
RENOVACIÓ DE LA ROBA ESPORTIVA ESCOLAR  

Benvingudes famílies:  

Vos informam que davant del nou curs escolar tenim previst fer una 
renovació de la roba esportiva per a les classes d'educació física. Un 
canvi de disseny de l'equipament, dels teixits emprats i del sistema de 
venda.  

Com ja sabeu, durant els darrers cursos escolars hem tengut diferents 
modalitats de venda de xandall. En aquest darrer any la venda la feia 
una empresa, un dia cada mes. Volem millorar aquest servei, per la qual 
cosa hem decidit que sigui el centre mateix qui realitzi la venda de la 
roba esportiva. Les peces es vendran per separat i consten d'un model 
d'hivern: pantalons llargs, dessuadora i camiseta i un d'estiu: pantalons 
curts i camiseta. La camiseta màniga llarga és opcional.  

Hem volgut també millorar la qualitat del material i hem optat per un 
teixit de dues cares pels pantalons llargs, una de cotó interior i una 
de polièster exterior. El cotó és un producte natural de qualitat que evita 
les al·lèrgies. El polièster és més resistent i els colors són més 
perdurables. Ens hem decidit per aquest canvi pel fet d'haver rebut 
algunes queixes de reaccions dermatològiques desfavorables produïdes 
per l'actual xandall.  

El dryness de la camiseta té un efecte termoregulador i manté el cos sec 
i còmode per la seva capacitat d'evacuació de la suor durant l'esforç 
intens, atorgant major benestar i seguretat fins i tot en les condicions 
més càlides.  

A més de la comoditat hem tengut en compte l'estètica del moment i 
volem actualitzar la imatge corporativa del centre a través de la roba 
esportiva.  

El canvi d'indumentària ho volem fer progressivament, hem pensat que 
durant un temps ampli es pugui utilitzar roba dels germans, amics o 
familiars. Per tant el canvi no serà immediat i durant un temps 
conviuran els dos models de roba, llevat dels alumnes de primer d'ESO 
que assistiran a l'EDIT. A aquests darrers, els hi demanam que portin el 
nou model a l'esdeveniment esportiu.  

Com sempre, la roba esportiva del col·legi és obligatòria des de primer 
d ' Educa c i ó P r imà r i a f i n s a qua r t d ' ESO. A l ' e s co l a e s 
vendran l'estoc existent del model actual fins a final d'existències. Hem 



fet una petita comanda per octubre per a iniciar el procés. El nou model 
d'hivern ho tendrem a partir del mes d'octubre i el model d'estiu a partir 
del tercer trimestre del proper curs 2018-19.  

Com j a vos hem i n f o rma t pe r a l a nova moda l i t a t de 
venda vos demanam que prèviament demaneu per correu electrònic 
(isabelcarbou@cpedropoveda.org) o per telèfon a la Secretaria la 
comanda que necessiteu i se vos entregarà a la Secretaria del Centre.  

Per a prendre aquesta decisió hem dialogat amb l'actual Junta de 
l'APIMA per a comptar amb la seva opinió com a Associació de Pares.  

Esperem que aquesta novetat sigui del vostre gust. Estam a la vostra 
disposició per fer qualsevol aclariment.  

Palma, 24 d'abril, 2018 

 L'equip directiu 

"


