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Benvolguts pares i benvolgudes mares, 
 
 
Al mes de febrer arriben, com cada any, les sessions de trobada i formació per a pares i mares 
organitzades per l’AMPA i l’equip educatiu de l’Ins. Manuel de Montsuar. Les propostes per aquest 
curs són les següents.  
 
Dijous 27 de febrer – L’adolescència, un “còctel” emocional.  A càrrec de Carles Parellada, mestre 
i terapeuta sistèmic. Màster en Pedagogia Sistèmica per la UDEC i professor associat de la Facultat 
de Ciències de l’Educació de la UAB. Assessor de xarxes d’infància i projectes educatius. Coautor 
de diversos llibres i articles.  
 
Dijous 6 de març – Escoltem-nos. Assertivitat i escolta activa a la família. A càrrec d’Alba Reñé, 
professora de català del nostre institut. Màster d’Intel·ligència Emocional de la UdL. Formadora 
del Departament d’Ensenyament i mare de dos filles.  
 
Dijous 13 de març – Internet segura. Xarxes socials. A càrrec de l’equip de proximitat dels Mossos 
d’Esquadra. Complement de les sessions realitzades amb l’alumnat del centre.   
 
Esperem que siguin del vostre interès i esdevinguin una oportunitat per repensar alguns aspectes 
de l’educació dels vostres fills i filles i una excusa per compartir una estona amb altres famílies.  
 
Es realitzaran a l’IES Manuel de Montsuar de 20:00 a 21:30 h.  
La participació és totalment gratuïta.  
 
Si voleu assistir a aquestes sessions, retorneu la butlleta d’inscripció adjunta al tutor/a del vostre 
fill/a abans del dia 21 de febrer.  
 
Esperant sigui del vostre interès, rebeu una salutació ben cordial. 
 
La direcció i l’AMPA de l’Ins. Manuel de Montsuar 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  
 

Nom i cognoms (si penseu venir el pare i la mare, ompliu el nom del dos) 

1r…………………………………………………………………………………… 

2n………………………………………………………………………………….. 

Telèfon de contacte……………………………   

Edat i curs dels fills/es……………………….. 


