COM A FUNDACIÓ CARMEL PALAUTIÀ
El nostre objectiu i compromís,
la nostra actuació, és donar suport a tota la Comunitat Educativa en els aspectes cultural,
humà i cristià, d'acord amb el
carisma transmès pel beat
Francesc Palau i Quer, fundador de la nostra Institució.

Fundació Carmel
Les Carmelites amb

Palautià

la Fundació Carnel Palautià
AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ

UN PROJECTE DE TOTS PER
UNA EDUCACIÓ EN VALORS

DE LA PERSONA

La Fundació Carmel Palautià,
amb la solidaritat i l’esforç de
les famílies que de forma voluntària contribueixen any rere
any a impulsar grans i petits
projectes en benefici de tots els
nostres alumnes, són i seguiran
essent suport eficient per al futur de la nostra escola.

Estanislau Figueres, 31
43002 TARRAGONA
Telèfon: 977 220 105
977 240 027
Fax:

Per una escola de qualitat!

977 230 410

Adreça electrònica: secretaria@carmelites.cat
Web: www.carmelites.cat

Carmelites
Missioneres Teresianes
Tarragona

El nostre compromís, la nostra actuació.
QUI SOM?
La Fundació Carmel Palautià neix l’any 2002
com a iniciativa de la Institució Carmelites
Missioneres Teresianes. Es tracta d’una Fundació sense ànim de lucre per donar suport a
l’Escola i a tota la Comunitat Educativa des de
dues vessants diferents però complementàries:
 Vessant d'innovació pedagògica i recerca de
noves tecnologies, afavorint a l’escola un
ambient de benestar i solidesa i convivint
amb el nostre entorn.
 Vessant dinàmica, ajudant a desenvolupar
les dimensions humana, social i cristiana
dels alumnes, afavorint l’esperit evangèlic
que inspirà el nostre fundador Francesc Palau, llegat que transmetem de generació en
generació a la ciutat de Tarragona

COM S’HI POT COL·LABORAR?
Les famílies i col·laboradors són CLAU en el desenvolupament de la Fundació Carmel Palautià. La Fundació està oberta a totes les famílies que tinguin
inquietud per un projecte de qualitat i de millora a
l’escola. És un projecte de tots i, per tant, no només
gestiona les aportacions econòmiques, sinó que
també acull totes aquelles famílies que s’hi adhereixen amb el seus suggeriments i amb el seu suport.

COM ES FINANCIA LA FUNDACIÓ?
Les fonts de finançament són, bàsicament, les aportacions voluntàries dels pares i d’altres institucions
que tinguin finalitats similars a la nostra.
Les quotes s'adeqüen a les possibilitats dels
col·laboradors i s’actualitzen d'acord al moment i
situacions.

QUIN PROFIT EN TRAUREU?

COM FUNCIONA LA FUNDACIÓ?

 Una millora global de la qualitat de l’escola

La responsabilitat de la fundació recau en el
Patronat legalment constituït; persones que de
forma desinteressada i amb esperit de servei
gestionen la Fundació d’una manera àgil i propera a l’educació de tots els nens/es del
col·legi.

 Equipament didàctic i pedagògic

Fundació Carmel Palautià

 Xerrades i cursos de formació
 Adequació d’espais d’esbarjo i esportius
 Adquisició d’equipaments i material informàtic
 Col·laboració en activitats culturals
 Adquisició de llibres per a la biblioteca
 Dotació de beques en casos de NEE, estudiades
pel Patronat

Volem comptar amb tu!
Volem fer escola des de la
nostra pròpia realitat
i el nostre entorn.

