
  

  

  

Benvolgudes   famílies,   

  

Junt  amb  aquesta  carta  rebreu  un   document  informa�u  de  la  roba             
escolar .   

Al  nostre  centre,  l’alumnat  té  un  xandall  escolar  composat  per  una             
dessuadora  i  una  samarreta  de  màniga  curta  amb  el  logo�p  del  centre.              
Aquestes  dos  peces  són  obligatòries  i  genèriques  per  tot  l’alumnat  i             
serviran  per  les  sor�des  escolars  i  altres  esdeveniments  socials  i  acadèmics             
en  els  que  par�ciparan  els  vostres  fills  i  filles  durant  la  seva  estància  al                
centre.   

Aquestes  dos  peces  les  podeu  anar  a  encarregar  i  recollir,  a  la  bo�ga  amb                
la   que   ges�onem   la   roba.     

A  més  d’aquestes  dos  peces  de  roba,  es  recomana  tenir  un  pantaló              
espor�u,  que  pot  ser  xandall,  malles,  etc.  de  color  fosc  (blau  o  negre  són                
les  millors  opcions).  Aquesta  part  del  xandall  la  podeu  comprar  on             
vulgueu,  o  u�litzar  un  pantaló  que  �ngueu  a  casa.  Recordeu  que  ha  de  ser                
còmode.     

Per  dubtes  o  propostes,  us  podeu  posar  en  contacte  amb  la  comissió  de               
bo�ga:    bo�ga25desetembre@gmail.com   

  

COMISSIÓ   DE   BOTIGA,   AFA   Escola   25   de   setembre.   
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ROBA ESCOLAR 
Quines són obligatòries per les sortides i altres esdeveniments?

Opcions per dur a la part de sota:

DESSUADORA
15 € 

Aquestes peces de roba les podeu comprar a One&Plus

· Pantaló de xandall blau marí
· Malles blau marí
· Pantaló curt blau marí

LES PARTS DE SOTA 
LES PODEU COMPRAR 
ON VULGUEU 

SAMARRETA
MÀNIGA CURTA
4,50 € 

ONE&PLUS
TAMBÉ US OFEREIX AQUESTES PECES DE ROBA PER SI HO VOLEU COMPRAR TOT ALLÀ

SAMARRETA
MÀNIGA LLARGA
5,50 € 

PANTALÓ
DE XANDALL
11 € 

PANTALÓ
DE XANDALL
SENSE GOMES
ALS BAIXOS
10 € 

PANTALÓ CURT
6 € 

BATA
13 € 

On està One&Plus?

Carrer de José de Torrijos nº 10, Rubí 
(davant l’ Escola Regina Carmeli)
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

NOTA IMPORTANT:
AL DESPATX DE L’AFA NO VENEM LA ROBA, 
NOMÉS LA TROBAREU A ONE&PLUS.

Les famílies de P3, que estan al corrent de la quota, 
els hi entra, la dessuadora i la samarreta de màniga curta. 
A través del xat de classe, que s'obrirà al setembre, anireu 
rebent la informació per anar a recollir-la.


