
  
 

  
 

    

 

La Fundació Educativa Cor de Maria és titular de 8 centres concertats per la Generalitat de Catalunya. 
 

 A 20 d’octubre 2022 
Benvolgudes famílies, 
 
A finals del curs passat es va desenvolupar el projecte conjunt de totes les escoles 
Cor de Maria i Cor de Maria Sant Josep per redissenyar i repensar tots els 
equipaments esportius i les bates pels nostres alumnes. 
 
Va ser un procés on tota la comunitat educativa hi va estar convidada a participar, 
i els dissenys son el fruit del treball dels alumnes que el curs passat feien 
l’assignatura optativa específica de Visual i plàstica de 4t d’educació secundària. 
 
Per ells va ser un procés engrescador i motivador que deixa petjada en les 
generacions dels propers anys. 
 
Finalment, al mes de juny es va fer la selecció de models que, ara, veuen la llum. 
 
La previsió d’inici de campanya, com vam informar al mes de juny era el proper 
hivern. Malgrat això, el nostre proveïdor homologat, Domènech S.A, ha aconseguit 
avançar la data de sortida d’alguns productes, i, a partir  de demà mateix, ja 
disposeu a la venda, a través de la nostra botiga virtual Cor de Maria 
(botigadomenech-sa.com) , dels següents elements: 
 

• Samarreta de màniga curta 

• Pantaló curt 
• Samarreta de màniga llarga 

 
Seguirem informant de la obertura de nous productes. 
 
Properament s’obrirà també la venda de les noves bates, i finalment, al mes de 
gener, el xandall d’hivern.  
 
Us recordem que tots els models anteriors són vigents durant un llarg període de 
temps.  
 
A continuació us afegim un FAQS que esperem us ajudi a respondre alguns dubtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cordemaria.botigadomenech-sa.com/ca/
https://cordemaria.botigadomenech-sa.com/ca/


  
 

  
 

    

 

La Fundació Educativa Cor de Maria és titular de 8 centres concertats per la Generalitat de Catalunya. 
 

FAQS 
 

1. Es pot seguir utilitzant el xandall anterior? 
a. Sí , durant el temps que li vagi bé a l’alumne. 

2. Quan es serviran les compres que es facin ara? 
a. L’entrega es preveu en 10 dies aproximadament. Les comandes arribaran a 

l’escola, com sempre i l’escola us avisarà per recollir-ho.  
3. Quan se’m faci malbé el pantaló podré comprar ja el nou? 

a. Sí, però recomanem no barrejar equipaments diferents. Els colors i els 
materials son diferents. Avisarem quan els pantalons i la resta de productes 
estiguin a la venda.  

4. Les talles es mantenen? 
a. El patronatge no és el mateix degut al canvi de materials i que s’ha intentat 

respectar al màxim el disseny original dels alumnes. Els models de bates i 
xandalls son unisex. Per això recomanem que us emproveu les mostres que hi 
ha a l’escola abans de fer la compra per internet. 

5. El sistema de compra segueix essent el mateix? 
a. Sí , a través de la botiga virtual de l’escola i mitjançant pagament amb 

targeta de crèdit. Si hi ha algun inconvenient us podeu adreçar a 
l’administradora de l’escola per resoldre els vostres dubtes.  

6. Quan sortiran a la venda les bates? 
a. El més aviat possible. Està previst pel mes de novembre. 

7. Quan sortirà a la venda el xandall d’hivern? 
a. La previsió és el gener del 2023.  

8. Quins models de bata hi haurà? 
a. La bata guanyadora del concurs és unisex. El model es únic per infantil i 

primària  però també hi ha la bata de laboratori per educació secundària. 
9. El personal de l’escola portarà bata? 

a. Els professors o mestres poden portar el model de bata d’educació infantil o 
el model de bata de secundària, independentment de l’etapa on imparteixin 
docència. 

b. El personal no docent també pot portar el mateix model de bata que els 
docents.  

10. I la dessuadora voluntària? 
a. La dessuadora alternativa que va guanyar el concurs es posarà a la venda 

durant la primavera del 2023 i serà voluntària, a més a més de l’equipament 
esportiu per fer educació física.  

11. El xandall té caputxa? 
a. El xandall fins la talla 12 no porta caputxa. Es va considerar per motius 

pedagògics i pràctics que, per fer educació física, no és convenient.  
b. El xandall a partir de la talla 14 sí té caputxa. 

12.  Hi haurà també leggins? 
a. Sí, s’oferiran leggins així com pantaló llarg del mateix gènere que la 

dessuadora.  
13. Quan s’utilitza l’equipament esportiu? 

a. S’utilitza per fer educació física, i també per altres activitats de l’escola , com 
sortides, o visites culturals. Però s’indicarà en cada cas la seva necessitat.  


