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RECORDATORI DE LA NORMA RELATIVA A L’UNIFORME ESCOLAR 

 

Tenint en compte que ens consta que algunes famílies encara estan pendents de rebre la 

comanda, us recordem l’obligatorietat de vestir amb l’uniforme complet, ja sigui d’acord amb 

l’antiga uniformitat o bé amb la nova. 

 

 

1.- Definició de l’uniforme antic 

(1) Totes les peces que conformen la uniformitat i l’equipament són d’ús obligatori. 
(2) Es poden adquirir en un establiment diferent a l’oficial amb les característiques que es demanen.  
 

 

2.- Definició de l’uniforme nou 

 

EDUCACIÓ INFANTIL : 1r Cicle (Llar d’Infants) i 2n Cicle (P3, P4 i P5) 

Uniforme Escolar (1) 

Jaqueta Polo  
màniga llarga: hivern 
màniga curta: estiu 

Pantaló llarg  
curt opcional, estiu 

Mitjons blau 
marí (2) 

Calçat  blau marí, negre o 
blanc (d’un sol color) (2) 

Equipament (3) 

Bata Bata menjador (2n Cicle)  

  

EDUCACIÓ INFANTIL : 1r Cicle (Llar d’Infants) i 2n Cicle (P3, P4 i P5) 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
E.S.O. 

Uniforme Escolar (1) 

Jaqueta de 
punt 

Polo  
màniga llarga: hivern 
màniga curta: estiu 

Pantaló llarg 
curt opcional, estiu 
Faldilla plisada 

Mitjons blau 
marí (2) 

Calçat fosc (preferentment 
blau marí) (2) 

Equipament (1) 

 Xandall: 
- Pantaló i jaqueta 
- Samarreta esport 
- Polo Túrbula Petits per la Llar d’Infants 
- Sabatilles d’esport blaves o blanques (2) 

Bata Bata menjador (2n Cicle 
d’Ed. Infantil) 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Uniforme Escolar (1) 

Jaqueta Polo  
màniga llarga: hivern 
màniga curta: estiu 

Pantaló llarg  
curt opcional, estiu 
Faldilla pantaló 

Mitjons blau marí (2) 
Leotards o mitges 
blau marí o color carn 
(2) 

Calçat  blau marí, 
negre, o blanc 
(d’un sol color) (2) 

Equipament (1)  

Xandall: 
   - Pantaló i jaqueta 
   - Samarreta esport 
   - Sabatilles d’esport blaves, blanques o negres (d’un sol color) (2) 

Bata  

 

 

E.S.O.  

Uniforme Escolar. urs 2019/2020: només ESO1) (1) 

Dessuadora Polo  
màniga llarga: hivern 
màniga curta: estiu 

Pantaló llarg  
curt opcional, estiu 
Faldilla pantaló 

Mitjons blau marí (2) 
Leotards o mitges blau 
marí o color carn (2) 

Calçat  blau marí, 
negre, o blanc 
(d’un sol color) (2) 

(1) Totes les peces que conformen la uniformitat i l’equipament són d’ús obligatori. 
(2) Es poden adquirir en un establiment diferent a l’oficial amb les característiques que es demanen. 
(3) Sense roba específica de psicomotricitat. La uniformitat contempla el seu ús per a totes les activitats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipament (1)  

Xandall: 
   - Pantaló i jaqueta 
   - Samarreta esport 
   - Sabatilles d’esport blaves, blanques o negres (d’un sol color) (2) 

Bata  



 

3.- Aspectes a tenir en compte en la utilització de la uniformitat 

 

1.- La utilització de la uniformitat escolar comprèn tot el curs escolar: des del primer fins el darrer 

dia del curs.  

 

2.- L’uniforme ha d’estar complet. S’ha d’evitar que els alumnes el portin en part, o amb alguna 

peça que substitueixi l’original de l’uniforme. Convé evitar el “tunning” dels uniformes en forma 

de “parches”, etc.  

 

3.- Totes les peces s’han de marcar amb el nom i cognom de l’alumne/a: això permet identificar 

fàcilment a la persona a qui pertany en cas de pèrdua. 

 

4.- El xandall és d’ús exclusiu en l’assignatura d’Educació Física per a Primària i E.S.O. i pels 

alumnes d’Ed. Infantil que utilitzen l’uniforme antic. 

En determinades ocasions o activitats també es podrà vestir el xandall, però en aquests casos, 

el tutor o tutora haurà d’avisar prèviament. 

 

5.- Tant els pantalons com les faldilles s’han de portar a l’alçada correcta de cintura. S’ha d’evitar 

mostrar la roba interior. 

 

Per complir aquestes senzilles normes, cal comptar amb la complicitat de les famílies, amb el 

compromís de tots i totes en aquest tema. Aquest compromís també́ l’adquirim els membres de 

l’equip directiu, que escoltarem i analitzarem les situacions individuals entorn aquest tema per 

ajudar -en la mesura de les possibilitats- per a que la uniformitat compleixi l’objectiu de ser 

element de cohesió́ en la nostra Comunitat. 

 

Confiem en l’esforç de tothom per garantir el seu acompliment. Moltes gràcies. 

 

L’Equip Directiu 

 


