
Hola famílies, hola peixos!!  
 
Com esteu? Esperem que molt bé, com ja sabeu 
queda una setmaneta perquè s’acabi el mes de 
maig i començar...ja sabeu quin mes, no? Sí, sí, el 
mes de juny! Poc a poc anirem deixant els dies de 
pluja i començarà a fer més calor, i encara venen 
més ganes de sortir al carrer! És per això que 
aquesta setmana us deixem 3 tasques, la primera 
és l’editorial Teide, la segona us l’ha preparat 
l’Aleix amb molt d’amor i la tercera són les 
conferències, que ja sabem que en sou tots uns 
experts i expertes! I, com que aquest curs no les 
podrem fer a l’escola i aprofitant que ja podem 
sortir al carrer, hem pensat que podríem aprofitar i 
conèixer molts més llocs del vostre poble, exacte, 
de Santpedor! Què us sembla? Som-hi? Nosaltres ja estem desitjant descobrir 
aquests racons tan màgics i aprendre amb tots i totes vosaltres!  
 
 

1. Seguim amb l’editorial Teide: Aquesta setmana us proposem aquestes 

activitats de llengua i matemàtiques: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Psicomotricitat amb l’Aleix! 
Hola Peixos! 

Avui us proposo un joc amb globus, podeu transportar-lo, passar-lo, bufar-lo, 
colpejar-lo perquè no caigui al terra... 

També us passo dues fitxes de punteria, amb moltes manualitats, feu el que 
pugueu. Però el més important és que hi jugueu amb imaginació! 

A veure que sou capaços de fer, podeu gravar-ho o fotografiar-ho i enviar-ho 
per correu electrònic a les vostres tutores i elles em faran el retorn! 

Ànims, espero que us agradi! 

LLENGUA 

 Menjalletres 3 (8,9,10). 

MATEMÀTIQUES 

 Investiguem nombres (4,5,6). 

 Juguem a pensar (4,6,7). 

 Observem l’entorn (4,5,6) 

 



 





 

 

 
 



3. Conferències, som-hi! 
A continuació trobareu tota la informació detallada sobre les conferències, 
primer de tot una carta informativa, seguida del llistat de temes a triar i, per 
últim, l’esquema de la tasca. Quines ganes de veure què heu triat peixos o si 
ho preferiu també ens podeu sorprendre! 
 

 
CONFERÈNCIES D’ESPAIS DE SANTPEDOR  
PARVULARI 5 ANYS 
 
Hola famílies, 

Tal com varem quedar a la reunió d’inici de curs, al llarg del curs els vostres 
fills/es, amb la vostra ajuda, hauran d’elaborar una conferència-exposició sobre 
un espai del municipi de Santpedor. 

Les circumstàncies i el confinament a casa han complicat la realització 
d’aquestes conferències fins que no hem pogut sortir una miqueta al carrer. És 
per això que ara i fins a final de curs us proposem el següent: 

 

 Primer de tot ens caldrà triar el lloc o espai, ja sigui natural, social, 
cultural... Per aquest motiu us proposem que quan tingueu l’espai 
decidit, ens ho feu saber o bé per correu electrònic o bé per via delegats, 
sabem que serà molt difícil no repetir el lloc/espai amb una altre família, 
però donades les circumstàncies es podrà fer.  

 La conferència consisteix en que l’infant ens expliqui l’espai que ha triat, 
fent servir el material de suport que haurà elaborat a casa i amb 
vosaltres. Aquesta conferència tindrà una durada d’entre 2 i 3 minuts 
aproximadament. L’haureu de gravar en vídeo i ens l’envieu pels canals 
habituals.  

 Us passarem un seguit de preguntes que caldrà que els vostres fills/es 
contestin, aquestes seran la base de l’estructura de la conferència.  

 Les conferències es portaran a terme de la següent manera: 

- Del 22 de maig al 5 de juny: preparació de la conferència. 

- Del 8 de juny al 12 de juny: enviar els vídeos de les conferències 
dels vostres fill/filles a les tutores pels canals habituals. 

 Aspectes a tenir en compte per realitzar el treball. 

o Triar un espai que us motivi, que hi aneu sovint, que us interessi... 

o Buscar informació: anar-hi, fer fotos, buscar imatges, fer petites 
entrevistes, gravar amb vídeo... (sempre que es pugui i adoptant 
totes les mesures de seguretat). 

o Heu de seguir la fitxa de recerca que us fem arribar: nom de 
l’espai més gran i resseguit amb retoladors, lletra de pal clara i 
entenedora, nom de l’autor, el motiu de la tria...tot això us servirà 
de guia per l’exposició oral. 



o Elaborar material complementari si s’escau (maquetes, plànols, 
àlbum de fotos...) com a material de suport per el dia de la 
conferència i ens ho mostreu al vídeo que gravareu. 

o Preparar la conferència a casa: Ordenant les idees, seguint el 
guió, assajant... 

o Recordeu que hi hauran espais tancats o de difícil accés, amb 
una imatge exterior en tindrem més que suficient. 

 

 
                                                                           
 
 
 

 



 TEMES DE LES CONFERÈNCIES 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biblioteca 

Residència d’avis 

Capella de Sant Andreu 

El Timbaler del Bruc 

GEPS 

Església de Sant Francesc 

Les Portes de Santpedor 

Parc Plaça Sindicat 

El Mirador de Montserrat 

Mas Llussà 

Castellers de Santpedor 

Escola Riu d’Or 

Escola de música 

Instal·lacions esportives ( piscines, 

pavelló, camp de futbol...) 

Ermita Santa Anna de Claret 

Els Gegants de Santpedor 

Aiguamolls 

Plaça la Pau 

Edifici Ajuntament (casa de la Maria 

Espinalt) 

Cal Llovet 

Plaça de l’Ajuntament 

  

 

A la graella del costat us deixem alguns 

dels espais i temes més significatius de 

Santpedor per ajudar-vos en la vostra tria. 

També podeu afegir algun lloc o espai que 

us interessi i que no estigui dins la nostra 

proposta, sempre i quan estigui relacionat 

amb el municipi de Santpedor. 

Recordeu que quan ho tingueu triat l’espai 

ens ho dieu per via mail. 

 

Us desitgem que gaudiu de la recerca  

 

 



NOM DE L’ESPAI: 
 
 
ON ÉS (ADREÇA I SITUACIÓ): 
 
 
QUÈ HI  HA (DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI): 
 
 
QUÈ S’HI FA (ACTIVITATS): 
 
 
COM S’HI ARRIBA: 
 
 
PER QUÈ ENS AGRADA  O PER QUÈ L’HEM TRIAT ? : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(IMATGES) 
 

 
 
 
NOM (AUTOR/A DE LA CONFERÈNCIA):



Peixos esperem que us agradin molt les tasques, ja queda poquet per 
acabar el curs i seguim tenint moltes ganes de veure les vostres cares, 
de poder-vos abraçar i de dir-vos tot el que us estimem! Esperem fer-ho 
ben aviat bonics i boniques! Molts petonets, 
 

 
 

Xus i Alba 
 


