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18/02/2015 

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

 
Benvolguda família, 
 
El motiu d'aquesta carta és convocar-vos a la tercera 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 tercera sessió encara és 
possible fer-ho. 
 
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 la tercera trobada FEAC d'ESO escrita en negreta: 
1a trobada: 05/11/2014     //     2a trobada: 21/01/2015    //     3a trobada: 25/02/2015      //   
4a trobada: 06/05/2015. 
 
En la tercera trobada d'aquest curs es tractarà el tema "Temps per acompanyar: a 
l'escola els posen massa deures ; no s'adonen que amb l'anglès, el bàsquet i 
..." 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 25 de febrer al Col·legi !  
  
Ben cordialment, 
 
               Susanna Cano González     Josep Salvia Canut 
               Representant de la titularitat     Director 




