Benvolgudes Famílies ,
L’estreta relació entre les famílies i l’escola és una necessitat de la societat actual i el programa
és una excel·lent oportunitat per a dur-la a terme.
El curs passat vam començar el projecte FEAC (Família Escola Acció Compartida) i ens posem
en contacte amb vosaltres per convidar-vos a participar enguany.
Avui, més que mai, es fa necessari un projecte comú i és imprescindible la col·laboració entre
les famílies i l’escola. Per aquest motiu, els objectius d’aquestes trobades FEAC són:


Facilitar la trobada dels pares i les mares que ho desitgin amb alguns mestres i
professors de l’escola per parlar, en grups reduïts, sobre temes educatius que són
d’interès comú.



Crear un espai per reflexionar i dialogar en un temps programat, serè i sense pressions,
on pares i educadors puguin parlar i escoltar-se tot gaudint d’un clima de cordialitat i
confiança.



Compartir entre pares i educadors i comprendre les preocupacions que tenim en
l’educació dels fills per tal de donar-nos suport mutu.

Per això us proposem participar activament en les 3 trobades que estan previstes per aquest
curs, que seran coordinades per professors de l’escola i seran els dijous de 17:30 fins a les
19:00 hores.

Ens agradaria que
dediquessis unes HORES
a reflexionar sobre el
nostre rol educatiu
com a pares!!

Seran sempre en dijous
de les 17:30 a les 19:00 h

25 D'OCTUBRE:

24 DE GENER:

2 DE MAIG:

GESTIÓ DE LES
EMOCIONS

EDUCAR EN EL
MÓN DIGITAL

LA CULTURA DE
L’ESFORÇ

Si esteu interessats en participar-hi ompliu, si us plau, aquesta butlleta i retorneu-la als tutors
abans del dia 2 d’octubre.
Per a qualsevol consulta si us plau adreceu-vos a l’Equip FEAC.

Rebeu una salutació molt cordial.
Direcció i Equip FEAC
......................................................................................................................................................

INSCRIPCIÓ a les trobades FEAC
Sr/a (nom i cognoms): ..................................................................................................................
Pare/mare de l’alumne/es:............................................................................................................
De la/les classe/es: ...................................................................Telf:............................................
mail:.............................................................................................
s’inscriu per participar en les 3 trobades de FEAC que organitza l’escola.
(*En cas de tenir fills en diferents cursos, marqueu una sola casella d’accord amb cicle al qual
voleu participar en les reflexions).

Cicle inicial (1r, 2n)
Cicle mitjà (3r, 4t)
Cicle superior (5è, 6è)

Signatura

Barcelona, ........ de ..................................... de 20.....

