Sant Boi de Llobregat, 7 de juny de 2017

VENDA ROBA ESPORTIVA I BATES ESCOLARS
Roba Esportiva i motxilles d’Infantil
Benvolgudes famílies,
Amb aquest escrit us volem informar que a partir del pròxim curs 2017-2018 l’Escola
s’adhereix al projecte de roba esportiva impulsat pels Salesians d’Espanya.
La finalitat del projecte és oferir a l’alumnat dels centres Salesians una equipació
esportiva d’acord a la nova imatge corporativa amb una correcta relació qualitat-preu. S’ha
seleccionat per la seva fabricació a l’empresa espanyola d’uniformes escolars Camacho,
S.L., que garanteix que en la fabricació i confecció dels teixits i les peces de roba no s’ha
fet servir ma d’obra infantil i es garanteixen els drets dels treballadors i treballadores.
D’altra banda, s’ha decidit que la distribució es faci amb El Corte Inglés, S.A. donat que
disposen d’una amplia xarxa de punts de venda a Espanya. Les motxilles d’Infantil també
es podran adquirir per aquesta via.
La nova equipació esportiva serà obligatòria pels nous alumnes de P3 d’Educació
Infantil i 1r d’Educació Secundària.
La selecció de les peces de roba per la nostra escola es pot veure al web:
http://www.elcorteingles.es/uniformes/barcelona/sant-boi-de-llobregat/mare-de-deu-delsdolors/
A la mateixa web es pot fer la reserva i recollir la comanda al Corte Inglés de Cornellà.
Segons l’acord pactat amb la Institució Salesiana, les avantatges que el Corte Inglés
oferirà a les famílies en la propera campanya “Vuelta al Cole 2017” són les següents:






Possibilitat de pagament ajornat fins a 9 mesos i començar a pagar a partir del 31
d’octubre.
Emissió d’un 10% en tarja de bonificació “corticoles” per la compra d’equipació
esportiva, amb la possibilitat de ser utilitzada en altres departaments.
Descompte especial del 10% per a famílies nombroses en la compra d’equipació
esportiva i moda infantil (en aquest cas el client haurà de donar-se d’alta en el
Servei d’Atenció al Client).
Arranjaments gratuïts de les equipacions esportives.
Si fos necessari, per prescripció mèdica de l’alumne, es contempla la possibilitat de
fabricar equipacions especials forrades de cotó. (S’haurà de mostrar un document
mèdic acreditatiu d’aquesta necessitat i el termini de lliurament pel nou curs és de
40 a 60 dies).
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Una solució de finançament de totes les compres pel nou curs escolar mitjançant
un compte obert.
Si teniu qualsevol dubte en relació a aquest tema, us podeu posar en contacte amb
el Departament d’uniformes escolars del Corte Inglés de Cornellà.

Per a la resta d’alumnat s’ofereix també la possibilitat d’adquirir l’actual equipació
amb un descompte del 20% a tota la roba esportiva (fins a finalitzar stocks), donat que
l’equipació actual conviurà amb la nova per un període de 4 anys. La venda d’aquesta
durant el curs es farà com sempre a l’escola totes les tardes de dilluns de 15:00h a
17:00h. A més a més com cada any, al mes de juliol es farà una venda especial que
coincidirà amb els horaris de venda de llibres (recordeu que el pagament s’haurà de fer en
efectiu). Us recordem les dates i horaris:
- 4 de juliol (ESO), de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:30h;
- 5 de juliol (Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària), de 9:00h a
14:00h;
- 6 de juliol (Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària), de 9:00h a 14:00h.
En el cas de famílies amb alumnes amb diverses etapes, podeu escollir el dia que
vulgueu.
Bates Escolars
Les bates escolars per a l’Educació Infantil i Primària es seguiran venent a la mateixa
escola. Al mes de juliol es vendran els mateixos dies dels xandalls. I un cop començat el
curs les vendes seguiran sent tots els dilluns a de 15:00h a 17:00h, a la mateixa escola.
(recordeu que el pagament s’haurà de fer també en efectiu).

Marta Raig
Administradora
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