
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 PER A PARES I MARES  2014-2015 
 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Ens adrecem a vostès per informar sobre la planificació de les activitats organitzades 
per l’AMPA per als pares i mares en el curs actual 
 
Dia inici d’activitats: 6 d’octubre del 2014.  
 
Inscripció: Lliurar 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 DIES LLOC 

IOGA 
Dimecres 

De 18:15h a 19:30 
Gimnàs 

BALL MODERN 
(Funky, hip hop) 

Divendres 
De 17:30h a 19h 

Sala Ritme 

MANUALITATS 
Dilluns 

De 17:30 a 19:30h 
Aula 

 
 
NOTA: Per confeccionar els diferents grups o equips es demanarà un mínim de 10 
adults per poder realitzar l’activitat. 
 
*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. 

 

 

 

 

 

 

 (signatura del participant) 

 

 

 

 

Rebut de pagament de ......................................................................................... la 

quantitat de 66€ per la inscripció del primer trimestre a les activitats per a pares i 

mares organitzades per l’AMPA. 

 
 


