
 

 

Democràcia, 20  -  25007  LLEIDA 

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

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

29/04/2015 
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 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 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 quarta trobada d'aquest curs es tractarà el tema "Drets i deures... No és just!" 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. i 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    



num. 73

Drets i deures...

"No és just!"

Qüestions
per al diàleg:

1 Què pot i què ha de fer un nen
de 5 anys?

2 Quina ha de ser la posició dels
pares?

3 El factor temps, quin factor hi
juga?

Parlem-ne tots plegats!

Dilluns a les 8.45h
 
- Aaaahhhh! -crida tot
espantada la Laura-. No ha
sonat el despertador i
arribarem tard a l'escola!
-exclama mentre es vesteix
a corre-cuita.
 
El Xavi ja fa un parell
d'hores que ha marxat a la
feina i, com cada dia, la
Laura és l'encarregada de
portar els nens a l'escola.
No està gaire lluny de casa
però, tractant-se d'un nen

de 5 anys i una nena de 2, ens podem imaginar el tema del temps.
 
Normalment ho té per la mà: llevar-se a les 7.30h i esmorzar mirant les notícies al mòbil,
preparar l'entrepà de l'Oriol, la motxilla, la roba de la nena... A un quart de nou, desperta
els fills i comença la batalla amb el gran. És clar, no suporta veure com la mare vesteix la
Mireia i ell s'ha de vestir tot sol. Comença a dir que no en sap, que li costa molt, que per
què s'ha de vestir sol? Però, com que tenen temps, es pot controlar i conduir la situació.
Avui, però, s'han adormit i van molt justos.
 
Aquest matí no s'està per històries i acaba vestint els nens a una velocitat inimaginable i, a
més a més, a conjunt. En comptes d'entrepà, comprarà una pasta a l'Oriol i l'hi farà arribar
més tard. Pel camí, l'Oriol es pren un suc i ella i la Mireia ja esmorzaran tranquil·lament a
la cafeteria.
 
- Quin començament de setmana! -diu en veu baixa.
 
Dimarts a les 8.15h
 
- Vinga, Oriol, és hora de llevar-se! -fa la Laura-. Avui posa't el xandall, que tens
psicomotricitat -li diu tot intentant motivar-lo. Mentrestant, va vestint la Mireia, que ja
portava una bona estona amb els ulls oberts i jugant amb la seves nines, Elsa i Anna.
 
- Vols fer el favor d'espavilar-te! -alça el to la Laura-. Arribarem tard com ahir! -diu.
 
- No! -contesta el nen-. M'has de vestir tu, així anirem més ràpid! -etziba.
 
- Ah, no! -respon la mare-. T'has de vestir tu sol, jo ja en tinc prou, de fer-te l'esmorzar i el
llit cada dia -diu la Laura.
 
- No és just! Tu ets la meva mare i m'has de cuidar! -crida el nen. La Laura es queda
bocabadada.

www.escolacristiana.org?butlleti=73&article=109
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