ASSOCIACIÓ de FAMÍLIES d’ALUMNES

Lleida, 15 de juliol de 2022
Benvolgudes famílies,
Durant el curs passat vam promoure la renovació de l’equipament esportiu donat que el model actual
estava desfasat i havíem rebut comentaris per part d’alumnes i famílies que proposaven un canvi.
Mitjançant una enquesta que marcava les preferències individuals, vam consensuar amb la comunitat
educativa un nou model que ja tenim disponible per al proper curs 2022/23.
L’equipament nou correspon al xandall llarg i, com a novetat, inclou una dessuadora opcional.
L’equipament d’estiu, en canvi, és el mateix i es renovarà més endavant. De moment, tots dos
equipaments d’hivern, l’antic i el nou, són vàlids i conviuran durant els propers cursos, fins que no
s’acabi l’estoc dels xandalls antics, que ja no renovarem.
També, per facilitar la compra a les famílies, hem externalitzat la venda i hem aconseguit que, tot i la
situació actual, no hi hagués una pujada de preus respecte als que teníem. A partir d’ara, doncs,
podreu adquirir l’equipament esportiu de l’institut a la botiga LABORMAN, al carrer Jeroni Pujades,
núm. 41 (Pardinyes). L’horari és de dilluns a divendres de 9:15h a 13:30h i de 16:30h a 20h (del 15 al
21 d’agost, tancat per vacances).
Els preus (amb IVA inclòs) són els següents:
●
●
●
●
●
●

XANDALL COMPLET MODEL NOU
PANTALONS
DESSUADORA
XANDALL COMPLET MODEL ANTIC (fins que s’acabi l’estoc)
PANTALONS CURTS + SAMARRETA DE MÀNIGA CURTA
OPCIÓ PERSONALITZADA (OPCIONAL): NOM BRODAT

40’5€
15,5€
25,5€
25,0€
27,0€
4,5€

Esperem que aquest canvi, tant en la proposta d’un model més actual com en la forma de venda
mitjançant una empresa externa, sigui positiu per a tothom. Com a Junta de l’AFA estem a la vostra
disposició per tal de millorar tot el que faci referència als nostres fills i filles. Per a qualsevol dubte o
suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a: ampa@insjoseplladonosa.cat
Atentament,
Junta AFA INS Josep Lladonosa

