NORMATIVA GENERAL DE LA UNIFORMITAT DEL COL·LEGI
JESÚS-MARIA SANT GERVASI - Curs 2016-17
Per als alumnes del nostre centre, l’uniforme és obligatori des de P3.
Els alumnes portaran l’uniforme durant tot el curs escolar, tots els dies de la setmana, des del primer dia de
classe, al mes de setembre, fins l’últim dia, al mes de juny.

Aquest és l’últim curs que els alumnes de 4t no porten uniforme.
DE CARA AL BON TEMPS I SEMPRE
A tots els cursos s’exigeix un aspecte i manera de vestir apropiats a l’activitat escolar, d’acord amb
els valors que el Col·legi desitja transmetre. Tant si es porta uniforme com si no.



Estan prohibits els shorts, els tirants i les xancles, els pantalons estripats.
Es farà servir la bata fins el dia decidit per la Direcció d’acord amb els tutors.

ATENCIÓ: El col·legi Jesús-Maria ha designat l’empresa “MC.YADRA” com a única
subministradora de l’uniforme, i la botiga “MUNDOCOLE” com a única distribuïdora.
Qualsevol altra lloc de confecció, d’imitació i/o venda
de les peces del nostre uniforme, manca de permís oficial.

PECES DE L’UNIFORME
Les peces de l’uniforme són les següents:





Nen d’Infantil: jersei, polo m. curta / polo m. llarga, pantaló curt o llarg.
Nena d’Infantil: jersei, polo m. curta / polo m. llarga, faldilla / pantaló curt o llarg.
Nen de Primària: jersei, polo m. curta / polo m. llarga, pantaló llarg o curt.
Nena de Primària: jersei, polo m. curta / polo m. llarga, faldilla/pantaló llarg o curt.




Noi d’ESO: jersei, polo m. curta / polo m. llarga, pantaló curt o llarg
Noia d’ESO: jersei, polo m. curta / polo m. llarga, pantaló llarg / faldilla.

Nota: El jersei i el polo formen part de l’uniforme. Estan prohibits altres tipus de jersei vermell i de
polo blanc o sense l’escut.

NO SERAN D’UNIFORME
o
o
o

Abrics o jaquetes: es demana que siguin de colors foscos.
Sabates: el calçat ha de ser de colors foscos (negres, blau marí). Aquesta norma s’aplicarà durant tot el
curs. Queden excloses les esportives blanques o de colors clars, i les botes altes i els botins.
Mitjons, leotards, mitges: han de ser color blau marí. Els mitjons són sempre obligatoris.

Nota: Tampoc seran d’uniforme les esportives amb sola, reforç o vora blancs o de de color clar.

PREUS DE LES PECES DE L’UNIFORME (PER AL CURS 2016-17)
PVP Talles (IVA inclòs)
Article

0-8

10-14

S-XXL

POLO M/C

16,55

17,85

19,45

POLO M/L

18,15

19,35

21,20

POLO M/C NOIA

-

17,85

19,45

POLO M/L NOIA

-

19,35

21,20

JERSEI

28,40

32,85

37,15

PANTALÓ LLARG T/G

28,30

-

-

PANTALÓ LLARG

28,30

35,10

37,70

PANTALÓ CURT T/G

25,80

-

-

PANTALÓ CURT

25,80

31,90

34,25

PANTALÓ NOIA

-

35,10

37,70

39,10

42,80

46,55

FALDILLA

VENDA D’UNIFORMES PER “MUNDOCOLE”
-

-

Juny i juliol 2016: Botiga “MUNDOCOLE” C/ Mimoses, 6 de Barcelona. Horari: De dilluns a divendres:
matins de 9h a 14h y tardes de 16h a 20h . Divendres per la tarda fins les 19h.
Setembre de 2016, es realitzarà una venda al col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi: De dilluns, dia 5 a
divendres, dia 9. Les famílies podran fer les compres i recollir els encàrrecs. Horari: Matins de 12h a 14h.
Tardes de 16h a 19h.
Durant l’any, excepte els períodes de vacances, la venda es realitzarà a la botiga de “MUNDOCOLE”, C/
Mimoses, 6 de Barcelona. L’horari comercial de la botiga és el següent: Matins de 9h a 14h (de dilluns a
divendres). Tardes: de 16h a 19h, de dilluns a dijous. Divendres, de 16h a 19h.

ALTRES ELEMENTS DE LA UNIFORMITAT DEL COL·LEGI: “PEBATEX”

Els alumnes des de P3 fins a 3r d’ESO inclòs, en horari escolar, portaran bata, segons el
model de la seva etapa.

Com a mesura de protecció, els alumnes de 4t d’ESO faran servir la bata a classe de
Tecnologia, Visual i Plàstica, Laboratori.
Tots els alumnes de tots els cursos han de vestir l’equipament esportiu per Psicomotricitat, Educació Física i
Esport i per a totes aquelles activitats que el necessitin, segons el model de l’etapa corresponent.





Nens i nenes de P3 a P5: bata; equipament esportiu i motxilla d’Educació Infantil
Nens i nenes de Primària: bata; equipament esportiu i motxilla d’Ed. Primària.
Nois i noies d’ESO: bata blanca 1r, 2n i 3; equipament esportiu de Secundària.
Alumnat de Batxillerat: equipament esportiu.

Venda al col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi:





JULIOL: dies 4-5-6 en horari de 9 a 13h i de 16 a 19h (venda de llibres en el mateix horari)
SETEMBRE: dies 5-6-7 en horari de 9 a 13h i de 16 a 19h (venda de llibres en el mateix horari)
DILLUNS DEL MES DE SETEMBRE 12, 19 i 26 en horari de 8 a 12 hores
OCTUBRE, dies 5 y 6 de 16h a 20:30h uniformes del Club Esportiu JMSG.

Durant tots aquests dies, es posen a la venta bates, equips esportius i peces del CEJMSG. La botiga on-line
www.tiendabarrachina.com està sempre activa i les comandes es lliuren cada dimarts en el col·legi.
A partir del 6 de juliol i fins el 5 de setembre, les comandes sol·licitades a través de la botiga on-line, es lliuraran
al mateix col·legi.

NOTA: PER A LES COMPETICIONS ESPORTIVES, ELS PARTICIPANTS HAN DE PORTAR L’EQUIPAMENT
REGLAMENTARI.

