
 

Ref. e-Circular FEAC 

21 d’octubre de 2016 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Us convidem a participar en les trobades FEAC (Família i Escola, Acció Com
partida), un espai de diàleg obert a totes les famílies de l’escola. Comparti
m i debatem –pares, mares i professors- tot allò que té a veure amb l’edu-
cació dels nostres alumnes i dels vostres fills/es, com els deures, els hàbits
 d’estudi o el comportament en les diferents etapes de creixement. 
 
Aproximadament una setmana abans de cada trobada us farem arribar el 
butlletí digital on es proposen els temes de debat per a cada etapa: Ed. In-
fantil, Primària, ESO i Batxillerat. 
 
Enguany els grups començaran al desembre, ja s’informarà oportunament.
Per tal de formar els grups FEAC us demanem que ompliu i retorneu la but
lleta que el vostre fill/a us farà arribar a través del tutor/a. 
 
A la primera sessió cada grup decidirà quin dia de la setmana i horari són 
més adients per a tots/es, a més de recordar que es comptarà amb servei 
d’acollida per nens d’infantil i primer cicle de primària mentre els pares es
teu a la trobada. 
 
A més, cada trobada ve marcat el tema a tractar, però si és desig del grup 
tractar altes temàtiques, els conductors/es FEAC estem a la vostra disposi-
ció per allò necessari. 
 
Es realitzaran quatre sessions al llarg del curs i el sopar final. 
 
Gràcies per col·laborar i formar-ne part!  
 

Clica aquí i veuràs!!!! 
 
 
 
 

http://www.vergesalut.com/feac/FEAC%202016-17.pdf


 

Aquí us deixem la relació de butlletins que la Fundació de l'escola cristiana
 ha preparat per a aquest curs: 
 

Butlletí 79 
 

En clau... d’acollida 

des de la fraternitat Créixer en la Fe 

a l’escola Ed. Infantil       

a la classe Ed. Primària 

a l’altre ESO/Batxillerat 

 

Butlletí 80 
 

En clau...  
 

de responsabilitat familiar 

des de Créixer en la Fe 

des de  Ed. Infantil       

des de  Ed. Primària 

des de  ESO/Batxillerat 

 

Butlletí 81 
 

En clau...  

              de compromís 

amb altruisme Créixer en la Fe         

a compartir Ed. Infantil                 

per la cura de l’entorn Ed. Primària 

amb el voluntariat ESO/Batxillerat   

 

 

Butlletí 82 
 

En clau... de ser 

deixeble Créixer en la Fe 

infant Ed. Infantil      

nen o nena Ed. Primària      

tu mateix! ESO/Batxillerat    

Butlletí 83 
 

En clau... de futur 

som església! Créixer en la Fe 

somiem! Ed. Infantil           

somiem! Ed. Primària       

escollim! ESO/Batxillerat  


