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29/04/2015 
A L'ATENCIÓ DE TOTES LES MARES I DE TOTS ELS PARES 

D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
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 accedit 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 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 d'Educació Primària escrita en negreta: 
1a trobada: 12/11/2014     //     2a trobada: 28/01/2015     //     3a trobada: 18/03/2015      //   
4a trobada: 06/05/2015. 
 
En la quarta trobada d'aquest curs es tractarà el tema "Drets i deures...(primària). No hi 
ha 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. 
 
Les trobades començaran 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...
(primària)

No hi ha dret!

Qüestions
per al diàleg:

1 Quins drets i deures tenen els

vostres fills a casa?

2 Quins drets i deures tenim els

pares/mares a casa? Ens ho

hem plantejat? Ho hem pactat?

3 Ens sentim membres d'alguna

comunitat més gran que no

sigui la familiar?

Parlem-ne tots plegats!

Avui l'Arnau ha sortit de
bàsquet ben empipat. En
Xavier, el seu pare, ja ho ha
notat quan l'ha anat a
recollir. Estava ben sufocat i
semblava que tot li anés al
revés.
 
- Pare, és que no hi ha dret!
-diu tot exaltat-.
L'entrenador es passa tota
l'hora matxacant-me i
després només em deixarà

jugar un dels quarts del partit de dissabte.
 
El pare intenta escoltar les preocupacions del fill, i per treure-hi ferro, li diu:
 
- Vols dir que no estàs exagerant? Pensa que a tu això del bàsquet t'apassiona i no saps
relativitzar les coses. A veure: només et matxaca a tu o ho fa amb tots?
 
- No, és clar que ens fa suar la samarreta a tots -admet l'Arnau-. Però és que, a aquestes
alçades de curs, la lliga està molt avançada i si fa jugar els altres, que són uns paquets, no
guanyarem.
 
- Sí, ja veig que per a tu és important guanyar, però has pensat quina estratègia està
seguint el teu entrenador? Potser li cal anar-vos fent jugar a tots perquè estigueu més ben
preparats quan jugueu en camp contrari, no? A més, això que tots els altres són uns
paquets, com tu dius, no deu ser del tot veritat, oi?
 
- Home, pare! -protesta l'Arnau-. No se't pot dir res, a tu. De seguida defenses els altres.
No hi ha dret!
 
- Va, home, no t'enfadis, que potser encara et farà jugar el darrer quart per tal que puguis
lluir-te.
 
- No ho sé, però està clar que no hi ha dret!
 
Al vespre, quan l'Arnau ja és al llit, l'Anna, la mare, comenta a en Xavier:
 
- No creus que l'Arnau està una mica rebotat darrerament? Tot el dia té la mateixa frase a
la boca: "No hi ha dret".
 
- Sí, ja ho he notat; avui, amb l'entrenador; l'altre dia, amb els monitors de l'esplai.
 
- El cap de setmana passat, quan se'l va endur la meva germana -diu l'Anna- va tornar i
em va explicar que no hi havia dret, que havia hagut d'aguantar una bronca de la tieta a
les bessones i que ell, que no en tenia cap culpa, també se les havia carregat. Potser és el
moment de tenir una xerradeta amb ell i explicar-li que tots tenim drets i deures. No creus?
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