
HORARI TENDA:

ESTIU
De l’1 de juliol fins al 16 de juliol, de 9:00 a 13:00 h

Del 30 d’agost al 9 de setembre de 9:00 a 17:00 h (ininterromput)

PRINCIPI DE CURS
Del 13 al 30 de setembre de 17:00 a 19:00 h (de dilluns a dijous)

A PARTIR D'OCTUBRE
Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h i dimecres de 9:00 a 11:00 h

Uniforme obligatori per als alumnes de 2n i 3r d’Educació
Infantil (1-2 anys)

ESTIU HIVERN
● Samarreta màniga curta blanca i vermella.
● Calçons curts en vermell.
● Bavero tipus sac, retxat, amb coll vermell i la

butxaca brodada.
● Sabates esportives blanques amb velcro.(*)
● Calcetins blancs o vermells.

● Samarreta màniga llarga blanca i vermella.
● Dessuadora vermella.
● Calçons llargs blau marí.
● Bavero tipus sac, retxat, amb el coll vermell i la

butxaca brodada.
● Sabates esportives blanques amb velcro.(*)
● Calcetins blancs o vermells.

Totes les peces tenen l’escut de l’escola i la venda es farà EXCLUSIVAMENT al nostre centre del carrer de
Sebastià Arrom, 3,  a excepció de les marcades amb (*).

Informació compra uniformes
El desenvolupament de la venda d’uniformes es durà a terme mitjançant dos sistemes:

- Venda directa a la tenda, ÉS IMPRESCINDIBLE sol·licitar cita prèvia:

1. Poden demanar cita prèvia online mitjançant el següent enllaç:

○ https://bit.ly/cita-uniformes

2. O bé telefonant  al 697 488 288 de 8:00 a 14:00 h

En el cas de venir a comprar per més d’un fill, recomanam demanar dues cites consecutives.

Us pregam que si demaneu cita i després vegeu que no podeu venir, l'anul·leu a través del vostre calendari
de Google o bé per telèfon.

- Venda mitjançant ClickEdu.

Per fer servir aquesta opció, els alumnes nous necessitau les credencials per entrar a la plataforma
Clickedu que se vos enviaran un cop feta la inscripció.

Els alumnes nostres que ja disposau de credencials de clickedu, heu d'entrar dins la plataforma i
dirigir-vos a l'apartat en verd de "Comandes".

Si sabeu la talla que heu de comprar ho podeu fer amb aquesta nova facilitat que us dóna l’escola, tot
evitant l’espera.

https://bit.ly/cita-uniformes


Teniu dues possibilitats a l'hora de fer la comanda per Clickedu:

Podeu fer la comanda i pagar per internet

o fer la comanda sense pagar i reservar les peces de roba que es vulguin comprar (és pagarà a la
tenda quan es vengui a recollir).

Un cop fetes les comandes on-line, per recollir-les es pot fer a partir del dia següent sense necessitat
de cita prèvia a la tenda de l'escola.

Qüestions importants a tenir en compte:
- Es netejaran els emprovadors i la zona de venda després de la sortida de cada família.
- Es mantendrá la distància de seguretat segons la normativa sanitària vigent.
- El personal de la tenda farà servir mascaretes.
- La roba que es provi i no sigui comprada, serà desinfectada tot seguint les estrictes mesures de

seguretat i salut.

Les normes a dur a terme per part de les famílies són:
- Ús obligatori de mascareta.
- Es facilitarà gel hidroalcohòlic per part de l’escola a l’entrada d’aquesta.
- Només es permet l’entrada d’un adult acompanyat d’un nin/a (sols si s’han de provar roba).
- Es recomana l’ús de pagament amb targeta.


