INFORMACIÓ PASTORAL
Escola de pares curs 2016-2017- Taller de 16-18 anys
A Mollerussa, setembre de 2016
Benvolgudes famílies,
Des de la pastoral de l’escola ens plau convidar-vos a participar del programa “Créixer en família” que ens
ofereix el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. “Créixer en família” és un
cicle de tallers de formació a famílies i donar suport a la parentalitat convidant als pares i mares a reflexionar
sobre les pràctiques educatives amb la finalitat d’educar en positiu i potenciar la confiança.
El programa consta de sis sessions on es tractaran els següents temes i en els dies establerts:
•

Sessió 1- Saber fer, saber ser, saber estar... saber esperar 17/10/16

•

Sessió 2- Endevina qui ve a sopar aquesta nit!

•

Sessió 3 – Els mars en calma no creen bons mariners 07/11/16

•

Sessió 4 – Jo guanyo, tu guanyes... nosaltres guanyem 14/11/16

•

Sessió 5 – Estudies o treballes? Ni estudies ni treballes? 21/11/16

•

Sessió 6 – Sessió monogràfica i de tancament 28/11/16

24/10/16

En el tríptic que us adjuntem podeu trobar més informació, tenint en compte que, el cicle que nosaltres
treballarem és el taller d’adolescència de 16 a 18 anys. Les dinàmiques començaran a les 20:30 hores, duraran
aproximadament dos hores, es faran a l’escola i són completament gratuïtes. Les sessions estaran guiades per
un professional expert en dinàmiques familiars.
Sentiu-vos lliures d’apuntar-vos-hi. Per aquest motiu us demanem que aquells que estigueu interessats en
participar-hi, ompliu la butlleta de peu de pàgina i entregueu-la al tutor abans del dia 30 de setembre. Si us
plau, no us deixeu d’indicar totes les dades que us demanem. Ens posarem en contacte amb vosaltres per
correu electrònic per tal de citar-vos a la primera reunió.
Atentament,
Equip de Pastoral La Salle Mollerussa

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA DE PARES CURS 2016 – 2017
En i/o na _______________________________________, pares de l’alumne/a _______________________________________________
de ______ curs ________ grup de______ Batxillerat/FP estem interessants en participar

SI

NO

en l’escola de pares.

Adreça completa: __________________________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________ Telèfon/s mòbil/s: ________________________________________
Correu electrònic: _______________________________________________________________________
Signatura:
A Mollerussa, setembre de 2016
Codi: Documents

Data del Format: 02-09-2013
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C/ Ferrer i Busquets, 17

25230-Mollerussa

E-mail: lasallemollerussa@lasalle.cat

Tel. 973 600 270

Fax 973 710 599

http://www.mollerussa.lasalle.cat

