
 

 

Benvolgudes famílies, 

Us informem de com gestionarem aquest inici de curs la venda de bates i roba 
esportiva: 

OPCIONS: 

1.- COMPRA ON-LINE (Prioritària, si pot ser) 

2.- COMPRA PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA 

 

1.- COMPRA ON-LINE. FUNCIONAMENT. 

1.1.- Podeu accedir a la botiga on-line clicant a la imatge o des de la web botiga on-line 

 

1.2.- En aquest espai trobareu totes les peces de roba oficials de l’escola: BATES, ROBA 
ESPORTIVA I MOTXILLES.  
1.3.- Ull a la bata hi ha l’opció bata nen / nena i podeu escollir la que vulgueu 
indistintament de si és un nen o una nena (novetat). 
1.4.- Escolliu els articles que desitgeu, i escolliu la talla.  
 

 
 

VENDA DE BATES I ROBA ESPORTIVA 

https://gestio.escolapia.cat/bre/bre001a_categories.aspx?xcodienllac=breCC04vbnEPCa
https://gestio.escolapia.cat/bre/bre001a_categories.aspx?xcodienllac=breCC04vbnEPCa


1.5.-Si teniu dubtes de la talla quan cliqueu damunt l’article us apareixerà aquesta 
pantalla: 
 
 

 
 
Cliqueu sobre les mides i tindreu tota aquesta informació: 
 

 
 
  



1.6.- Quan estigueu cliqueu a "passar per caixa" us donarà una opció: 

Brodar el nom a la butxaca de la bata, posant el nom i escollint el color. 
 
Aquest servei té un cost de: 3,75€ per bata i es pagarà en el moment del 
lliurament. Les bates brodades un cop encarregades no es podran canviar. 
 

 
 
 
1.7.-  Recollida i canvis: 
 
Un cop fet el pagament amb targeta de crèdit, la comanda quedarà registrada i al cap 
de 48 hores us la trobareu preparada a secretaria (Av. Josep Fontcuberta 166, 
secretaria de primària) dins el següent horari: 
 
1, 2 ,3, 7,  8 i 9 de setembre: de 9 a 12h i de 17 a 20h. 
4 de setembre: de 9 a 13 h. I de 16 a 18 h. 
 
En cas de les bates brodades es recolliran 3 dies (laborables) després de la comanda. 
 
Els canvis s'efectuaran en un màxim de 10 dies en horari de botiga. 
 
 

2.- COMPRA PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA 

 
2.1.- La compra presencial es podrà realitzar els dies 1,2,3,4,7,8 i 9 de setembre.  
2.2.- Caldrà demanar cita prèvia al següent formulari: DEMANAR CITA PRÈVIA 
2.3.- A la cita prèvia sols podrà assistir un adult i el fill o filla si s’ha d’emprovar la roba. 
2.4.- Caldrà portar mascareta obligatòriament. 
2.5.- Un cop iniciat el curs caldrà demanar cita prèvia al telf. 938650333 (Esther). 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREBXIZNP3lO3kTv_LlKKFYGLK_zlNtuxiS2dfxdybUUtVzg/viewform

