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Benvolguts pares i benvolgudes mares, 
 
Us convidem un any més a les sessions de trobada i formació per a famílies, organitzades per 
l’AMPA i l’equip educatiu de l’INS Manuel de Montsuar. Les propostes per aquest curs són les 
següents.  
 
Dimarts 10 de febrer –  “No sé què dir i no em vol escoltar”. Propostes de canvis integrals.  A 
càrrec de Francesc Jové, psicopedagog i coach, que ens parlarà de les relacions personals, la 
negociació a la família, la necessitat dels límits, l’autoestima i la comunicació assertiva. Amb el 
suport del Consell Comarcal del Segrià.  
 
Dimarts 17 de febrer – El vincle afectiu durant l’adolescència. A càrrec de Mireia Quinquilla, 
psicòloga clínica i terapeuta familiar amb anys d’experiència en el treball amb infants, adolescents, 
parelles i famílies.  
 
Dimarts 24 de febrer – Donem veu als joves. Molts cops ens heu comentat que, en aquestes 
formacions per a pares i mares, hi faltava també la veu dels fills i filles. Per aquest motiu, 
convidarem alguns alumnes a aquesta tercera sessió. Amb ells i elles podrem dialogar sobre com 
es senten, com viuen l’adolescència i què necessiten dels adults que tenen al costat. 
 
Es realitzaran a l’INS Manuel de Montsuar de 20:00 a 21:30 h.  
La participació és totalment gratuïta.  
 
Si voleu assistir-hi, retorneu la butlleta d’inscripció adjunta al tutor/a del vostre fill/a abans del dia 
6 de febrer.  
 
Esperem que aquestes propostes siguin del vostre interès i ens puguem retrobar per compartir 
vivències a l’entorn de l’educació dels fills i filles.  
 
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……………………….. 


