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Benvolgudes famílies,  

 

Finalment ha arribat el dia! Us volem presentar el nou xandall de 

l'Escola Doctor Serés d'Alpicat.  

L'any 2019 la Junta de l'AMPA va proposar fer un canvi de xandall 

escolar, a petició de molts pares de l'escola i en l’assemblea general 

del 2 d’octubre de 2019 es va aprovar el model que avui us 

presentem. 

És veritat que tot se'ns ha endarrerit per motius diversos i, entre 

d'altres, la COVID-19, però avui, amb molta il·lusió, us volem fer 

partícips del resultat.  

Hem mantingut els colors que identifiquen l'escola: blau marí, vermell 

i blanc; s'ha dissenyat el logotip que llueix el nou xandall partint 

d'esborranys de dibuixos i propostes d'alumnes de cicle mitjà i 

superior de l'escola, i, en darrer lloc, hem signat un contracte de 8 

anys amb l'empresa ERREA, distribuïdora del nou xandall. 

Per estrenar com cal la nova equipació, hem dotat als nostres 

mestres d'educació Física del centre, en Raül i en Vicent, d'una 

equipació completa pel curs escolar. 

A continuació, us detallem la forma de compra de les equipacions 

esportives a la distribuïdora Errea, la taula de preus i adjuntem la 

taula de talles. 

Per últim, us recordem que el xandall actual i el nou xandall de 

l’escola conviuran almenys un parell d’anys, no us amoïneu! 

 

Desitgem que us agradi i el puguem gaudir com cal! 

 

Gràcies i endavant! 

 

Junta de l’AMPA de l’Escola Doctor Serés d’Alpicat. 
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A causa de la situació actual provocada per la covid-19, ens veiem obligats a prendre les mesures 

higièniques i preventives, per la venda i distribució de la nostra roba.   

 

Per qualsevol comanda de roba del pack esportiu de l'Escola Dr. Serés d'Alpicat us demanem que seguiu 

els passos següents:  

 

1. UTILITZAR LA TAULA DE TALLES que us facilitem, per prendre nota de les talles. Important 

tenir en compte que les samarretes (màniga curta i llarga, polièster i cotó) es roba unisex, per 

tant les noies han de fixar-se en la figura del noi en la taula). 

2. Escriure un e-mail a alex@ku4tro.com(molt important escriure bé ku4tro): 

3. Introduir nom i cognoms del pare/mare, del/s nen/a i un telèfon de contacte. 

4. Introduir la comanda amb peces i talles. 

5. Rebreu resposta amb el preu total de la comanda. 

6. Realitzar transferència a: ES49 2100 0004 4102 0152 4977 

7. Enviar el justificant de la transferència. 

8. Les entregues de les comandes es faran a la sala de l’AMPA de l’escola, sempre amb cita prèvia 

que us facilitarem amb la confirmació. 

 

 

Persona de contacte: Àlex Gràcia (via whatsapp) al 607867656  
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ESCOLA DOCTOR SERÉS ALPICAT  

PROPOSTA EQUIPACIÓ ESPORTIVA  

        

Camiseta LENNOX (m. curta ) 

Teixit SKIN 100% poliéster 145 gr 

 

PVP 22.00 € 

Preu especial escola  15,50 € 

 

 

 
Vigència 2023  

 

 

 

Camiseta LENNOX (m. llarga ) 

Teixit SKIN 100% poliéster 125 gr 

 

PVP 23.00 € 

Preu especial escola  16,50 € 

 

 

 
Vigència 2023 

 

PANTALÓ CURT NEW SKIN 

 

Teixit SKIN 100% poliéster 125 gr 

 

Pvp 11,30 €  

Preu especial escola 8,50 € 

 
Vigència 2023  

 

Jaqueta LOU / LOREN 

 

Teixit PIQUET 100% Poliéster 215 gr 

 

Pvp 35,00 € 

Preu escola 26,50 € 

 

 

 
Vigència 2023  
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PANTALÓ XANDALL MILO / 

VANESSA 

 

Teixit PIQUET 100% poliéster 215 gr 

 

Pvp 29,50 €   

Preu especial escola 19,20 € 

 

 
Vigència 2023   

 

OPCIONAL 

 Camiseta PROFESSIONAL 3.0(m. 

Curta) 

 

Teixit COTÓ 100%  

140 gr 

 

Pvp 10,00 €  

preu especial escola 8,00 €   

 

 
Vigència 2023 

 

 

 

 

 

 Camiseta COTÓ(m. Llarga) 

* marca blanca 

 

Teixit COTÓ 100%  145 gr 

 

 

preu especial escola 8,00 €   

 

 

 

 

PANTALÓ AMAZON (malla curta) 

 

Teixit MUNDIAL 100% poliéster 145 gr 

 

Pvp 16,50 €   

Preu especial escola 11,00 € 

 
Vigència 2023  

 

 

 

https://www.facebook.com/ampadoctorseres


AMPA ESCOLA DR. SERÉS 
Pl. Gaudí, s/n 
25110 Alpicat 
NIF: G25052283 
Web: https://www.ampadoctorseres.cat 
Facebook: https://www.facebook.com/ampadoctorseres 

PANTALÓ DALMA (malla) 

 

Teixit SUPERGA 92% cotó 8% elastane 

200 gr 

 

Pvp 33,50 €   

Preu especial escola 21,00 € 

 

 

 
Vigència 2023  

 

PREU PACK COMPLET 74,00€, IVA i  marcatge inclòs (parts superiors) 8 ANYS 

 

PREU PACK COMPLET amb malla, no pantalons  82,00€ 
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