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DIUMENGE 8 DE MAIG
D’11 a 12 h, a la plaça de la Vila
Ballada de gitanes i taller familiar de Gitanes.
Colla del Ball de Gitanes de Parets.

MAIG 2022

DIVENDRES 13 DE MAIG
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler
Presentació del Projecte Educatiu de Centre Compartit.
Escoles bressol municipals.

DIUMENGE 15 DE MAIG
D’11 a 14 h, al parc del Sot d’en Barriques

CLOENDA DE LA 14a SETMANA
DE LA FAMÍLIA

DL B 9437-2022

Jocs i tallers infantils.
Espai de jocs Territori menuts i Jocpalets: jocs populars i
tradicionals de gran format, rutlles, etc.
Tallers infantils: realització d’una bossa eco, creació
d’un puzle i fabricació d’slime (pasta elàstica
modelable).

a
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ACTIVITATS

ALS CENTRES EDUCATIUS I BIBLIOTEQUES DE PARETS DEL VALLÈS

Biblioteca Can Butjosa
Del 9 al 14 maig: Exposició de llibres sobre els
diferents models de família.
Dijous 12 maig a les 18 h, Hora del Conte especial
Setmana de les Famílies a càrrec de Gemma G. Vilardell.
Cal inscripció prèvia.
Dissabte 14 maig a les 11 h, Contes i cançons de
família a càrrec de Caro Von Arend. Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Can Rajoler
Del 9 al 25 de maig: Exposició de llibres i contes sobre
la diversitat i els nous models de família.
Dimarts 24 maig a les 18 h: Hora del conte per a
nadons: Ninota, a càrrec de Mima Teatre.

Escola Lluís Piquer

Escola Nostra Senyora de Montserrat

Comunitat de petits:
Foto de família: els infants decoraran el marc per fer
un mural a la classe.
Gimcana per part de les famílies.
Divendres tarda, passejada pel riu amb les famílies.
Comunitat de mitjans:
Experiments en família.
Comunitat de grans:
Petits experiments en família. Gravació a casa d’un
vídeo, que es penjarà en un padlet.

Diumenge 8 de maig, d’11 a 14 h
Jornada familiar durant tot el matí a l'escola.
Taller de cuina per a l'alumnat d'infantil: vine a fer la
recepta NSM de rebosteria creativa.
Manualitat per a l'alumnat d'educació primària amb les
seves famílies.
Finals esportives torneig 75è aniversari: bàsquet
3x3 i futbol 5. Equips participants: famílies, exalumnes i
personal del centre.
Dinar de cloenda.

Escola Pompeu Fabra

Escola ACESCO

Espectacle musical d'en Manel amb les famílies.
Convidem les famílies a compartir les seves habilitats
amb nosaltres. (xerrades, cura de l'hort, explicar un
conte, músics...)
Compartim les propostes de joc amb les famílies
(maletes amb material dels diversos ambients en
préstec).

Dilluns 9, de 15 a 16.15 h: Tarda de relaxació, per als
alumnes i les famílies d’educació infantil i cicle inicial.
Taller de massatges shiatsu amb la cia. Instinto.
Concert de ‘Gong i cuencos tibetanos’ a càrrec
d‘Escolta el teu cos.
Dimarts 10, de 15.30-16.15 h: Taller d’arts marcials
impartit pel mestre de l’escola “Taekwondo Lee Young”
de Parets. Adreçat als alumnes i les famílies de cicle
mitjà i superior.
Dimecres 11, de 15 a 16.30 h: Passejada per Gallecs
per a tota la comunitat educativa amb jocs familiars
organitzats per l’AFA de l’escola.
Dijous 12, de 15.45 a 16.15 h, Tarda de zumba per a
tothom. Impartida per Teresa de Club Kangoo i un grup
de famílies de l’escola.
Divendres 13, de 9 a 10.30 h, Aules obertes. Les
famílies podran entrar a les aules dels seus fills i filles i
fer classe amb ells.
Divendres 13, de 15 a 16.30 h, Cursa solidària Save
the children organitzada per l’escola.

EB El Cirerer

Escola Municipal Pau Vila

EB La Cuna
Tota la setmana, l'escola és oberta per acollir les famílies
que vulguin compartir una estona amb nosaltres.
Dimarts i dijous a la tarda, plantarem i regarem plantes
al nostre jardí.
Divendres 13 de maig, activitat d'estampació de samarretes blanques amb infants i famílies.

EB El Gargot

Divendres 6 de maig, a la tarda: Sessió de conta contes
amb famílies amb l'Aida Cusidó.

Convidarem les famílies que vinguin a explicar-nos
contes, fer jocs al pati, cantar cançons, fer activitats amb nosaltres, dins de l'escola.

11 i 13 de maig. E. infantil i cicle inicial gimcanes amb
les famílies.
13 de maig. Cicle mitjà: pintures amb les famílies.
13 de maig. Cicle superior: passejades amb les famílies.

Escola Vila Parietes
Selfie en família. Selfie familiar en un marc fet de
manera artesanal.
Jocs i contes en família. Les famílies podran gaudir
d'una tarda amb jocs tradicionals, de taula i/o explicant
contes amb els infants

Institut La Sínia
Dimecres 11 de maig. 19 h
Activitat: "Caminar quiet. Decàleg per a l'èxit
educatiu". Ponent: Àlex Letosa, psicòleg, logopeda,
coach educatiu. Aportarà eines útils que permetin la
reflexió de cada persona sobre l'educació. Des d'una
perspectiva positiva, amorosa i respectuosa i basada en
evidències científiques. El decàleg parteix de
l'experiència del ponent com a pare de tres fills i amb
més de 20 anys de trajectòria a
l'educació i la investigació universitària.

