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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 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 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: 12/03/2015      //   
4a trobada: 06/05/2015. 
 
En la tercera trobada d'aquest curs es tractarà el tema "Temps... amb la família. Així no 
anem bé." del qual adjuntem el cas i unes qüestions per obrir el diàleg entre els assistents i 
perquè ho pensem a casa abans de venir. 
 
La trobada començarà 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 12 de març al Col·legi !  
  
Ben cordialment, 
 
 
               Susanna Cano González      Josep Salvia Canut 
               Representant de la titularitat   Director    
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Temps... amb la família

Així no anem bé

Qüestions
per al diàleg:

1 Ens és familiar el ritme de la
Gina?

2 Busquem excuses com la feina
o la societat per no reconèixer
que no dediquem prou temps a
la família?

3 Quina visió tenen els nens de
la nostra vida? 

Parlem-ne tots plegats!

Buf! Quin dia se li presenta
a la Gina! Portar els nens a
l'escola, anar a treballar,
recollir-los, acompanyar el
gran a l'entrenament de
futbol mentre es baralla
amb l'altre perquè bereni,
arribar a casa, revisar els
deures, entretenir el petit
perquè no molesti el germà,
fer el sopar... Això no deu
ser bo per a la salut -pensa.
Però ella és forta i, tot i que
el Xavi li posa dels nervis
perquè ell arriba quan els
nens ja dormen, se'n surt.

 
La Sònia, la seva millor amiga, està al dia de la seva vida, i no pas pel Facebook, ja que
no té temps ni per a això. Cada dia, mentre esperen que els nens surtin de l'escola, parlen
del ritme de vida que porten totes dues. Una, que aprofita la nit per connectar-se a Internet
i evadir-se dels problemes; i l'altra, que, un cop que seu al sofà, s'adorm. I així no poden
seguir.
 
Encara tenen el cap de setmana! -podrien pensar-. Però no oblidem que hi ha els partits
de futbol de la canalla, que fa que recorrin la comarca cada dissabte o, fins i tot,
diumenge. I, si no, les visites a les sales de festes, perquè és l'aniversari d'algun nen de la
classe del Marc.
 
És clar, no em sorprènn que es queixi la iaia que no van a veure-la. I és que, tal com tenim
els horaris, no queda temps familiar. Un temps per parlar amb la parella i els fills, per jugar
a algun joc tots plegats, per desconnectar dels mòbils, de la televisió i de les tauletes... Bé,
us deixo que la Clara està plorant un altre cop, segur que se li ha caigut el xumet.
 
La tieta Roser

www.escolacristiana.org?butlleti=72&article=105

El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la 
col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius. 
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