
Associació de pares i mares d’Alumnes  
 

Col·legi Verge de la Salut                              

   Carrer Constitució,3  · Telèfon 93 666 18 69 ·  08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 

 
 

ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS INFANTIL  2014-2015 
 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Ens adrecem a vostès per informar sobre la planificació de les activitats extraescolars del 
proper curs. 
 
Dia inici d’activitats: 6 d’octubre del 2014.  
 
Inscripció:  Entregar el full d’inscripció com a data límit el dia 25 de setembre de 2014. 
Preu de les activitats: 66€/trimestrals* 
 
En el moment de formalitzar la inscripció a secretaria es farà el pagament del primer 
trimestre. Els altres dos es pagaran a través de compte bancari a l’inici del trimestre. 
 
 

ESPORT/ACTIVITAT CURS DIES LLOC 

GIMNÀSTICA RÍTMICA  P5  Dilluns i dimecres Gimnàs 

BALL MODERN 
(Funky, hip hop) 

P5  Dilluns i dimecres 
Sala 

Psicomotricitat 

 JOCS PRE-ESPORTIUS P4 i P5 Dilluns i Dimecres Pistes exteriors 

CALAIX DE SASTRE 
(jocs tradicional, conte,.  etc) 

P3, P4 i P5 Dimarts i dijous 
Pati infantil i 

aula 

IOGA 
(millorem l'elasticitat i la 

concentració) 
P5 Divendres Gimnàs 

 
 
HORARIS: Totes les activitats es fan de 17:00h a 18:15h. (Deixant els primers 15 
min per fer un petit berenar si s’escau). Excepte Ioga de 17h a 18 h. 
 
 
NOTA: Per confeccionar els diferents grups o equips es demanarà un mínim de 10 
alumnes per poder realitzar l’activitat, excepte el ioga que es podrà fer un grup 
reduït. 
 
*La pujada de preus de les activitats és deguda a la implantació de la nova Llei 
14/2013. Per a més informació adreçar-se a L’AMPA. 
(mailto:ampavergesalut@gmail.com). 
 

Xavi Ortega 
President AMPA 

mailto:ampavergesalut@gmail.com


 
 
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES 
(COL·LEGI VERGE DE LA SALUT) 

                                                                                                            
 

Esport/Activitat:  _________________________       Curs: ___________________ 

Cognoms ________________________  Nom_____________________________ 

DNI _____________________   Data naixement_____/______/______  

Domicili __________________________________ Núm. __________  

Pis ___Porta ____CP _______ Població _________________________________ 

Núm. Targeta sanitària _____________________(Exemple: NAAE 1 733114 05 5) 

Telèfon fix ____________________  Mòbil ________________________ 

Adreça de correu electrònic____________________________________________ 

Observacions: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________   

Nom del banc o caixa:   ____________________________________ 

DNI titular del compte IBAN: _________________________________ 

E S                            

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ 

- 1 fotografia mida carnet. 

- Autorització menors de 18 anys: 

 

Jo en/na (nom pare/mare/tutor/a legal) ________________________________ amb 

D.N.I ______________ autoritzo al meu fill/filla ______________________________  

a realitzar aquest curs l’activitat extraescolar abans esmentada. 

(signatura del pare/mare/tutor legal) 

 

 

 

Rebut de pagament de l’alumne/a ................................................................................ 

la quantitat de 66€ per la inscripció del primer trimestre a les activitats extraescolars. 

 
 
 

 


