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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 l'última 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 quarta 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 quarta 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 quarta trobada d'aquest curs es tractarà el tema "Drets i deures... (ESO). I jo, que 
no hi tinc dret?" del qual adjuntem el cas i unes qüestions per obrir el diàleg entre els 
assistents i perquè ho pensem a casa abans de venir.  
 
Aquesta vegada, a les 18.30 h i abans de donar per acabat el FEAC del present curs escolar ho 
celebrarem amb un berenar amb els pares i mares de totes les edats que hi han participat. 
Després podreu recollir els nens i nenes de la guarderia. 
Us donem gràcies per la vostra participació i us demanem que el que heu 
viscut aquí ho comuniqueu a altres famílies del Col·legi, perquè el proper 
curs, més gent pugui formar-se en els temes que es tracten i que com heu vist 
són prou importants per als vostres fills o filles. 
 
La trobada començarà a les 17.15 h. Hi haurà servei de guarderia. 
Us esperem el proper dimecres 06 de maig al Col·legi !   
Ben cordialment, 
 
 
               Susanna Cano González     Josep Salvia Canut 
               Representant de la titularitat     Director 
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Drets i deures...

I jo, que no hi tinc dret?

Qüestions
per al diàleg:

1 Busquem un espai per parlar

amb els nostres fills sobre

quins són els seus deures i

drets?

2 Acostumem a imposar els seus

deures?

3 Dialoguem amb ells sobre els

drets i deures que tenim com a

pares?

Parlem-ne tots plegats!

Maria: La meva filla només
fa que demanar-me que la
deixi sortir de festa amb els
amics. Un dia, de tant en
tant, està bé, però no vull
que s'ho prengui com un
costum. La seva obligació
és estudiar i no estar tan
pendent de les festes.

Joan: Cada vegada que el
meu fill ha de parar la taula,
només fa que rondinar. No
entén per què ho ha de fer.
Tot i que li explico que les

Roser: Em passo el dia endreçant l'habitació dels bessons, rentant-los la roba, preparant
el dinar i el sopar per a tota la família; i a sobre no paren de rondinar quan els dic que
m'ajudin. Em contesten que estan cansats, que van a escola i això cansa. I jo, no hi tinc
dret, a descansar? Fins i tot diuen que tenen ganes de posar-se a treballar perquè és més
guai, que no hi ha deures i que a sobre cobren. Aquests fills meus no saben el que diuen.

Arnau: Avui, quan en Miquel i la Laia han tornat d'escola, els he fet seure al menjador i ja
els ho he dit a tots dos: Mentre  visqueu en aquesta casa, manen els pares i heu de creure
el que us diem. Teniu uns deures, unes obligacions que heu de complir, us agradi o no.
Nosaltres, com a pares, també tenim uns deures que intentem complir, com també tenim
uns drets, tot i que a vegades no en podem fer massa ús. Cal que busquem plegats la
bona harmonia per a una fàcil convivència.
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