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NORMES UNIFORME 
 

Estimades famílies,  
 
L’ús de l’uniforme en el col·legi  San José de la Montaña és obligatori en els 

nivells d’infantil i primària. Aquesta decisió la van prendre els pares, va ser 

recolzada per l’Ampa i aprovada en el Consell Escolar. 

Quan es canvia el model d’uniforme els alumnes de nova incorporació (3 anys) 

adquiriran aquest model i el continuaran en els següents cursos. Els alumnes 

d’altres nivells que encara tenen models antics han d’anar gradualment  

adaptant-se de manera que quan tinguen necessitat adquiriran ja el nou model. 

El centre es reserva el dret a retirar models de ja fa molts anys que de manera 

molt residual encara conserven algunes famílies. 

L’uniforme porta el logo del col·legi, de manera que aquest és el model 

reglamentari en aquest centre. 

Es també obligatori que tota la indumentària estiga marcada amb el nom de 

l’alumne. 

  
Descripció de les peces de roba que formen i/o poden formar part de l’uniforme 
del nostre col·legi: 
 
 
UNIFORME HIVERN (Totes les peces porten logo) 
 
XIQUETS: 
Pantaló  llarg  gris 
Polo mànega llarga amb ratlleta roja en coll 
Jaqueta  roja  amb cremallera 
Calcetins negres o grisos 
Sabates blau marí o negra  
 
XIQUETES 
Falda de quadres 
Polo mànega llarga amb ratlleta roja en coll 
Jaqueta  roja  amb cremallera 
Leotards o calcetins grisos 
Sabates blau marí o negra  
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UNIFORME ESTIU (Totes les peces porten logo) 
 
XIQUETS 
Pantaló curt gris 
Polo blanc mànega curta amb ratlleta roja en mànega i coll 
Sandàlies/sabates blau marí o negra 
 
XIQUETES 
Falda de quadres 
Polo mànega curta amb ratlleta roja en mànega i coll 
Sandàlies/sabates blau marí o negra  
 
 
EQUIPAMENT D’ESPORT HIVERN 
Xandall blau marí  amb butxaques grogues 
Samarreta d’esport blanca amb franja groga en mànega rematat amb blau marí 
Esportives 
 
EQUIPAMENT D’ESPORT ESTIU 
Pantalons curts blau marí amb ratlleta groga 
Samarreta de mànega curta amb franja groga rematat amb blau marí 
Esportives 
 
LA SAMARRETA D’ESPORT DE COTÓ 100% CALDRÀ DEMANAR-LA AMB 
ANTELACIÓ. 
 
 
Davantal per a infantil: a quadres blanc i blau, butxaques roja i verda i punyets 
roig i verd. 
 
 
A partir d’aquest curs escolar, la camiseta groga d’esport queda retirada 
de l’uniforme, ja què té 32 anys d’existència i des de fa 10 anys el Centre 
ha deixat d’adquirir-la. 
 
 
 

Tota aquesta normativa figura a l’article 49 (deure de uniformitat) del 
Reglament de Règim Intern del nostre Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 


