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Quin és el propòsit de
l'escola de mares i pares?

 Crear un ambient càlid entre families i escola. Un pont 
amable de connexió.

 Participar en l'aprenentatge dels nostres fills/es i en 
l'aprenentatge nostre com a pares i mares.

 Compartir la felicitat que ens proporciona l'alegria dels 
nostres fills/es en el seu procés de creixement.

 Gaudir de la companyia de les altres famílies. 
 Passar-s'ho bé fent activitats que ens omplen



  

QUÈ FAREM?
 Festa de Benviguda. Paella gegant per a 

tothom que vulgui venir. 5 octubre 2013
 Cadascú es porta plats i cubert i tindreu el dinar 

fet!          PAELLANIMEU-VOS



  

Necessitem representants a totes 
les classes

Dinamitzadors/es = delegats/des d'aula
 Patufets

 Pinotxos

 Tabalugues

 Rovellons

 Alícies

 Tanits

 Tintins

 Petits Prínceps

 Massagrans



  

Potenciar l'espai “emp”

 Seria interessant que pares i mares de cada 
classe fessin tertulies per aclarir dubtes, aportar 
idees i crear un lloc de coneixença. 

Patufets, Pinotxos,Tabalugues,Rovellons, Alícies,Tanits, 
Tintins, Petits Prínceps i Massagrans 



  

Altres activitats a l'espai “emp”
escolademaresipares

 Espai obert per consultar internet.
 Cafè, te i tertulia.
 Espai de dubtes. 
 Visionat de documentals d'educació i col·loqui
 Compartir experiències:

 Cuina, costura, dibuix, lectura...manualitats



  

TEATRE PER NADAL

 TEATRE DE PARES I MARES pels nostres 
fills/es obert a tothom!

 Veniu a col·laborar, a riure i demostrar la vostra 
part més creativa.

 Es necessiten actors i actrius, música, 
vestuari....PARTICIPEU!



  

BTT per a tots els nivells

 Familiar
 Mitjà
 Canyero



  

Altres activitats a l'espai “emp”
escolademaresipares

 Espai obert per consultar internet.
 Cafè, te i tertulia.
 Espai de dubtes. 
 Visionat de documentals d'educació i col·loqui
 Compartir experiències:

 Cuina, costura, dibuix, lectura...manualitats



  

Curs de creixement personal per 
mares i pares

 Activitat d'un matí per aprendre a gestionar les 
emocions que ens sorgeixen a l'educar als 
nostres fills. Mirar amb amor als nostres fills.

 Finalment l'activitat acabarà amb un collage de 
mares, pares i canalla que decorarà el centre.

 Hi haurà servei de monitoratge pels fills/es



  

Excursions en família
 Realitzarem 3 sortides. Encara no estan 

definides. Podeu opinar!
 TARDOR: Fou de Tous amb la botànica Mercè 

Cartanyà

 HIVERN: BCN. Cosmocaixa.
 PRIMAVERA: Montseny per descobrir la 

riquesa de color que ofereix la natura.



  

Una escola tant activa sense logo!!!!

 Us demanem que participeu en familia en la 
creació del logo de l'escola de mares i pares.

 Us passarem les bases pel google apps
 LA PARTICIPACIÓ ENS FA SENTIR-NOS 

UNITS.



  

Tots nosaltres també fem escola!

Enfortint les nostres arrels, enfortim les dels 
nostres descendents.

              Gràcies!
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