
 

 

Democràcia, 20  -  25007  LLEIDA 

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

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

 
24/02/2015 

 

A L'ATENCIÓ DE TOTES LES MARES I DE TOTS ELS PARES 
DE LA LLAR D’INFANTS (Nadons, 1 any i 2 anys) 

 

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 del nostre Col·legi és una escola de pares on hi participen mares, pares i 

mestres, en grups de treball animats per una mestra del Centre que ha estat preparada 

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 la conductora 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 de Llar d’Infants en negreta: 

1a trobada: 11/11/2014     //     2a trobada: 20/01/2015     //     3a trobada: 03/03/2015      //   

4a trobada: 06/05/2015. 

 

En les diferents reunions es tractaran els temes següents: 1a trobada:“Gelosia i rebequeries” //  

2a trobada: "Els hàbits" // 3a trobada: “Control d'esfínters” // 4a trobada   “Les 

vacances”.  

 

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 dimarts 03 de març al Col·legi !   

 

Ben cordialment, 

 

 

               Susanna Cano González     Josep Salvia Canut 
               Representant de la titularitat   Director    

 




