
  
Benvolgudes famílies, 

En primer lloc, desitgem que estigueu tots i totes bé, i us enviem molta força. 

Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que la Junta d’AFA, abans de la 

situació de pandèmia, va decidir actualitzar el xandall de la nostra escola. 

L’hem millorat amb la finalitat d’ economitzar el seu preu, també amb  l’objectiu de renovar el 

disseny  i  oferir-lo amb teixits més adaptats per a la pràctica esportiva.  

Hem acordat tenir en consideració la petició de moltes alumnes i les seves famílies de donar 

l’opció de malles per les classes d’Educació Física. 

Aquesta proposta no substitueix el xandall que tingueu, ja que durant un temps perviuran els 

dos models. Per la qual cosa el podeu comprar quan tingueu la necessitat de renovar-lo. 

Pel que fa al model antic, us informem que als anteriors punts de venda (BRODATS MARINA I 

MERCERIA CRISTINA) ofereixen amb liquidació les peces del xandall  (model antic) i  les podeu 

comprar a millor preu, si així ho desitgeu. Durant un màxim d’1 any. 

MODEL NOU DE XANDALL: 

-Si necessiteu renovar el xandall, i voleu adquirir el nou model us facilitem l’adreça de la 

botiga. Truqueu per a concertar cita i evitar aglomeracions de gent a la botiga. 

 Us atendran a partir del 15 de juliol. 

 BOTIGA: LA GRADERIA SPORT 

 C/PINTOR XAVIER GOSÉ, 7 bxs. 

 LLEIDA 

 Tfn: 873 99 29 84  

Podeu veure el nou model de xandall i els preus, a la web de l’AFA de l’ESCOLA PAÏSOS 

CATALANS: https://afaescolapaisoscatalans.cat/nou-equipament-escolar-curs-20-21/ 

Som conscients que durant un període de 2 anys, conviuran els dos models de xandalls i això 

no serà cap problema pel professorat d’Educació Física, doncs també considerava el canvi 

adequat  i necessari. Cal dir, que s’han respectat els colors de la uniformitat i es mantindrà el 

logo de la nostra escola. Al tenir els mateixos colors , facilitarà la convivència dels dos models 

fins que  tot l’alumnat l’hagi renovat per necessitat. 

Esperem que us agradi la proposta i en cap cas volem que us vegeu amb l’obligació d’adquirir 

el nou xandall, sinó és estrictament necessari. 

Fins molt aviat, 

Seguim treballant  per tots vosaltres, 

JUNTA DIRECTIVA AFA ESCOLA PAÏSOS CATALANS 

https://afaescolapaisoscatalans.cat/nou-equipament-escolar-curs-20-21/

