
Secció d’Institut Parets del Vallès II

12 de maig, a les 18 h: xerrada "Reduïm la contaminació 

electromagnètica a la nostra llar. Salut per als nostres 

infants i joves".

Escola Vila Parietes

Tota la setmana: compartim estones de joc al pati amb les 

famílies.

Escola Municipal Pau Vila

Durant la setmana: Escola oberta perquè els familiars 

participin en l'horari lectiu: llegir contes, recitar poesies, fer 

alguna manualitat, jugar a l'hora del pati.

Els alumnes de CS convidaran els avis de la Residència a 

venir alguna tarda perquè els expliquin històries o anècdotes 

de la seva època.

Durant la setmana: decoració del vestíbul de l'escola amb 

selfies familiars fent alguna sortida, festivitat, activitat o 

selfies simpàtiques i divertides (fent ganyotes, disfressats 

etc).

Divendres 15, 16.30 h, exposició de selfies i decoració 

medieval dels passadissos.

Escola Lluís Piquer

Divendres 15, es faran diversos tallers amb les famílies: 

gimcanes, berenar, taller de cuina freda més tastet i altres 

tallers.

Escola Pompeu Fabra

Dijous 14: caminada familiar per Gallecs.

Divendres 15: assaig general de les activitats del projecte 

'Jugar y convivir'.

Escola Ntra. Sra. de Montserrat

Al llarg de la setmana:

Educació Infantil: famílies voluntàries participaran a les 

classes per explicar el seu ofici, contes relacionats amb la 

família i coses sobre el projecte que s'estigui treballant.

Educació Primària: cine fòrum (pel·lícula sobre els valors de 

la família).

Educació Secundària: col·loqui sobre la diversitat 

familiar a partir de la visualització de diversos anuncis i 

curtmetratges.

General de l'escola: festa de Montserrat per a les 

famílies i dinar de germanor organitzat per l'AMPA.

Escola ACESCO

Educació Infantil: tastet de pastissos amb la família.

Cicle Inicial: juguem amb els pares.

Cicle Mitjà: berenar en família. 

Cicle Superior: tarda d'esport amb els nostres pares.

Escola bressol La Cuna

Tota la setmana: escola oberta a les famílies perquè vinguin a 

explicar-nos contes, fer titelles, ensenyar-nos el seu ofici o la seva 

mascota. 

Divendres 15 maig, a les 16 h, tallers musicals coorganitzats amb 

l'AMPA i amb la participació de Dàmaris Gelabert. 

Escola bressol El Cirerer

Tota la setmana: tallers amb famílies: els pares i mares, avis, 

germans grans, prepararan activitats i tallers per fer a l'aula.  

Tota la setmana: Exposició fotogràfica 'La meva família i quan 

els pares eren petits' Composició fotogràfica de les fotografies de 

família dels infants de l'escola amb l'afegit entranyable: una foto 

del pare i la mare quan eren petits.

Escola bressol El Gargot

Tota la setmana: construcció del Mural de les relacions on les 

famílies s'expressaran de forma visual a l'entrada.

Dimarts, matí: música i cançons amb en Manel. Obert a les 

famílies.

Dimecres tarda: taller d'experimentació amb diferents tipus de 

paper 'juguem amb els papers'.

Dijous, tot el dia: 'dia dels avis', vindran a jugar i compartir una 

estona amb els petits

Divendres, tarda: berenar amb totes les famílies amb galetes i 

melmelada que hauran preparat els infants en diversos tallers.

Dissabte (matí-migdia): 'Salsitxada al jardí'. Esmorzarem i 

vernissarem elements de joc de fusta del pati.

Escola de la Natura

Divendres 15 maig de 17.30 a 19.30 h: tallers de natura en família. 

Hort a casa.

Per informació i inscripcions a l'Escola de la Natura: tel. 93 562 17 

94 o escola.natura@parets.cat

Escola de Música

Dimarts, 19 maig, a les 19 h, al parc la Linera, taller de danses i 

dijous 21, a les 18 h, concert familiar (nens i nenes de 5 a 7 anys).

Dilluns 11 de maig

A les 17.30 h, a l'Escola Lluís Piquer, presentació del llibret 

Créixer i conviure, normes i límits (3a publicació de la XEF) 

i xerrada 'Normes i límits als fills/es. El repte d'educar 

amb tendresa i fermesa', a càrrec d'Eva Bach, pedagoga, 

terapeuta i escriptora. Servei de cangur amb inscripció prèvia 

a xef.educacio.parets@gmail.com (fins al 8 maig). 

Dijous 14 maig 

A les 17.30 h, a la Secció d'Institut Parets del Vallès II,  

xerrada 'Noves tecnologies a l'entorn familiar: seguretat 

i límits', a càrrec de Rafael Picazo, policia local i educador. 

Servei de cangur amb inscripció prèvia a 

xef.educacio.parets@gmail.com (fins al 12 maig).

Divendres 15 maig

A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte 

especial 'Contes de famílies'. Tota la setmana, exposició de 

contes familiars.

Dissabte 16 maig 

De 16 a 20 h, a Cal Jardiner, visita familiar a Cal Jardiner 

adreçada a famílies amb infants de 10 a 14 anys: campionat 

de básquet, flashmob, xocolatada i altres sorpreses!  Activitat 

organitzada pels consellers i conselleres del Consell d'Infants 

de Parets del Vallès en col·laboració amb les escoles de la vila 

i el Casal de Cal Jardiner.

Diumenge 17 maig

D’11 a 14 h, al parc la Linera, festa de cloenda de la 

Setmana de la Família, amb ludoteca mòbil, jocs populars, 

espai TIC, tallers de molinets de vent, estels de paper i de 

bombolles de sabó. 

Al migdia, dinar pícnic amb famílies (porta el menjar i una 

manta i vine a dinar a la Linera). 

A les 17.30 h, espectacle "Contes al terrat", a càrrec de la 

cia. Anna Roca: un espectacle que us farà volar la imaginació, 

jugant amb els objectes més quotidians que trobem en un 

terrat. En cas de pluja, l'obra es farà a l'Escola de Música.

Maig-juny

A la Biblioteca Can Rajoler: exposició del Racó de pares, 

dedicat al paper actiu de les famílies en l'educació (guia de 

lectura i exposició de documents i contes).
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