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Benvinguts a l´Escola Pàlcam!
Benvolgudes famílies,
L’AMPA és l´associació de pares i mares d’alumnes de l´Escola
Pàlcam que participem activament amb l'escola amb un objectiu comú,
promoure la qualitat educativa i la convivència en la comunitat escolar
fent de pont entre l´escola i les famílies.
Al llarg dels curs escolar realitzem i subvencionem parcialment diverses activitats pels alumnes i les seves famílies**. Per contactar amb
nosaltres o enviar-nos qualsevol tipus de suggerències, us recomanem utilitzeu la web www.ampaescolapalcam.com. Tant mateix,
ens podeu trobar el primer i tercer dimarts de cada mes a les
19:30h, a l´escola.

Actes d’esport

• Cursa Memorial Mercè Palacín
Aquest Any celebrem el 30è aniversari

• Festival de Natació
• Diada 12 hores Bàsquet

Actes festius
• Infantil - Festa fí de curs
• Diada dels Avis 5EP
• Festa de graduació de 6EP
• Viatge Eurodisney 2 ESO
• Sortida Illa Fantasia 4 ESO
• Viatge Madrid 1 BAT
• Viatge Itàlia 2 BAT
• Celebració Orles 2 BAT

Actes de cultura
• La Marató TV3 - MERCAT SOLIDARI
Tallers / màgia.

La recaptació del 2015 va ser de 2.718 euros.

• Excursions P3 - 1EP - 3EP
• Premis Sant Jordi
• Taller de Ressucitació a 2 EP, 4EP i 3 ESO
Amb la col.laboració de l´Hospital de la Vall d´Hebró

• Tallers a Ed. Infantil i 1 cicle d´EP: Menjar bé és divertit,
el Bosc encantat.
• Conferències pels pares

Al 2015 va venir de conferenciant en Victor Küppers amb un gran èxit d'assistència

**Recordem a les famílies, la necessitat d’estar al corrent de les quotes de l’AMPA,
per tal de gaudir de les activitats esmentades.
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