
AMPA de la Lloma del Mas
ampalloma@gmail.com
ampallomadelmas.wordpress.com
tel. 634.543.697 CIRCULAR 06 - XANDALLS                     29-2-12

Benvolgudes famílies,

Ja podeu fer la comanda dels nous xandalls de la Lloma del Mas. El xandall és de 

felpa, 50% cotó-50% polièster, i la forma del camal és més ajustada que en l’anterior 

model, però mantenint els colors i el logotip de l’escola serigrafiat.

PREUS :

SOCI NO SOCI

XANDALL 23,00 ! 28,00 !

PANTALÓ LLARG 10,00 ! 13,00 !

SAMARRETA LLARGA 6,00 ! 9,00 !

PANTALÓ CURT 9,00 ! 12,00 !

SAMARRETA CURTA 5,00 ! 8,00 !

POLAR 16,00 ! 20,00 !

COMANDES I FORMA DE PAGAMENT :

1.- Del 5 al 9 de març de 16.30 a 17.30 podeu passar per la seu de l’AMPA per a veure les 

talles, fer la comanda i adquirir alguna peça de l’estoc dels anteriors xandalls. Cal abonar 

l’import en el moment de fer la comanda.

2.- També podeu enviar-nos la vostra comanda juntament amb el resguard de l’ingrés 

bancari (cal especificar el nom i curs de l’alumne i el n. de soci de l'AMPA cas de ser socis) 

fins el dia 9 de març a través de la motxilla dels vostres fills.  

Caixa de Crèdit Valencià - Cooperativa Agrícola de Bétera

n. de compte AMPA CEIP Lloma del Mas 3188-0004-17-2044988919

Indiqueu  la manera com voleu rebre la comanda.

Si encara no sou socis aprofiteu, ompliu el full de registre (que podeu trobar a 

secretaria o a http://ampallomadelmas.wordpress.com/participeu/), feu l'ingrés i envieu-

nos totes dues coses al moment de comprar els xandalls per gaudir del preu de soci.

AMPA de la Lloma del Mas
ampalloma@gmail.com
ampallomadelmas.wordpress.com
tel. 634.543.697 CIRCULAR 06 - XANDALLS                     29-2-12

LIQUIDACIÓ ESTOC XANDALLS

En l’assemblea ordinària del passat 16 de febrer de 2012 es va decidir per votació 

liquidar l’estoc de xandalls i peces soltes a preus econòmics. Si esteu interessats en 

adquirir alguna peça de l’estoc, podeu fer-ho els dies 5 al 9 de març de 16.30 a 17.30 a la 

seu de l’AMPA.

En cas de no poder passar-vos en aquest horari, podeu contactar amb nosaltres a 

través del correu electrònic ampalloma@gmail.com o bé al telèfon 634 54 36 97 (de 9 a 

13 hores).

ARTICLE TALLES EN STOC  I 
(UNITATS DE CADASCUNA)

PREU 
SOCIS

PREU 
NO SOCIS

XANDALL T4 (45) T14 (5) T16 (1) 15,00 ! 20,00 !

PANTALÓ LLARG T4 (18) T10 (8) T12 (12) T14 (18) 7,00 ! 10,00 !

SAMARRETA LLARGA T2 (9) T4 (35) T6 (3) T8 (3) T10 (8) 3,00 ! 6,00 !

PANTALÓ CURT T4 (22) T10 (1) T12 (3) T14 (2) T16 (9) 5,00 ! 8,00 !

SAMARRETA CURTA T2 (15) T4 (35) T6 (7) T8 (10) T10 (11) T12 (1) T14 (2) 3,00 ! 6,00 !


