
 

 

Préstec disfressa del gat Llampec 
 
El recurs l’Aventura de la vida, en el marc del programa “Sigues tu” 
disposa d’una disfressa del gat Llampec que les escoles poden demanar en 
préstec per reforçar l’aplicació del programa. És un material de fàcil 
transport i molt atractiu pensat per ser utilitzat en els centres sempre i 
quan s’acceptin les condicions de préstec. 
 
Podeu adreçar les vostres sol·licituds per correu electrònic o 
presencialment a la vostra tècnica de referència.  
 

Condicions de préstec: 
• La disfressa es podrà demanar un cop per curs. 
• El préstec no inclou la persona que es posa la disfressa. 
• Es podrà fer ús de la mascota sempre i quan estigui disponible. 
• Es pot fer una previsió de reserva per telèfon, però no serà efectiva 

fins que tinguem a les nostres mans la sol·licitud degudament 
signada pel responsable del centre. 

• La disfressa consta de 4 parts: el cap, les mans, les cames i el cos. 
S’envia dins d'una bossa. 

• La mascota s’ha de retornar en perfecte estat.  
 

L’equip del “Sigues tu” es compromet a: 
• Donar resposta en el termini d’una setmana, com a màxim, 

confirmant o denegant la disponibilitat de la mascota. 
 

L’escola es compromet a: 
• Recollir i retornar la disfressa en perfecte estat l’endemà mateix 

d’haver-la utilitzat a la següent adreça: 
Dipsalut 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Edifici Jaume Casademont 
C/ Pic de Peguera, 15 
La Creueta - 17003 - Girona 
Tel. 972 41 47 20 
 
Horari de recollida i lliurament: de 08:00 a 18:30 (dll a dv) 

 
• Encarregar-se del transport de la disfressa (d’anada i retorn) i 

assumir el cost dels ports. 
• En el cas de deteriorament o pèrdua, fer-se càrrec de les despeses 

que es generin. 



 

 

 

Sol·licitud de préstec: disfressa del gat Llampec 

 
  
 

En /na ............................................................................................. 

amb DNI ........................................................... i com a director/a del 

CEIP /Escola ..................................................................................... 

Població............................................................................................

....................................................................................................... 

Sol·licita poder disposar de la mascota de l’Aventura de la Vida, els dies 

....................................de..........................del 20 ........        

Tanmateix fa constar que coneix i accepta les condicions de préstec 

establertes. 

 
Data: 
 
Signatura i segell: 
 
 
 
 
 
 
SORTIDA ENTRADA 

 
 
 
(Signatura i data) 

 
 
 
(Signatura i data) 

A completar en el moment de recollir i retornar la disfressa 

 


