
AMPA Escolàpies Sant Martí 
C/ Joan de Peguera, 42 
08026 Barcelona 
Tel. 934569303 
ampasantmartiescolapies@gmail.com	
	www.ampaescolapiessantmarti.com		
 

 

Procés	de	renovació	de	la	JUNTA	de	l'AMPA	del	centre	Escolàpies	Sant	
Martí	Candidats	a	representar	els	pares,	mares	i	tutors	a	l'AMPA	 

S’obre	el	termini	de	presentació	de	candidatures	per	formar	part	de	la	Junta	de	
l’AMPA.	
Podran	ésser	socis	de	la	junta	els	pares,	mares	o	tutors/es	dels	alumnes	del	col·legi	
Escolàpies	Sant	Martı	́ 

Calendari	Electoral:	 

• Dia	27	de	novembre	de	2020.	Inici	del	termini	de	presentació	de	
candidatures.	 

• Dia		10	de	desembre	de	2020	a	les	15.00	hores:	Fi	del	període	de	
presentació	de	candidatures.	 

• Dia	10	de	desembre	de	2020	a	les	19h:	Assemblea	general	ordinària	de	
l'AMPA	virtual.	Elecció	de	candidats.	 

Es	poden	lliurar	les	Candidatures	a	l'AMPA	per	correu	electrònic:	
ampaescolapiessantmarti@gmail.com	

	

Candidatura	per	formar	part	de	la	Junta	de	l’AMPA.	 

En/Na________________________________________________________________________________________	
amb	DNI	_____________________________________________________________________________________	
Pares	del/s	alumne/s	______________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________	
Matriculat/s	en	aquest	centre,		i	que	cursa/en____________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________	
presentem	candidatura	per	formar	part	de	la	Junta	directiva	de	l’Associació	de	Pares	
i	Mares	d’Alumnes	Escolàpies	Sant	Martı.́	
	
Adreça_______________________________________________________________________________________	
Telèfon	______________________________________________________________________________________	
e-mail	_______________________________________________________________________________________		

	

Barcelona,																			de																																											de	2020	 
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Procés de renovació de la JUNTA de l'AMPA del centre Escolàpies Sant Martí 
Candidats a representar els pares, mares i tutors a l'AMPA 

 
 
 
S’obre el termini de presentació de candidatures per formar part de la Junta de l’AMPA.   
Podran ésser socis de la junta els pares, mares o tutors/es dels alumnes del col·legi Escolàpies Sant 
Martí 
 
Calendari Electoral: 
 

• Dia 28 d’octubre de 2019. Inici del termini de presentació de candidatures.  
• Dia 12 de novembre de 2019 a les 15.00 hores: Fi del període de presentació de 

candidatures. 
• Dia 12 de novembre de 2019: Assemblea general ordinària de l'AMPA. 

Elecció de candidats. 
 
Es poden lliurar les Candidatures a l'AMPA: C/ Joan de Peguera 42 - 08026 Barcelona tots els dies 
laborables dins del termini establert, de 17.30 a 19.00 hores 
 
 
 

tallar per la línia de punts 

 

Candidatura per formar part de la Junta de l’AMPA.   
 
En/Na_____________________________________________________amb 
DNI_______________ 
Pares del/s alumne/s__________________________________________________________ 
Matriculat/s en aquest centre, que cursa______________presentem la seva 
candidatura per formar part de la Junta directiva de l’Associació de Pares i 
Mares d’Alumnes Escolàpies Sant Martí. 
Adreça_________________________________________________________________________ 
Telèfon______________________ e-mail________________________ 
 
 
 

     
 Barcelona,      de                 de 2019 
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Procés de renovació de la JUNTA de l'AMPA del centre Escolàpies Sant Martí 
Candidats a representar els pares, mares i tutors a l'AMPA 

 
 
 
S’obre el termini de presentació de candidatures per formar part de la Junta de l’AMPA.   
Podran ésser socis de la junta els pares, mares o tutors/es dels alumnes del col·legi Escolàpies Sant 
Martí 
 
Calendari Electoral: 
 

• Dia 28 d’octubre de 2019. Inici del termini de presentació de candidatures.  
• Dia 12 de novembre de 2019 a les 15.00 hores: Fi del període de presentació de 

candidatures. 
• Dia 12 de novembre de 2019: Assemblea general ordinària de l'AMPA. 

Elecció de candidats. 
 
Es poden lliurar les Candidatures a l'AMPA: C/ Joan de Peguera 42 - 08026 Barcelona tots els dies 
laborables dins del termini establert, de 17.30 a 19.00 hores 
 
 
 

tallar per la línia de punts 

 

Candidatura per formar part de la Junta de l’AMPA.   
 
En/Na_____________________________________________________amb 
DNI_______________ 
Pares del/s alumne/s__________________________________________________________ 
Matriculat/s en aquest centre, que cursa______________presentem la seva 
candidatura per formar part de la Junta directiva de l’Associació de Pares i 
Mares d’Alumnes Escolàpies Sant Martí. 
Adreça_________________________________________________________________________ 
Telèfon______________________ e-mail________________________ 
 
 
 

     
 Barcelona,      de                 de 2019 
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