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1.- Definició de la uniformitat 

La uniformitat de l’escola i l’equipament per a les diferents etapes és el següent: 

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

 
Uniforme Escolar (*) 

Jaqueta Polo 

màniga llarga: 
hivern màniga 
curta: estiu 

Pantaló llarg 

curt opcional a l’estiu 

Mitjons blau marí 
(**) 

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

Bata Bata esp. menjador 

(2n Cicle) 

Manta 

migdia 

menjador 
(1r Cicle) 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

 

Uniforme Escolar (*) 

Jaqueta Polo  
màniga llarga: hivern 

màniga curta: estiu 

Pantaló llarg  
curt opcional a l’estiu 
 

Faldilla pantaló 

Mitjons blau marí, 

Leotards o 

mitges blau 

marí o color 

carn (**) 

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

Bata  

 

Equip activitat física (*) 

Xandall: 
 -Pantaló i jaqueta 
 -Samarreta d’esport 

Sabates d’esport de color blau, blanc o negre (d’un sol color) (**) 

 

 

 

 

http://www.turbula.com/


 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 
Uniforme Escolar (*) 

Jaqueta Polo 

màniga llarga: hivern  

màniga curta: estiu 

Pantaló llarg 

curt opcional a l’estiu 

 

Faldilla pantaló 

Mitjons blau marí, 

Leotards o mitges 
blau marí o color 
carn (**) 

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

Bata  

(Laboratoris i EPV) 

 

 

Equip activitat física (*) 

Xandall: 
 -Pantaló i jaqueta 
 -Samarreta d’esport 

Sabates d’esport de color blau, blanc o negre (d’un sol color) (**) 

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

 

 

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 qui pertany en cas de pèrdua. 

 
Consideracions sobre la uniformitat i el paper de les famílies. 

 

Els representants de la nostra Comunitat Educativa (representants de l’AMPA, 

membres del Consell Escolar del centre, Claustre, Equip Directiu) valorem la uniformitat 

com un element de cohesió, que ajuda a evitar alguns problemes i reduir-ne alguns 

d’altres, de manera que la uniformitat col·labora en la millora de la convivència i el clima 

de la nostra escola. 

 
És per això que volem comptar amb la complicitat de les famílies, amb el compromís de 

tots i totes en aquest tema. Aquest compromís també 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 cohesió en la nostra Comunitat. 



 
 

 
CAMPANYA CURS 2021/2022 

 

Les vendes dels uniformes es faran prioritàriament a través de la web. Malgrat això, es podrà atendre 

a aquelles famílies que ho necessitin, sol·licitant cita prèvia. 

El lliurament de les comandes es farà a la nostra botiga o al domicili. En el cas d’escollir recollir la 

comanda enviarem un mail per confirmar que la comanda està preparada. No caldrà demanar dia i hora. 

 

 
ENCARRECS I LLIURAMENT DE COMANDES 

S’estableixen uns períodes de comanda on es fixa el període de lliurament. 

 
a) Teixits ordinaris 

 

COMANDES LLIURAMENTS (escollir opció) 

 

Del 21 de juny al 30 de Juny 
Setmana del 26 al 30 de juliol 

Setmana del 23 al 27 d’agost 

Setmana del 30 d’agost al 3 de setembre 

Del 1 de juliol al 20 de juliol 
Setmana del 30 d’agost al 3 de setembre 

Setmana del 7 al 10 de setembre 

Del 21 de juliol al 18 d’agost Setmana del 13 al 17 de setembre 

Després del 18 d’agost Durant el mes de setembre 

 
b) Teixits especials (només amb presentació d’informe mèdic i sense cost afegit). 

Per poder garantir el lliurament la setmana del 6 al 10 de setembre, les comandes especials s’hauran de 

realitzar abans del dia 30 de juny. Durant la resta del curs, les comandes es lliuraran en un termini màxim 

de tres setmanes, si no hi ha estoc. 

 
BESCANVI DE ROBA 

Per a poder ser bescanviades, totes les peces han de portar les etiquetes i l’embolcall originals. Cal presentar 

el tiquet de compra corresponent. 

En el cas que s’hagués de realitzar algun canvi de talla o devolució, caldrà demanar dia i hora per poder vindre 

a la botiga. 

 
 

ALTRES DADES 
 

Adreça Vial de les Pedreres, E9 (08390 – Montgat) 

Horari botiga 
Dilluns, dijous i divendres de 9h a 16h 
Dimarts i dimecres de 9h a 18h 
(recollir comades i atenció telefònica) 934.698.792 

Vacances estiu Del dia 26 de juliol al 16 d’agost (ambdós inclosos) 

 


