
 

                                                                                                                        

 
 
 

TROBADA DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA CULTURA PRÀCTICA  
17 de JUNY de 2017  

 
 
Benvolgudes famílies de Cultura Pràctica, 
 
Després d’una sèrie de diferents reunions que hi hagut aquesta darrera setmana entre Patronat, 
Direcció, caps d'Estudis, representants dels pares i mares al Consell Escolar, AMPA i algunes 
famílies que van expressar el seu malestar a través d’una carta, hem acordat entre tots proposar 
una TROBADA DE FAMÍLIES  entre la Direcció de l'Escola i totes aquelles persones que vulguin 
participar en aquest procés per tal de compartir, aclarir dubtes o fer suggeriments. 
 
Així que us convidem a venir el proper DISSABTE 17 DE JUNY  a l’escola de 10:30 h a 13 h.  
 
Per tal de poder organitzar-nos una mica, us comuniquem que l’escola ha posat a la disposició 
dels representants de les famílies i AMPA al Consell Escolar una adreça de correu electrònic per 
tal que pugueu fer arribar les vostres preguntes o demandes en relació als temes que creieu que 
s’han de tractar. Us demanem que: 
 

1) Feu arribar aquestes preguntes o inquietuds a la següent adreça de correu 
electrònic familiesconsellescolar@culturapractica.cat abans del dia 5 de juny, per tal que 
puguem agrupar-les per temàtiques i que l’escola pugui preparar, amb temps, les 
corresponents respostes. Naturalment, al final de la jornada hi haurà un torn de precs i 
preguntes per aclariments, dubtes, etc. 

 
2) Caldria que ens confirméssiu l’assistència  per tal de preveure quanta gent serem. 

 
3) Per tal d’aconseguir una reunió àgil i el màxim d’útil us preguem que NO PORTEU 

ELS NENS I NENES. Es una trobada únicament pels pares, mares i tutors, entesa com 
una sessió de treball que ha de servir per a incrementar la participació de les famílies i 
poder encaminar el treball de col·laboració. No podem organitzar cap servei per acollir els 
infants. 

 
 
Salutacions cordials, 
 
 
L’equip directiu  
 
Representants de les famílies al Consell Escolar 
 
AMPA 
 
 
 


