Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
AMPA Escola Sant Miquel - Miralcamp
Benvolgudes Famílies,

Mitjançant la present circular us informem que, per problemes de subministrament amb l’anterior
proveïdor del xandall ERREA, aquest any es canviarà el proveïdor, la marca i el model del xandall de
l’Escola.
La Junta de l’AMPA hem buscat un xandall el més similar possible a l’actual, mantenint els colors. Es vol
intentar continuar amb la homogeneïtat, i que així puguin coexistir els dos xandalls sense massa
diferències.
La marca del nou xandall és JOMA, i el nou proveïdor és la botiga Calderón de Mollerussa.
Si necessiteu roba esportiva per als vostres fills i filles, és el moment de fer la comanda per a aquest
curs. Els preus seran els següents:
o
o
o
o
o

Jaqueta xandall JOMA: 24 €
Pantaló xandall JOMA: 16 €
Samarreta màniga llarga: 11 €
Samarreta màniga curta: 9 €
Pantaló curt: 6 €

En cas de dubte amb la talla del xandall JOMA, teniu la possibilitat d’anar a la botiga Calderón de
Mollerussa a provar-vos-el.
Dipositeu a la bústia de l’AMPA la butlleta inferior complimentada abans del 30/09/215, i us avisarem
quan podreu passar a recollir l’equipament.
Així mateix, us comuniquem que encara ens queda estoc del xandall ERREA (talles 24, 26, 28 i 40). Per a
qui estigui interessat, us informem que els vendrem a preu molt econòmic el proper dilluns 28/09/2015
de 20:30 a 21:30h al menjador de l’escola:
o
o

Jaqueta xandall ERREA: 10 €
Pantaló xandall ERREA: 10 €

La venta dels xandalls ERREA serà per ordre d’arribada i fins a fi d’existències.
NOTES IMPORTANT:
Els alumnes de P-3 rebran un xandall JOMA gratuït per gentilesa de l’AMPA. Benvinguts a l’escola!
Però igualment, si us plau, feu-nos arribar la butlleta inferior complimentada, per tal de saber la talla
que requeriu.
Aquestes tarifes s’aplicaran fins al desembre de 2015 (a partir del gener 2016 podrien variar).
Miralcamp, 23 de setembre de 2015

Junta de l’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL
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FAMÍLIA __________________________________________________ Curs/os: __________________
necessitaria el següent material esportiu:
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Jaqueta xandall
JOMA
Pantaló xandall
JOMA
Samarreta
màniga llarga
Samarreta
màniga curta
Pantaló curt

Signat: pare, mare o tutor
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