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A L'ATENCIÓ DE TOTES LES MARES I DE TOTS ELS PARES 
DE PARVULARI (3, 4 i 5 anys) 

 
Benvolguda família, 
 
El motiu d'aquesta carta és convocar-vos a la segona trobada del programa 
FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida. (FEAC) del present curs escolar. Recordeu que ja 
havíeu d’estar inscrits a les quatre sessions. Si no ho estàveu, en aquesta segona sessió encara és 
possible fer-ho per a les que resten. 
 
El programa FEAC és una invitació al diàleg i consta de dos components: un BUTLLETÍ digital 
al que us podeu connectar a través de la pàgina web del Col·legi i unes TROBADES. El 
programa FEAC del nostre Col·legi és una escola de pares on hi participen mares, pares i 
mestres, en grups de treball animats per un mestre o mestra 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 la trobada FEAC de Parvulari escrita en negreta: 
1a trobada: 06/11/2014     //     2a trobada: 22/01/2015     //     3a trobada: 26/02/2015      //   
4a trobada: 06/05/2015. 
 
En la segona trobada d'aquest curs es tractarà el tema "Confiem en l'escola" 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. i hi haurà servei de guarderia. 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 dijous 22 de gener al Col·legi !  
  
Ben cordialment, 
 
 
               Susanna Cano González      Josep Salvia Canut 
               Representant de la titularitat   Director    
 
 



num. 71

Confiem en l'escola

El nostre nen comença l'escola

Qüestions
per al diàleg:

1 Espanta l'escolaritat? Per què?

2 Confiem en l'escola del fill/a?

3 Quina sensació tenim els
pares, i quina els fills i filles,
quan anem a l'escola? 

Parlem-ne tots plegats!

S'acosta el primer dia
d'escola del Pol, un nen que
ha passat un parell d'anys
envoltat d'adults. Els ha fet
riure, els ha emocionat amb
les seves paraules, ha estat
el més fotografiat de tota la
família, ha estat envoltat de
joguines personals i
intransferibles... En fi, tot un
rei.
Ara iniciarà, però, una llarga

etapa a la vida: l'escolaritat. Un mot que espanta, sobretot, la Gina, la mare. 
Amb els avis, el nen es comportava bé: menjava, dormia, jugava...Ara, no obstant això, tot
canviarà: l'hauran de deixar a l'escola des de les 9... fins a les 5! 

- Ai, quin patiment! -pensava la Gina.

Realment, la parella es troba amb una sèrie de problemes: avis que s'han d'ocupar d'un
altre nét, horaris complicats a la feina, recerca d'activitats extraescolars, coordinació amb
familiars o amics per ocupar-se de la criatura... Un munt de neguits que condicionen el
descans de les vacances, sobretot el psicològic. 

El Pol continua igual; ell què en sap, de tot plegat! Està jugant amb les seves joguines i
això és el més important per a ell.
El Xavi, el pare, pateix més aviat poc aquestes circumstàncies; a ell li pesen més els
maldecaps de la feina. A més a més, està pensant en les vacances i diu que ja s'ho
trobaran al setembre. Que, fins que no comenci l'escola, tenen uns deu dies per
arreglar-ho.

Passa el temps, però, i ja hi som, a l'escola. És el primer dia.
Tots dos han demanat permís a la feina per portar el nen a escola. Els ha resultat una
mica complicat, però ho han aconseguit. Per sort, a la sortida el podrà anar a buscar l'avi
mentre l'àvia té cura de l'altre nét. Així que l'avi serà l'encarregat de portar-lo i anar-lo a
buscar. La Sònia, amiga i mare d'un company del Pol, farà de suport a l'avi els dimecres,
que toca piscina. Bé, tot enllestit, doncs. Però ara toca el comiat...

La porta plena de gent amb mòbils; la canalla, gairebé enganxada a les mares; mirades
entre mestres, pares i nens, plors, desconfiances... Finalment, la situació es calma quan la
mestra diu: 
- Bon dia, nens!

www.escolacristiana.org?butlleti=71&article=101
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www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
està subjecta a una llicència de Reconeixement-
NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons

Avís Legal Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació: Clickart

http://www.escolacristiana.org?butlleti=71&article=101
http://www.escolacristiana.org/feac
mailto:feac@escolacristiana.org
http://www3.escolacristiana.org/butlletifeac/avis_legal.html
http://www.clickartweb.com/

