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Per als alumnes del nostre centre, l’uniforme és obligatori des de P3 fins a 4t ESO.
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.
A tots els cursos s’exigeix un aspecte i manera de vestir apropiats a l’escola, d’acord amb
els valors que el Col·legi desitja transmetre. Tant si es porta uniforme com si no.
Quan els alumnes no porten uniforme, estan prohibits els shorts, els tirants, les xancles, els
pantalons estripats.
SEMPRE
 La roba d’uniforme porta el logo.
 El polo i el pantaló o la faldilla han de ser d’uniforme.
 El calçat ha de ser de colors foscos (negres, blau marí).
 Mitjons, leotards, mitges: han de ser color blau marí. Els mitjons són sempre obligatoris.
 Abrics o jaquetes: han de ser de colors foscos.
NO SON D’UNIFORME
 Altres tipus de jersei i de polo sense logo del col·legi.
 Altres tipus de pantalons sense logo del col·legi
 Les esportives blanques o de colors, i les botes altes i els botins.
 Les esportives amb sola, reforç o vora que no sigui negre o fosc.
 Les peces de l’uniforme no es poden substituir per altres peces semblants.
 El jersei vermell no es pot substituir per jersei de xandall de colors semblants. Es poden portar a
sobre del vermell, a més a més, i com a roba d’abric, però no “en lloc de”.
BATA
 Els alumnes des de P3 fins a 6è d’EPRI, en horari escolar, portaran bata, segons el model de la
seva etapa.
 Els alumnes d’ESO portaran la bata segons el model de la seva etapa com a element de
protecció als laboratoris i als tallers o classes de plàstica i pintura, i tecnologia. És
imprescindible i obligatòria en aquestes activitats.
 Els alumnes de BATXILLERAT portaran la bata com a element de protecció als laboratoris i als
tallers o classes de plàstica i pintura, i tecnologia. És imprescindible i obligatòria en aquestes
activitats.

ROBA D’EDUCACIÓ FÍSICA I EQUIPAMENT ESPORTIU
 Tots els alumnes de P3 a 1r de Batxillerat, han de portar sempre l‘equipament complet per a
Psicomotricitat, Educació Física i Esport, i per a totes aquelles activitats que la necessitin,
segons el model de l’etapa corresponent.
 Els alumnes poden continuar aprofitant l’equipament anterior.
 Els alumnes de 1r de Batxillerat han de portar l’equipament indicat per a la classe d’Educació
Física.
COMPETICIONS ESPORTIVES:
REGLAMENTARI.
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MOTXILLA
 Els nens i nenes de P3 a P5 porten la motxilla d’Educació Infantil
 Els nens i nenes de Primària porten la motxilla de Primària

ATENCIÓ: EL COL·LEGI JESÚS-MARIA HA DESIGNAT 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.

BOTIGA “MUNDOCOLE”: VENDA D’UNIFORMiTAT



Mes de juliol (obert fins el 23 de juliol): Botiga “MUNDOCOLE” C/ Mimoses, 6
de Barcelona.
Horari: : Matins de 9h a 14h (de dilluns a divendres). Tardes: de 16h a 20h, de
dilluns a dijous i divendres de 16h a 19h.



Mes d’agost (obert a partir del 29 d’agost): Botiga “MUNDOCOLE” C/ Mimoses,
6 de Barcelona.
Horari de dilluns a divendres: Matins de 9h a 14h i tardes: de 16h a 20h.



Setembre de 2018, es realitzarà una venda al col·legi Jesús-Maria Sant
Gervasi: de dilluns, dia 3 a divendres, dia 7. Les famílies podran fer les compres
i recollir els encàrrecs.
Horari: Matins de 10h a 13h. Tardes de 16h a 19h.
Igualment, es realitzarà venda a la botiga “MUNDOCOLE”.
Horari de dilluns a divendres: Matins de 9h a 14h i tardes: de 16h a 20h.



Durant l’any, excepte els períodes de vacances, la venda es realitzarà a la botiga
de “MUNDOCOLE”, C/ Mimoses, 6, a Barcelona.
Horari: Matins de 9h a 14h (de dilluns a divendres). Tardes: de 16h a 20h, de
dilluns a dijous i divendres de 16h a 19h.



Per a venda on line, contactar amb “MUNDOCOLE”.



Divendres, de 16h a 19h.
Per a venda on line, contactar amb “MUNDOCOLE”.

