curs 2017-18

Uniforme
Suplier

C/ Rocabertí nº 9, Sarrià tel. 93 204 82 79.
Reserves: www.suplier.com

El Corte Inglés

Av. Diagonal, 617 Tel. 933 66 71 00
Reserves: www.elcorteingles.es/uniformes

P-1, P-2, P-3 i P-4
• Xandall blau marí model de l’escola
Pantalons llargs blaus a l’hivern i curts a l’estiu
• Samarreta de màniga curta o llarga amb logo
de l’escola
• Bata amb gomes al coll i punys, a ratlles vermelles (nenes) o blaus (nens). Bata d’estiu optativa. (P-1, P-2, P-3)
• Bata amb botons a ratlles vermelles (nenes) i
blaus (nens) i bata d’estiu opcional (P-4)
• Vambes blanques sense cordons i mitjons
blancs
• Jaqueta blau marí, preferentment model del
col·legi
• Pitet amb goma

A PARTIR DE P-5
• Faldilla grisa amb plecs (nenes) o pantalons
grisos, llargs o bermudes amb gira (nens)
• Polo blanc de màniga curta o llarga amb el
logo de l’escola
• Jersei blau marí (coll de pic fins a 5è de
Primària, després pot ser coll rodó) amb el
logo de l’escola
• Sabata blau marí o negre amb mitjó blau marí.
• Jaqueta blau marí, preferentment model del
col·legi
• Bata amb botons de ratlles vermelles (nenes)
i blaves (nens). P-5: bata d’estiu optativa

L’uniforme és obligatori per a tots els alumnes a excepció dels
de Batxillerat. Les peces que s’adquireixin hauran de portar
el logotip de l’escola.

Uniforme

Educació física
Suplier

C/ Rocabertí nº 9, Sarrià / tel. 93 204 82 79.
Reserves: www.suplier.com

El Corte Inglés

Av. Diagonal, 617 Tel. 933 66 71 00
Reserves: www.elcorteingles.es/uniformes

INFORMACIÓ GENERAL

Des de P-5 fins a 3r de Primària
Xandall d’esport només 2 dies a la
setmana i els 3 restants aniran amb
l’uniforme
Des de 4t de Primària fins a 6è
Vindran amb l’uniforme escolar i
es canviaran al centre per realitzar
l’activitat d’educació física
L’uniforme és obligatori per a tots els
alumnes a excepció dels de Batxillerat.
Les peces que s’adquireixin hauran de
portar el logotip de l’escola.

L’UNIFORME

• Xandall blau marí model del col·legi (en cas
de compra demaneu-ne el model nou) amb
el logo de l’escola. Pantalons blaus llarg a
l’hivern i curts a l’estiu
• Samarreta blanca de màniga llarga o curta
amb el logo de l’escola
• Sabatilles d’esport blanques (sense cordons
per a Educació Infantil i primer cicle d’Educació
Primària) i mitjons blancs

Punt de
venta
on-line

