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família i municipi

PROGRAMA

ACTIVITATS A LES ESCOLES
Secció dInstitut Parets del Vallès II

12 de maig, a les 18 h: projecció del documental "El menjar
que llencem", sobre la societat consumista actual, amb
debat posterior i conclusions. Obert a les famílies

Escola Vila Parietes

Divendres 16 maig: caminada familiar fins a les pistes
d'atletisme i esmorzar. Al llarg de la setmana, compartim
estones de pati. Les famílies que vulguin, podran venir a
l'hora del pati o alguna tarda a jugar amb els seus fills/es.

Escola Municipal Pau Vila

Exposició dels treballs de l'alumnat amb la presentació
d'una Persona Important per a ells, a qui es convidarà a
venir a l'escola. També es convida la família a compartir
històries, anècdotes, manualitats, etc, i els avis de la
Residència Pedra Serrada a recitar poemes, explicar
històries, etc.
Dijous 15 maig: concert instrumental dels alumnes de 4t
curs a la Residència Pedra Serrada.

Escola Lluís Piquer
Dijous 15, matí: Educació infantil, gimcana preparada pels
pares.
Divendres 16, a la tarda: berenar família-escola
Cicle inicial: intercanvi de jocs. Els pares ensenyen els jocs
d'infantesa als alumnes i ells els ensenyen els jocs d'ara.
Cicle mitjà: convidarem els avis i àvies a compartir cançons,
danses, jocs tradicionals, etc, amb esl alumnes.
Cicle Superior: tallers de manualitats i de costura.

Escola Pompeu Fabra

Escola Ntra. Sra. de Montserrat
Al llarg de la setmana:
Primària: Cinema fòrum. Temàtica familiar.
Secundària: Dibuixos, poemes i redaccions Què és per a
tu la família? Exposició dels treballs.

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 a les 16 h, tallers
diversos.

Escola bressol El Cirerer
Inauguració oficial del nou horari i dinamització de l'Espai
de pares, on poden llegir, mirar àlbums, consultar projectes
educatius, relacionar-se, etc.
Tota la setmana: les famílies podran fer activitats i tallers
a les aules dels seus fills/es.
Divendres 16 a les 16 h: projecció de l'audiovisual La nostra
escola, on els protagonistes són els infants del Cirerer.

Del 12 al 18 de maig
A la Biblioteca Can Butjosa, Explicam un conte: joc
dintercanvi de rols per explicar contes. Exposició de contes
de famílies.
Durant el mes de maig, a la Biblioteca Can Rajoler: l'hora
del conte amb Històries de famílies. El Racó de pares,
dedicat al paper actiu de les famílies en l'educació (guia de
lectura i exposició de documents i contes).

Dijous 15 maig
A les 18 h, a l'Escola Municipal Pau Vila, xerrada Els nostres
conflictes de cada dia, a càrrec de M. Helena Tolosa, mestra
psicopedagoga i terapeuta familiar. Cal inscriure's per
preveure servei de cangur: xef.educacio.parets@gmail.com

Divendres 16 maig
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte
especial: contes de famílies.

Escola bressol El Gargot
Dilluns, tarda: tallers de quadres creatius.
Dimarts, matí: audició del Manel. Obert a les famílies.
Dimecres: Inauguració de la biblioteca de l'escola i
representació dels titelles dels gegants de Parets.
Dijous, matí: preparació del berenar amb família.
Divendres: berenar amb família i jocs reciclats per jugar
amb família, a càrrec de Guixot d'en 8.

Escola Municipal de Música

Divendres 16, matí: caminada familiar per la Torre de Malla.

Dijous 22: taller de danses tradicionals amb música en
directe al parc la Linera.

Escola ACESCO

Escola de la Natura

Educació Infantil: berenem amb la família.
Cicle Inicial: gimcana amb la família.
Cicle Mitjà: sortim a berenar amb la família.
Cicle Superior: tallers amb la família.
16 maig, de 17.30 a 19 h: conferència "L'autoestima dels
nostres fills", organitzada per l'AMPA ACESCO. A la
biblioteca de l'escola, amb servei de guarderia.
Inscripció prèvia.

Dissabte 10 maig: sortida familiar Fem disabte: neteja dels
espais fluvials.
Divendres 16 maig de 17.30 a 19.30 h: taller familiar, cuinem
amb productes de la terra; farem una pizza vegetal de
Gallecs.
Inscripcions a l'Escola de la Natura: tel. 93 562 17 94
escola.natura@parets.cat

Dissabte 17 maig
De 18 a 19 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Creixem llegint en
família, contes i cançons per descobrir la màgia de les
paraules, amb Caro Von Arend.
La Biblioteca estarà oberta a de 17 a 20 h.

Diumenge 18 maig
D11 a 14 h, al parc la Linera, festa de cloenda de la
Setmana de la Família, amb l'espai de jocs Som petits i
jocs de gran format Fes-te gran, organitzats per Quiràlia,
juntament amb els tallers El clauer del civisme i Imantem
les normes (en cas de terra moll es farà a la plaça),
Al migdia, pícnic amb famílies (porta el menjar i una manta
i vine a dinar a la Linera).
A les 17.30 h, espectacle "Carretó de contes", a càrrec de
la cia. Festuc Teatre: recull de contes populars fets amb
titelles. Amb la col·laboració de Rialles Parets (en cas de
pluja, es farà a l'Escola de Música).

