SOCIALITZACIÓ
ROBA DE
L’ESCOLA

OBJECTIUS
SOCIALITZACIÓ
ROBA DE
L’ESCOLA

 REDUÏR: la quantitat de roba (esportiva de l’escola
i bates) generada durant el cicle escolar. Som
escola verda.
 REUTILITZAR: donar més d’una vida a la roba de
l’escola.
 AJUDAR: a les famílies a estalviar amb l’adquisició
de roba de l’escola a preus més assequibles.

 La roba es podrà entregar a la seu de l’AMPA el primer divendres de cada mes, de 17.00hrs a
18.00hrs.
Sempre
caldrà
confirmar
l’entrega
prèviament
per
email
(roba@ampavedruna.cat). El lloc de recollida/entrega de roba és la Sala de l’AMPA.
 Per entregar la roba s’haurà de confirmar:


Nom i cognoms alumne/a, curs, email, telèfon de contacte i roba que deixa

 La roba ha d’estar en bon estat (no s’acceptarà roba que no compleixi els següents requisits):

COM
FUNCIONA?



Ha d’estar neta



La talla ha de ser visible



Les bates han de tenir tots els botons i no ponen tenir forats ni taques

 Per sol·licitar roba s’haurà d’enviar un email a roba@ampavedruna.cat amb la següent
informació:


nom i cognoms alumne, curs, email, telèfon de contacte, model i talla que necessita.

Si la roba està en stock se us confirmarà per email i s’acordarà el dia d’entrega (normalment
el primer divendres del mes, de 17.00 a 18.00hrs). Si la roba que necessiteu no està en stock
se us afegirà a la llista d’espera i us avisarem quan hi hagi el model i talla sol·licitats.
 Les famílies que hagin donat roba tindran prioritat a l’hora de comprar peces socialitzades.
Si no hi ha la peça sol·licitada es farà un ticket per l’import corresponent i se us avisarà quan
la peça estigui disponible.
 Aquest és un servei exclusiu per famílies membres de l’AMPA. Es prega fer-ne un ús
responsable.

ON?

PREUS

 Bata

3€

 Dessuadora

3€

 Pantaló llarg

3€

 Malles llargues

3€

 Motxilles

3€

 Samarreta m/llarga

2€

 Samarreta m/curta

2€

 Pantaló curt

2€

 Malles curtes

2€

 Bossa muda de recanvi

2€

