
 
 

NORMES D’ÚS DE L’UNIFORME DE L’ESCOLA JOAN XXIII 

 

L’uniforme escolar consta de les següents peces de roba: 

-Faldilla model Joan XXIII 

-Pantaló llarg o curt model Joan XXIII 

-Polo blanc màniga llarga o curta model Joan XXIII 

-Dessuadora  model Joan XXIII 

Observacions: 

 Les nenes poden escollir entre faldilla o pantaló de l’uniforme. 

 El calçat pot tenir dues opcions: mitjó blanc i bamba blanca o mitjó blau i 

sabata blava, a escollir per la família. 

 El polo de l’uniforme és obligatori tenir-ne al menys un, i s’accepta portar altre 

polo blanc, sempre que sigui polo i sigui completament llis. 

 La bata continua sent la mateixa que es porta actualment a Cicle Inicial i Cicle 

Mitjà. 

 L’equipació esportiva de Primària és la mateixa que fins ara. Els nens vindran 

vestits de xandall  des de casa, els dies que tenen educació física. Les famílies 

que tenen el xandall d’infantil, el poden utilitzar a Primària fins que aquesta 

roba els quedi petita. 

El format de compra dels uniformes es realitzarà de la següent forma: 

1.- La primera compra es podrà fer de forma presencial a l’escola. Us comunicarem quan i com. 

2.- A partir d’aleshores la venda es realitzarà per internet. A l’escola disposarem d’uns models 

per tal que les famílies escullin quina talla necessiten comprar.  

3.- Un cop escollida la talla de cada peça de roba, la família farà la compra a través de la 

plataforma informàtica del proveïdor. El proveïdor comunicarà al comprador la data d’entrega 

de la seva comanda. Des de l’escola ajudarem aquells que tinguin alguna dificultat. 

4.- El proveïdor enviarà en bossa tancada la compra de cada família, i la família podrà recollir la 

seva compra a l’escola. 



 
 

Preus Curs 2018-2019: 

 

REF. TALLA 
Preu 

2018/19 

Polo m/c 

1-2-3 15,00 € 

4-6-8 15,00 € 

10-12-14 16,00 € 

s-m-l 16,00 € 

Polo m/L 

1-2-3 16,00 € 

4-6-8 16,00 € 

10-12-14 17,00 € 

s-m-l 17,00 € 

Pantaló llarg 

1-2-3 25,00 € 

4-6-8 27,00 € 

10-12-14 31,00 € 

s-m-l 33,00 € 

Pantaló curt 

1-2-3 23,00 € 

4-6-8 24,00 € 

10-12-14 26,00 € 

s-m-l 27,00 € 

Faldilla 

1-2-3 19,00 € 

4-6-8 20,00 € 

10-12-14 22,00 € 

s-m-l 24,00 € 

Dessuadora 

1-2-3 20,00 € 

4-6-8 23,00 € 

10-12-14 26,00 € 

S-M-L 29,00 € 

 

 


