
ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS I BIBLIOTEQUES

Escola Municipal Pau Vila
Collage de fotografies amb moments de cada 
història familiar. Participació de familiars a la 
classe dels infants per fer tallers o activitats.
Les àvies i avis de la residència ens explicaran 
històries de quan eren joves.

Escola Lluís Piquer
Durant la setmana:
Infantil: dijous 17 matí, gimcana familiar amb 
pares/mares voluntaris; divendres 18 tarda, berenar 
amb famílies i alumnes, on els infants cantaran 
una cançó.
Cicle inicial: durant la setmana, xerrades d’avis i 
àvies sobre la seva infància. Berenar amb famílies.
Cicle mitjà: dimarts matí: taller de zumba amb 
famílies (pavelló municipal).
Cicle Superior: tallers/xerrades amb famílies 
voluntàries i divendres tarda, berenar familiar.

Escola Pompeu Fabra
Divendres 11, de 9 a 12.30 h: caminada familiar a 
Gallecs; de 5 a 16.30 h, actuació d’acroesport i 
presentació d’una dansa popular de 5è i 6è.
Dilluns 14, de 15 a 16.30 h, tarda d’ambients a 
educació infantil i tarda d’escacs a 4t.
Dimarts 15, de 15 a 16.30 h, tarda d’ambients a 
cicle inicial.
Dimecres 16, de 15 a 16.30 h, jocs de taula a 3r.
Dijous 17, de 15 a 16.30 h, jocs al pati de 5è i 6è.

Escola Vila Parietes
Infantil: jocs populars amb les famílies.
Infantil i primària: exposició de fotografies en 
família, caminada i esmorzar familiar a la Linera.

Secció d’Institut La Sínia
Dimarts 15, exposició dels treballs de recerca de 
l’alumnat de 4t d’ESO. Sala Cooperativa de 17 a 19 
h (oberta a tothom).
Dimecres 16, dijous 17 i divendres 18: Obrim les aules! 
Visites guiades per a familiars d’alumnes, d’11.30 a 
13.30 h (explicació del projecte educatiu, visita 
guiada i valoració).

Escola Ntra. Sra. Montserrat
Dimarts 15, trobada FEAC (Família-Escola-Acció-
Compartida).
Dijous 17, xerrada ‘Aquí, prou bullying’.
Dinar de germanor. Organitza l’AMPA de l’escola.
Infantil: vindran famílies a explicar contes.
Primària: cinema per reflexionar: CI= pel·lícula 
’Coco’, CM= pel·lícula ‘Croods’, CS= Gimcana de la 
família.
Secundària: concurs fotogràfic família-escola. Cinema 
per reflexionar: pel·lícula ‘De tal palo, tal astilla’.

Escola Bressol La Cuna
Durant tota la setmana, escola oberta a les famílies 
que vulguin venir amb una proposta per compartir. 
Taller d’estampació de samarretes.

Escola Bressol El Cirerer
Durant tota la setmana, tallers i activitats amb famílies 
per compartir una estona.
Divendres 18, ‘tarda d’escola oberta’ a les famílies, 
amb tallers, activitats de jardineria, contes, bere-
nars, etc.

Escola Bressol El Gargot
Durant tota la setmana, activitats amb la participació de 
les famílies: mural interactiu de missatges, el dia 
dels avis, sessió de música amb l’Alba de l’Escola 
Municipal de Música, col·laboració per mantenir els 
elements de joc del jardí, berenar-sopar a la fresca...

Escola Municipal de Música
Dimecres 15, 17.30 h, taller stromp de percussió 
urbana. Dijous 17, 17.30 h, taller Ritme & Cordes. 
Divendres 18, 17.30 h, taller Avui tots som nens i 
nenes (5 a 7 anys) i taller Sound painting.
Totes les activitats estan adreçades a les famílies i 
obertes al públic en general.

Escola de la Natura
Divendres 11, a l’Escola de la Natura, 17.30 h, 
taller de natura en família: El canvi climàtic en una 
classe pràctica. Adreçada a famílies amb nens a 
partir de 5 anys. Preu: 2€ nens de Parets / 4€ nens 
d’altres municipis.
Divendres 18, a l’Escola de la Natura, 17.30 h, 
sessió d’astronomia: SOHO, 20 anys observant el 
sol des de l’espai, per a famílies amb nens a partir de 
5 anys. Gratuïta.
A l’Observatori Pau Vila, 21.30 h, sessió d’astronomia: 
observació de Júpiter, Venus i la lluna, per a famílies 
amb nens a partir de 10 anys. Gratuïta. 
Per a totes les activitats, cal reserva prèvia a 
escolanatura.parets.cat

Biblioteca Can Butjosa
Dijous 17, 18 h, Hora del conte amb Gemma G. Vilardell, 
que explicarà contes de famílies. 
Dissabte 19, a les 11 h, Dissabte en família: contes i 
cançons de família a càrrec de Caro Von Arend. 
Tota la setmana: exposició de llibres sobre la família.

Biblioteca Can Rajoler
Tot el mes, exposició de llibres relacionats amb les 
famílies. 
Dimarts 15, 18 h, Hora del conte: contes en família, a 
càrrec de persones voluntàries.
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Diumenge 20

D’11 a 14 h, al parc la Linera, 

FESTA DE CLOENDA DE LA 
11a SETMANA DE LA FAMÍLIA:
Tallers de manualitats amb material reutilitzat 
organitzat per la CAMPA de Parets
Tallers de baldufes i clauers, bombolles de sabó, 
castell de sorra de colors, carpa espai bebès, jocs en 
grup, màquina de crispetes.
Iniciació al món casteller per a totes les edats 
(posicions, pinya, tipus de castells), i xocolatada per a 
tothom, organitzat per Manyacs Parets.
Dinar pícnic (porta el dinar i una manta i queda’t a 
dinar a la Linera).

Dies per determinar
A les tres Escoles Bressol Municipals, xerrada "Les 
rebequeries" a càrrec del CDIAP.

PROGRAMA
Dijous 17

A l’Escola Lluís Piquer, 17.30 h, xerrada 
‘L’educació dels primers anys condiciona el futur 
adolescent?’’ a càrrec de Ramon Casals, professor 
de secundària i expert en relacions pares-fills. 
Servei de cangur: cal reservar a 
xef.educacio.parets@gmail.com abans del 15 de maig


