Benvolgudes famílies,
Us informem que de cara al proper curs i en endavant, la marca de les peces de xandall
de l’escola seran de la marca ALTAN, amb la que podem mantenir per més temps la
mateixa estètica de xandall i no veure’ns obligats a canvis de model cada tres anys.
Ens hem trobat durant aquest curs que JOMA ha canviat les seves condicions i ja no
permet agafar peces soltes segons la necessitat de cada família.
Per aquests motius, i perquè ALTAN ens manté els preus que teníem, hem cregut
oportú fer aquest canvi.
El color predominant continuarà sent el blau marí i el groc. Aquest canvi de la nova
equipació no derogarà les anteriors. La idea és que poc a poc puguem aconseguir una
mateixa estètica del xandall de la nostra escola.
S’ha afegit una nova peça opcional, una samarreta de color groc de màniga llarga, per
qui optava per posar una màniga llarga a sota de la samarreta de màniga curta, ara
tindrà la opció d’escollir aquesta peça.
Tindrem un mostrari amb les talles de les peces per les famílies que vulguin
emprovar-lo.
Aquestes noves condicions compten amb el vist-i-plau de l’equip directiu de l’escola.
A partir del curs vinent 2022-2023, farem dues úniques comandes a l’any. Una, al mes
de MAIG, per tenir-la disponible al setembre al començar el curs, i una altra, al
NOVEMBRE, per tenir-la al gener a la tornada de les vacances de Nadal.
Totes les famílies haurem d’omplir i enviar el formulari de la comanda que trobareu a
continuació, juntament amb el justificant de pagament (escanejat o per fotografia) al
correu electrònic de l’AFA: afaguillemisarnbarrufetslfb@gmail.com.
Només s’acceptaran les comandes que hagin estat pagades prèviament mitjançant
transferència o ingrés bancari dins del període establert.
El primer període de sol.licitud de vestuari pel curs 2022-2023 serà del dia 16 de maig
al 29 de maig de 2022, ambdós inclosos.
Els dies per provar les peces seran els dies 17 i 19 de maig des de les 16:30 hores fins
les 18:30 hores al hall de la porta principal del gimnàs.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a
contactar-nos per correu electrònic.

La Junta de l’AFA.

FULL DE SOL.LICITUD DE VESTUARI

NOM INFANT:
CURS:
SOCI AFA: SI/NO
TIPUS DE PEÇA
UNITATS

TALLA(4-6-8-12-14,
més gran consultar)

JAQUETA: 21€ SOCIS AFA/
24€ NO SOCIS
PANTALONS LLARGS: 16€
SOCIS AFA/ 19€ NO SOCIS
SAMARRETA MÀNIGA
LLARGA: 14€ SOCIS AFA/
16€ NO SOCIS
SAMARRETA MÀNIGA
CURTA: 14€ SOCIS AFA/
16€ NO SOCIS
8€
PANTALONS CURTS:
SOCIS AFA/ 10€ NO SOCIS
NÚMERO DE COMPTE: ES48 2100 0528 5702 0026 0873
CONCEPTE: XANDALL I NOM DE L’INFANT O LA FAMÍLIA
NOM BENEFICIARI: AMPA ESCOLA GUILLEM ISARN

**IMPORTANT**

