
 

 

Democràcia, 20  -  25007  LLEIDA 

Tel.: 973 235 140  -  Fax: 973 237 646 

E-mail: col-sagradafamilia-lleida@xtec.cat 

30/10/2014 
 

A L'ATENCIÓ DE TOTES LES MARES I DE TOTS ELS PARES D'ESO 
 
 
Benvolguda família, 
 
El motiu d'aquesta carta és explicar-vos les novetats que presentem enguany dins el programa 
FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida. (FEAC). 
 
El programa FEAC és una invitació al diàleg i consta de dos components: un BUTLLETÍ digital 
al que podeu accedir a través de la pàgina web del Col·legi i unes TROBADES. El programa 
FEAC del nostre Centre és una escola de pares on hi participen mares, pares i mestres, en grups 
de treball animats per un professor o professora del Centre que ha estat preparat específicament 
per a aquesta tasca i desenvolupen 4 temes en 4 sessions d'una hora de durada al llarg del curs 
escolar. La metodologia és el diàleg, que dirigeix el conductor de grup. Durant cadascuna de les 
sessions es dóna per escrit als participants l'opinió d'uns experts en els temes que es tracten. 
 
El programa FEAC disposa d'una pàgina Web que es pot visitar des de la del nostre Centre 
www.xtec.cat/col-sagradafamilia-lleida clicant damunt FEAC o www.escolacristiana.org clicant 
damunt FEAC. 
 
Ara us demanem la vostra inscripció a les 4 trobades FEAC d'ESO que seran: 
1a trobada: 05/11/2014     //     2a trobada: 21/01/2015    //     3a trobada: 25/02/2015      //   
4a trobada: 06/05/2015. 
 
En la primera trobada d'aquest curs es tractarà el tema "Jo sóc... el teu amic. Vull que 
estiguis bé... perquè sóc el teu amic." del qual adjuntem el cas i unes qüestions per obrir 
el diàleg entre els assistents i perquè ho pensem a casa abans de venir.  
 
Les trobades començaran a les 17.15 h. Si creieu que l'hora de la trobada no és adequada feu-
nos-ho saber i en podem buscar una altra entre tots els interessats.    
 
Us esperem el proper dimecres 5 de novembre al Col·legi !  
  
Ben cordialment, 
 
 
               Susanna Cano González     Josep Salvia Canut 
               Representant de la titularitat   Director  

 
 
 



num. 69

Jo sóc... el teu amic

Vull que estiguis bé... perquè sóc el teu amic

Qüestions
per al diàleg:

1 Com se sent en Joan?

2 Per què parla d'amic i després

de tio?

3 Propiciem i dediquem part del

nostre temps a conèixer i parlar

dels seus amics/gues? O els

aconsellem sense ni tan sols

haver escoltat el que de

vegades ens diuen?

Parlem-ne tots plegats!

En Joan i en Miquel són
companys de classe des
que eren ben petits. Ja des
de l'escola bressol havien
estat, fins i tot, a la mateixa
aula, malgrat que no ho
recordin. Les mares, que
tenien certa amistat -atès
que les àvies respectives
havien estudiat també
juntes-, veien amb
freqüència en Joan o en
Miquel a casa tot compartint
el dinar, i alguna vegada
fins i tot dormint-hi.

Acostumaven en Joan i en Miquel a estudiar plegats, compartien algunes afeccions com la
música. De tant en tant, si els pares els deixaven, anaven a algun concert fins tard i algun
dels dos pares els retornava a casa. 

Però, d'un temps ençà, en Joan notava que en Miquel havia canviat. Quan en Joan deia
de quedar, o bé per estudiar o bé per sortir amb la resta de la colla, en Miquel fugia
d'estudi o li donava llargues. Cada vegada eren més freqüents les negatives del seu amic
a voler fer quelcom amb ell.

Feia temps que els pares d'en Miquel no estaven bé. Alguna vegada li havia comentat a ell
-i només a ell- que els seus pares volien separar-se.
Així doncs, en Joan va pensar que aquell divendres, que no tenien massa deures per al
dilluns següent perquè tan sols eren a l'inici de curs, buscaria una estona al vespre per
poder parlar amb el seu amic i preguntar-li què li passava.

No sabia com fer-ho. Sempre, des que es coneixien, hi havia hagut molta confiança. S'ho
explicaven quasi tot.

Arribà divendres. Havien quedat per prendre alguna cosa al bar que hi havia a la plaça,
just al costat de la casa d'en Miquel. En Joan començà la conversa.

-    Gràcies per haver vingut. Darrerament costa molt de trobar-nos. Estàs bé? - pregunta
en Joan.
-    Sí. Per què ho dius? No em veus bé? -respon en Miquel
-    Home, fa setmanes que et persegueixo per poder estudiar junts o per fer coses plegats
amb la colla i tu passes. Dius que no tens temps... Però sí que veig que et fas amb altres
que crec sincerament que no et convenen &ndash;comenta en Joan tot començant a
posar-se tens.
-    Jo? Amb d'altres? A veure, tio, puc sortir amb qui vulgui i on vulgui. No necessito ningú
que em digui què haig de fer, ni amb qui, ni on anar. Ho entens? -crida en Miquel.
-    Què dius?! A mi no em cridis... Sé que tens problemes a casa. Tan sols vull ajudar-te.
Em preocupo per tu. Vull que estiguis bé... perquè sóc el teu amic!
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