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Del 10 al 16 de maig
Durant la setmana es farà difusió digital del díptic
amb el títol Educar per a la igualtat de gènere en la
família, elaborat a partir de les trobades realitzades
per la XEF abans de la pandèmia.
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Dilluns 10
A les 19 h, xerrada online Coeducació i diversitat
de gènere a càrrec de Berta Cunill Purgimon,
psicòloga i directora del centre Som. Xerrada per
educar en igualtat i equitat de gènere.
https://us02web.zoom.us/j/86257247514?
pwd=MVp10VQvbOVJSTFzU21jYlcwaIVzUT09
Organització: CAMPA

3

Diumenge 16
D’11 a 14 h, al parc del Sot d’en Barriques,

CLOENDA DE LA
13a SETMANA DE LA FAMÍLIA:

A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Els gossos
de Nelson Valente, a càrrec de la Sala Trono.
Adreçat a persones adultes.
Intèrprets: Mercè Arànega, Sandra Monclús, Joan
Negrié i Albert Pérez.
Una comèdia amarga, agosarada i crítica amb la classe
mitjana de la societat occidental. Una família confortablement acomodada en les seves pors es veurà abocada
a revisar certs plantejaments que convertiran la seva
plàcida llar en un camp de batalla.
www.focusdistribucio.cat/ca/es/els-gossos/

DL: B 8117-2021

Música, jocs i tallers. Espai de circ i jardí dels petits.
Activitats en grups reduïts i amb totes les mesures
sanitàries vigents.
Musictruck Fest presenta ‘Música en família’, a càrrec
d’AMACAT i CEM María Grever.
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ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS I BIBLIOTEQUES
Escola Municipal Pau Vila

Es proposa una setmana artística i literària en família.
La gravació de contes, poemes, històries, anècdotes,
una petita obra de teatre... en vídeo que es farà arribar
a l'escola. Tots aquest vídeos es veuran a les classes
amb la resta d'alumnes.
Realització d'un arbre de paraules boniques. Cada
família tria una paraula que porta a l'escola. Totes les
paraules es penjaran en un arbre.

Escola Lluís Piquer

Durant la setmana:
Infantil: foto de família per presentar tots els membres als companys/es. Dibuix / manualitat de la
nostra família en cadeneta. Vídeo curt de les famílies compartint alguna habilitat o activitat. Cançó
per a les famílies.
Cicle inicial: vídeo curt on la família plantejarà un
repte a fer durant la setmana. Els reptes es gravaran i es penjaran al classroom.
Cicle mitjà: vídeo curt on l’alumnat presenta la
seva família i explica què faran junts. El vídeo es
penjarà a la plataforma classroom.
Divendres 14, cada grup de classe visualitzarà els
videos i cantarà una cançó com a cloenda.
Cicle superior: vídeos-reptes proposats per les
famílies per tal que l’alumnat els faci. Ball de
Tik-Tok: els vídeos amb la coreografia es penjaran
al padlet de cada nivell.

Escola Pompeu Fabra

Famílies d'Educació Infantil i Cicle Inicial: Dilluns 10
tarda. Contacontes.
Famílies de primària: Dimarts 11. Bingo musical.
L'alumnat farà una llista de cançons per muntar un
bingo musical, amb el qual podrem jugar amb les famílies (via Meet).
Famílies d’infantil i primària:
Dimecres 12. Classe d'activitat física de zumba. Famílies voluntàries impartiran una classe de zumba online
des de les aules (via Meet).

Escola Municipal de Música

Dimecres 12. 18 h "Taula de reflexió amb les famílies
sobre pantalles i emocions" (via Meet).
Famílies d'infantil: Dijous 13. Fem experiments. Les
mestres proposaran uns experiments que es faran des de
l’aula conjuntament amb les famílies (via Meet).
Divendres 14 matí i tarda (Presencial). Cursa "Save the
Children".

CANTA Parets Virtual 2021. Amb l'alumnat de P5 de
les escoles de Parets i el professorat de l'Escola Municipal de Música. Cantata "Florinda, la vaca pallassa”. A
causa de la situació excepcional de pandèmia, CANTA
Parets 2021 es fa en format vídeo que trobareu a partir
del 10 de maig a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Escola Vila Parietes

Escola de la Natura

Al llarg de la setmana: Què ens voleu explicar?: les famílies poden explicar històries, contes, receptes de cuina,
cantar una cançó, etc., a través de videoconferència o
classroom. Cal contactar amb la persona tutora per
participar-hi.
Dilluns 10 i dimarts 11: Foto de família: les famílies
poden portar una foto de família enganxada en un CD (o
fons dur) per penjar a l'escola i decorar-la.

Escola ACESCO

Divendres 14 matí i tarda: Ens connectem amb les famílies. Setmana de tallers online per gaudir de l'escola en
família. La tutora avisarà de l'hora i facilitarà l'enllaç a
cada grup.

Institut La Sínia

Dijous 6, 18 h, xerrada via meet: "Bones pràctiques per
a la família digital", a càrrec del sr. Gerard Vilanova Godoy.
Accés: https://meet.jit.si/GerardVilanova
Més informació sobre el ponent https://ticactiva.cat/
Més informació sobre el llibre publicat:
https://ticactiva.cat/producte/el-seu-primer-mobil/

Escola Ntra. Sra. Montserrat

Durant la setmana:
Videofòrum a primària i ESO. Els alumnes visualitzaran
una pel·lícula sobre la família i realitzaran un cinefòrum.
Elaboració de jocs relacionats amb la família: joc
simbòlic, joc de cartes...
Dilluns 10 de maig: Festa de l’aprenentatge a infantil i
primària. Els alumnes exposaran a les famílies de l’escola
els productes finals dels seus projectes (via Meet).

7 maig, 17.30 h. Escola de la Natura. Contes de natura
en família: El reciclatge "aquí sí, aquí no!". Conte
teatralitzat on els més petits ens ajudaran a recordar
com hem de reciclar.
21 maig, 20 h. Can Jornet. Sortida nocturna: "La
descoberta dels amfibis de Gallecs".
21 maig, 20h. Escola de la Natura. "Mart té marcians?
Observació de la Lluna", dins de les sessions
d'astronomia infantil

Biblioteca Can Butjosa

Del 10 al 15 de maig, a la sala infantil de la biblioteca,
exposició temàtica de llibres i contes: Els models de
família i els seus membres.
Dijous 13, 18 h, Hora del Conte especial famílies amb la
Mercè Martínez. Aforament limitat. Cal inscripció
prèvia.
Dissabte 15, a les 11 h, Dissabte en família: contes i
cançons de família a càrrec de Caro Von Arend. Aformanet limitat. Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Can Rajoler

Tot el mes, exposició de contes sobre la diversitat familiar.
Dimarts 25, 18 h, Hora del conte: Contes en família", a
càrrec de Blai Sanabre. Cal inscripció prèvia.
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