ACTIVITATS A LES ESCOLES
Escola Municipal Pau Vila

Durant la setmana, les famílies estan convidades a
venir a l’escola per fer diferents activitats.
• Exposició de fotos i dibuixos de les famílies fent
alguna activitat artística/plàstica relacionada amb
els artistes i pintors treballada durant el curs.

Escola Lluís Piquer

• Infantil: dijous 18 matí, gimcana amb grups
d’alumnes de P3, P4 i P5; divendres 19 tarda,
berenar amb famílies i alumnes.
• Cicle inicial: dijous 18 matí , gimcana relacionada amb l’atletisme i a les 16 h, broquetes de
fruita.
• Cicle mitjà: dijous 18 d’11 a 15 h, sortida al
parc Cal Jardiner per jugar i dibuixar.
• Cicle Superior: dimecres 17 pintada amb les
famílies dels jocs del terra del pati, i broquetes de
fruita.

Escola Pompeu Fabra

• Tallers de joc amb la col·laboració i participació
de les famílies al cicle inicial.
• Teatre per als pares a càrrec dels alumnes de
cicle superior 6è.
• Caminada a Gallecs: famílies i escola, divendres de 10 a 12.30 h.

Escola Vila Parietes

• Infantil: tarda de jocs en família.
• Cicle inicial: tarda amb els avis.
• Infantil i primària: receptes i esmorzar en família.

Escola ACESCO

Divendres 12 maig:
• Infantil: berenar amb les famílies al parc de l’av.
Espanya.
• 1r i 2n Primària: gimcana de jocs al pati de
l'escola, organitzada pels pares/mares de
l'alumnat.
• 3r i 4t Primària: berenar i jocs amb la família a
Cal Jardiner.
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• 5è Primària: partits de futbol i bàsquet amb les
famílies.
• 6è Primària: taller de rebosteria.

Escola Ntra. Sra. Montserrat

• P3: vindran famílies a explicar l’ofici que fan.
• P4: vindran famílies a explicar contes.
• P5: es convidarà els avis dels alumnes i les
mestres llegiran contes d’avis i néts.
• Cicle inicial: xerrades dels pares per explicar els
seus oficis.
• Cicle mitjà, superior i ESO: es visionaran
pel·lícules al·lusives a la família.
• El diumenge 28 es farà un dinar de germanor.

Escola Bressol La Cuna

Durant tota la setmana, les famílies vindran a
l’escola on podran organitzar jocs, explicar
contes, ensenyar danses, portar la mascota, tocar
un instrument musical, etc.
Divendres 19 maig, diversos tallers en família.

Escola Bressol El Cirerer

Tallers i activitats amb famílies a l’escola.
Divendres 19 maig, a la tarda, audició musical:
música en família de la mà d’en Manel.
Deixem empremta: cada família rebrà un tros de
roba per decorar o guarnir. Amb tots els trossos es
farà un tapís que posarem a la Sala Gran.

Escola Bressol El Gargot

Durant tota la setmana, a l'escola hi haurà activitats de participació lliure de les famílies amb els
infants: exposició de joguines de les famílies,
escultura de paret a gran escala inspirada en
l’obra d’Annevanden Heuvel, mural interactiu de
missatges (projecte d’inclusió social Drew Jones).
Dimarts 16, dia dels avis. Fem pa.
Dimecres 17, al matí ve en Manel a cantar.
Dijous 18, berenar amb les famílies.
Divendres 19, envernissem els elements de fusta
del pati i després botifarrada col·lectiva.

PROGRAMA
Divendres 12 de maig

A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, taller de
construcció d’un hotel d’insectes amb
material reciclat.

Dimarts 16 de maig
A les 17.30 h, a l’Escola Pau Vila, xerrada ‘La
família avui’ a càrrec de M. Jesús Comellas,
mestra, doctora en psicologia i assesora de
famílies i escoles.

Activitat oberta a tothom. Servei de cangur amb
reserva prèvia a xef.educacio.parets@gmail.com ﬁns al
12 de maig.

Dijous 18 de maig
A les 18 h, a l’Institut La Sínia, xerrada ‘Educar
adolescents... sense perdre la calma’’
a càrrec de Jaume Funes, psicòleg, educador i
periodista. Activitat oberta a tothom.

Diumenge 21 de maig
D’11 a 14 h, al parc la Linera, festa de
cloenda de la 10a Setmana de la Família:
Tallers de cintes voladores, de mòbil fusta
i de maquillatge
Taller de manualitats amb paper organitzat
per la CAMPA de Parets
Carpa espai bebès
Jocs gegants
Màquina de crispetes
Màquina de sucre
Globus de celebració dels 10 anys de XEF
Emissió en directe del programa
RAP107.edu de l’emissora municipal
Dinar pícnic (porta el dinar i una manta i
queda’t a dinar a la Linera)

A més

A la Biblioteca Can Rajoler, el Racó de Mares
i Pares es dedicarà a la temàtica de la família. Tot el
mes, exposició de llibres sobre el tema, acompanyat
d’una guia de lectura de pares.
A la Biblioteca Can Butjosa, el 20 de maig, a les 11 h,
Dissabte en família: contes i cançons a càrrec de
Caro Von Arend. Tota la setmana: exposició de
llibres i àlbums il·lustrats sobre la família.
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