ACTIVITATS A LES ESCOLES
Institut Torre de Malla
Dimarts 10 maig, a la biblioteca: Taller amb
famílies de prevenció de consum d'alcohol (pautes
i eines d'utilitat per abordar situacions derivades
del consum d'alcohol en adolescents). A càrrec de
la Fundación Alcohol y Sociedad.

Secció d'Institut La Sínia
Dimarts 10 i 17 maig, de 18 a 20 h: tallers
formatius Què fem des de casa quan apareixen
dificultats d’aprenentatge, a càrrec del GPS
Educació

Escola Municipal Pau Vila
Durant la setmana:
• Exposició de fotograﬁes o dibuixos amb una
breu explicació de “Jocs en família”.
• Es convida a les famílies a compartir històries,
contes, manualitats, destreses... amb el nostre
alumnat.

Escola Lluís Piquer
Durant la setmana:
• Infantil: Gimcana amb les famílies i berenar.
• Primària: activitats de cura i manteniment dels
espais i materials de l’escola amb la col·laboració
de les famílies, esbrinar l’origen del nom dels
infants, etc.

Escola Pompeu Fabra
Caminada familiar a Gallecs.

Escola Vila Parietes
Durant la setmana:
• Exposició de fotograﬁes familiars amb una breu
explicació “Diversió en família”.
• Jocs tradicionals amb la participació de les
famílies.

Escola ACESCO
Divendres 13 maig:
• Infantil (15-17 h). Tastet de pastissos elaborats
pels pares/mares de l'alumnat.
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• C. Inicial (15-17 h). Gimcana de jocs al pati de
l'escola, organitzada pels pares/mares de
l'alumnat.
• C. Mitjà (15-17 h). Berenar i jocs tradicionals a
Cal Jardiner.
• C. Superior (11-12.30 h). Partits de futbol i
bàsquet entre alumnes i pares/mares.
Dijous 12 de maig
• ESO (16-20 h). Donació de sang al banc de
Sang i Teixits.

Escola Ntra. Sra. Montserrat
Primària: contes avis/àvies i néts/netes, xerrades
per part de pares/mares on s'explicarà els oficis
que fan, visionat de pel·lícules al·lusives a la
família.
ESO: xerrades sobre experiències personals i com
aquestes influencien en la dinàmica familiar
(Institut Guttman).
Dinar de germanor el cap de setmana amb activitats familiars.

Escola Bressol La Cuna
Durant tota la setmana, les famílies entren a
l'escola i participen en activitats diverses.
Divendres 13 a la tarda, musical amb famílies
amb Xavi, pare de l'escola.

Escola Bressol El Cirerer
Setmana amb diversos tallers familiars a l'escola.
Infants i adults compartiran espais i temps.
Divendres tarda, en Manel, del grup Articulat, ens
farà una audició per a famílies i infants. Cantarem
i escoltarem cançons i ballarem plegats.

Escola Bressol El Gargot
Durant tota la setmana, a l'escola hi haurà activitats artístiques muntades de forma permanent on
infants i adults podran participar-hi conjuntament.
També tindrem matí musical, berenar familiar, dia
dels avis i botifarrada.

PROGRAMA
Dilluns 9 de maig
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Can Butjosa, presentació del
llibre Ei que creixo! Que
no t’agafi de sorpresa.
Desenvolupament entre
els 0 i els 3 anys, a càrrec
de l’equip de professionals del
CDIAP Spai Tr3s de PARETS i
de Dolors Torres, supervisora
clínica del CDIAP.
Servei de cangur amb inscripció prèvia a
xef.educacio.parets@gmail.com
(data límit: divendres 6 maig)

Diumenge 15 de maig
D’11 a 14 h, al parc la Linera, festa de
cloenda de la 9a Setmana de la Família:
Tallers amb Qpertin de tablets i robòtica
Taller de bombolles de sabó
Ludoteca infantil
El traginer de jocs
(45 jocs gegants de fusta repartits pel parc)
Un inﬂable (per a tots els públics)
Una màquina de crispetes per regalar
paperines a tothom
Dinar pícnic (porta el dinar i una manta i
queda’t a dinar a la Linera)

Maig
A la Biblioteca Can Rajoler, el Racó de Mares i
Pares es dedicarà a la temàtica de la família.
Durant tot el mes de maig hi haurà l’exposició de
llibres sobre el tema acompanyat d’una guia de
lectura.
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