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Benvolgudes famílies, 

Engeguem de nou el projecte de Reciclatge de Roba!!!!

Com ja sabeu, aquest any ja no es pot fer servir l’antiga equipació 

esportiva ni les bates. Des de l’AMPA vam fer arribar tota la roba 

que teníem en estoc a Kolda, Senegal, amb la col·laboració de 

l’ONG Alkaria.

Per aquest motiu, l’estoc actual és molt baix, però estem segurs 

que amb la vostra col·laboració de seguida tornarà a funcionar 

plenament.

Pels qui no sabeu com funciona, i pels que ja ho sabeu, us 

expliquem el funcionament d’aquest projecte, ja que hem aprofitat 
per fer alguns canvis. 

L’objectiu és que les famílies aprofitin la roba que als nostres fills 
els va quedant petita. Podem fer la donació de la roba de l’escola 

que tenim en bon estat i que ja no fem servir i un altre alumne la 

podrà aprofitar. Si us plau, intenteu que la roba estigui neta i en 
bon estat.

La roba s’ha de deixar al cubell de reciclatge que hi ha a la porteria 

de l’escola. D’aquesta manera l’AMPA anirà fent un estoc  i tots els 

socis de l’AMPA ens podrem beneficiar. 
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Cordialment,

Junta AMPA

Per demanar roba, s’haurà d’omplir el següent formulari:

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSf542FLcMjzxmAZJpEQGE-HTXM3crksDTpQpld-

CSH9P78JhQ/viewform

També es pot accedir des del suro de l’escola.

Es poden demanar tantes peces com calguin, però només una 

peça per petició.

Si tenim la roba que demaneu, ens posarem en contacte amb 

vosaltres per acordar la manera de fer-vos-la arribar. En el cas 

de que no hi hagi estoc del que demaneu, passareu a la llista 

d’espera d’aquesta peça per ordre d’arribada de la petició. 

Esperem que aquest projecte continuï funcionant tant bé com 

ho ha fet fins ara, i tingueu paciència perquè degut al canvi 

d’equipació no hi ha gaire estoc disponible.

Aquest és un servei exclusiu per SOCIS DE L’AMPA.
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