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A L'ATENCIÓ DE TOTES LES MARES I DE TOTS ELS PARES 

D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
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 tres que resten. 
 
El programa FEAC és una invitació al diàleg i consta de dos components: un BUTLLETÍ digital 
al que podeu accedit 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 pàgina Web 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 d'Educació Primària escrita en negreta: 
 
1a trobada: 12/11/2014     //     2a trobada: 28/01/2015     //     3a trobada: 04/03/2015      //   
4a trobada: 06/05/2015. 
 
En la segona trobada d'aquest curs es tractarà el tema "L'atenció als infants. 
M'agradaria tenir una entrevista." 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 dimecres 28 de gener al Col·legi !  
  
Ben cordialment, 
 
 
               Susanna Cano González     Josep Salvia Canut 
               Representant de la titularitat   Director  
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L'atenció als infants

M'agradaria tenir una entrevista

Qüestions
per al diàleg:

1 Ens ve de gust parlar amb els

professionals que tracten amb

els nostres fills (metges,

professors, psicòlegs, etc...?

Ens amoïna, ens dóna

confiança, o més aviat ens

espanta?

2 Quan tenim una dificultat, la

vivim com un repte? Ens fa

mandra? Ens preocupa? De

què ens refiem?

3 Quins recursos tenim per

afrontar les dificultats (amics,

familiars, lectures, webs de

referència)?

Parlem-ne tots plegats!

Aquesta tarda d'octubre,
quan en Francesc ha sortit
de l'escola, ha fet tot el
camí cap a casa emmurriat.
No ha volgut berenar i, fins
que no ha arribat la mare,
ha estat força callat. Això ha
estranyat la Júlia, la cangur,
una noia jove que el fa riure
molt i en qui ha trobat un
bon referent. Ella ha mirat
de distreure'l amb jocs i
vídeos de l'ordinador, però
no ha aconseguit treure'l del
seu ensopiment. 

En Francesc, així que ha
sentit la porta, ha anat a rebre la mare amb l'agenda oberta per la pàgina escrita per la
tutora: Voldria tenir una entrevista...

En Francesc està fent tercer de primària i a la Margarida, la seva mare, se li fa una mica
estrany que la tutora tingui ganes de fer una entrevista tan aviat. Això li fa pujar la mosca
al nas. Segur que aquest curs no li va bé, a en Francesc. Ja ho ha notat, ella, que no hi ha
feeling amb la tutora. La Marta és una mestra molt clàssica i molt tranquil·la, ja una mica
gran, i el seu fill, que és un tabalot, no va a classe gaire content. Que diferent de quan feia
primer i segon, amb aquell professor tan engrescat i amb qui van congeniar tant! 

Quan al vespre arriba en Pep, el seu marit, la Margarida li ensenya la nota: 
Com ho tindràs la setmana vinent a la feina per anar a parlar amb la senyoreta del nen?, li
pregunta. 
En Pep comenta: 
Ja ens vol veure? Però si encara no han fet ni la primera avaluació! Segur que en
Francesc l'ha feta grossa. L'altre dia, quan el vaig anar a buscar, uns nens més grans
l'assenyalaven i comentaven que havia estat ell. Quan vaig preguntar-li què havia passat,
va dissimular i va dir-me que segurament s'equivocaven de nen, però jo no me'l vaig
creure. 
Què deu haver passat?, es van preguntar tots dos. 
Aquesta nit miraré d'esbrinar alguna cosa quan ens posem a llegir el còmic que tenim a
mig acabar, diu el pare. 
Això és que aquesta senyoreta exerceix massa pressió sobre els alumnes, i els nens
peten per on poden, comenta la mare. 
O potser està neguitós perquè ha de tenir un germanet, diu el pare. 
O potser és que nosaltres treballem més hores que l'any passat i ho nota, diu la mare. 
O potser és ell que està més distret a l'aula... O potser... O potser...
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