
 

 

 

ESPAI DE FORMACIÓ PER A FAMÍLIES: 

TALLER DE LLENGUA CATALANA I 
SOCIALITZACIÓ DE FAMÍLIES! 

 

 

Les trobades són presencials! Grup màxim de 20 adults.  
 

Lloc: a concretar 

Horari: 3 sessions a la setmana de 15h a 16.30h 
 

Inici: finals de setembre/principis d’octubre  

Ben aviat, rebreu informació més concreta dels dies de la setmana i de les 
dates en que tindrà lloc aquesta formació.    

 

 



 

 

 

 

 

Què és l’espai de formació “TALLERS DE LLENGUA CATALANA I SOCIALITZACIÓ DE 

FAMÍLIES”? 

 
El taller té com a objectiu la promoció i la millora de l’aprenentatge i l’ús de la llengua 
catalana dels pares i mares de l’alumnat nouvingut o d’origen estranger, la implicació de 
les famílies en el seguiment acadèmic i educatiu dels fills i filles, la participació en la vida 
dels centres i de l’entorn escolar, i el reforç de la convivència i la cohesió social. 

 

Com es realitzarà el taller? 

Tindrà una durada de 45 hores i es durà a terme durant el primer trimestre del curs 
escolar, en horari de tarda, de 15.00 a 16.30 h.  al llarg de tres dies a la setmana.     

Es preveu un màxim de 20 assistents per curs, sempre i quan les condicions de l’espai 
on es dugui a terme ho permetin per temes higiènics i sanitaris . (Properament 
informarem del lloc on es durà a terme el taller). 

 

Com em puc inscriure? 

Les inscripcions es faran telemàticament a través del formulari que us adjuntem en 
aquesta circular i que trobareu a la pàgina web. Si voleu emplenar la inscripció en format 
paper, heu de demanar el full al tutor/a dels vostres fills/es.  

Atenció! La data límit per fer les inscripcions s’acaba el dimarts 21 de setembre.   

Si teniu alguna consulta; podeu trucar a l’escola i preguntar per la Mercè (93.892.23.96) 

 

US HI ESPEREM!  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mMH9nj6t2pPjYbUL7


 

 

 

 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ESPAI DE FORMACIÓ PER A 
FAMÍLIES: TALLER DE LLENGUA CATALANA I 

SOCIALITZACIÓ DE FAMÍLIES! (2021-2022) 

 

Nom i cognoms: 

Telèfon de contacte: 

Adreça de correu electrònic: 

 

Fills/es Curs 

  

  

  
  

 

La inscripció al taller és gratuïta 

 
Aquelles famílies que estigueu interessats en participar, cal que empleneu 
i lliureu aquesta fitxa d’inscripció al tutor/a del vostre fill/a. 

 

 

Data límit d’inscripció: dimarts 21 de setembre de 2021 
 


