COL·LABORACIÓ AMB LA MARATÓ DE TV3
“Aquesta Marató toca a tothom”
Caldes de Montbui, 18 de novembre del 2020
Benvolgudes famílies,
Ja fa uns anys que organitzem activitats per col·laborar amb la Marató de TV3. L’any passat
vam organitzar un bingo i una obra de teatre. Enguany no podem fer res presencial, però us
volem fer arribar la següent proposta. És una idea que neix dels mateixos alumnes de l’escola.
Es tractaria, si us va bé, de comprar una mascareta que hem dissenyat amb el logo de l’escola i
destinar els beneficis d’aquesta venda a la Marató de TV3. Els diners recollits en aquesta
edició es dedicaran a la recerca científica de la COVID-19.
Us presentem la mascareta, el preu, les seves característiques i el sistema de compra:

MASCARETA SOLIDÀRIA DE L’ESCOLA PIA

PREU: 6€

TALLA S (nens 5-10/12)
TALLA J (mitjana)
TALLA L (gran)

CARACTERÍSTIQUES:
Mascareta Higiènica reutilitzable (85 rentats)
UNE 0065
(95% filtració aerosols), amb filtre contra partícules,
adequada per a la protecció de las vies respiratòries.

DATES PER FER LA COMPRA

DATES DE LLIURAMENT

Del 18 al 27 de novembre

Del 14 al 18 de desembre

I quina talla escullo?
A nivell orientatiu, us comentem que el personal de l’escola utilitza aquestes mascaretes.
Les talles J les utilitzen les persones amb un cara de complexió mitjana (com ara la de la
imatge) i també per a adolescents.
La talla L la porten persones amb una complexió més gran de cara.
No us aconsellem talles S per a nois o noies que a partir de 10 anys tinguin ja una complexió
mitjana de cara.
Si dubteu podeu preguntar a secretaria o a les persones que portem les mascaretes a l’escola.

Com podem fer la compra?
Caldrà fer la compra ON-LINE accedint a través del següent enllaç:
ENLLAÇ COMPRA ON-LINE

Com lliurarem les mascaretes?
Les mascaretes seran lliurades directament als vostres fills/es.
Les persones externes a l’escola també podran fer la compra i venir a recollir-les a secretaria.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
#aquestamaratotocaatothom
ESCOLA PIA DE CALDES

