la platja de Badalona? Per halloween vam aprendre que
‘demon’ significa dimoni, te’n recordes del nom d’altres ‘criatures’ de
halloween? Clica a l’enllaç i canta la cançó 
https://youtu.be/Ec1cz_jHQM8
Quan hagis acabat grava’t i envia’m un audio cantant!
A la cançó veuràs que apareixen diferents personatges. Resulta que aquests
personatges no se’n recorden del seu número de mòbil, envia’m un audio
dient en veu alta els seus números, perquè els hi fagi arribar:
Monstertelephone number: 637252178
Vampiretelephone number: 649653217
Witchtelephone number: 684315679
Ghosttelephone number: 654788216

REPTES MATEMÀTICS
Ja són moltes setmanes les que portem tancats a casa. Et proposem que

dibuixis els PLÀNOLS de casa teva, de la teva terrassa o simplement la teva
habitació. Pots fer servir el regle. No oblidis escriure el nom de cada estancia.
Pots dibuixar els mobles més importants: llits, taules, sofas…
Treu l' arquitecte que hi ha dins teu!

