
 

Queridas familias, un año más comienza un nuevo curso y con ello 

una nueva oportunidad para crecer como Comunidad Educativa. 

Queremos agradecer la confianza depositada, por su parte, en el centro y 

su profesorado y les invitamos a formar parte de la “vida del centro” a todos 

los niveles.  

Como consecuencia de las altas temperaturas que se están dando 

en la ciudad de Alicante y con el objetivo de hacer más fácil la “VUELTA 

AL COLE”, el centro ha decidido que: 

- Todo el alumnado de las etapas de INF y PRI acuda al centro 
con el uniforme deportivo. Chicos y chicas: camiseta de manga 
corta, pantalón corto azul marino y calcetines blancos, todo 
propio del colegio.    

- Todo el alumnado de ESO debe acudir al centro con el 
uniforme de verano:  

 CHICOS: Pantalón largo liso y polo azul.   
 CHICAS: Falda de cuadros de príncipe de gales y polo 

azul.    

Desde el centro se les irá informando de las fechas de cambio 

de uniforme, les rogamos tengan en cuenta esta información.   

El diseño del uniforme y su escudo propio están patentados. El 

único punto autorizado de venta es nuestro colegio. Cualquier 

reproducción de los tejidos y diseño, bordado de escudos y venta del 

uniforme en otros establecimientos es contraria a derecho. El centro 

tomará en esos casos las medidas legales correspondientes. 
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Estimades famílies, un any més comença un nou curs i amb això 

una nova oportunitat per créixer com a comunitat educativa. Volem agrair 

la confiança dipositada, per la seva banda, al centre i el seu professorat i 

els convidem a formar part de la "vida del centre" a tots els nivells. 

Com a conseqüència de les altes temperatures que s'estan donant 

a la ciutat d'Alacant i amb l'objectiu de fer més fàcil la "TORNADA A 

L'ESCOLA", el centre ha decidit que: 

- Tot l'alumnat de les etapes de INF i PRI han d´acudir al centre 

amb l'uniforme esportiu. Samarreta de mànega curta, pantaló curt blau 

marí i calcetins blancs, tot propi del col·legi. 

- Tot l'alumnat d'ESO ha d'acudir al centre amb l'uniforme d'estiu: 

• XICS: Pantaló llarg llis i polo blau. 

• XIQUES: Falda de quadres de príncep de gal·les i polo blau. 

Des del centre se'ls anirà informant de les dates de canvi 

d'uniforme, els preguem tinguin en compte aquesta informació. 

El disseny de l'uniforme i el seu escut propi estan patentats. L'únic 

punt autoritzat de venda és el nostre col·legi. Qualsevol reproducció dels 

teixits i disseny, brodat d'escuts i venda de l'uniforme en altres establiments 

és contrària a dret. El centre prendrà, en aquests casos, les mesures legals 

corresponents. 

DIRECCIÓ 

 

Estimades famílies, un any més comença un nou curs i amb això 

una nova oportunitat per créixer com a comunitat educativa. Volem agrair 

la confiança dipositada, per la seva banda, al centre i el seu professorat i 

els convidem a formar part de la "vida del centre" a tots els nivells. 

Com a conseqüència de les altes temperatures que s'estan donant 

a la ciutat d'Alacant i amb l'objectiu de fer més fàcil la "TORNADA A 

L'ESCOLA", el centre ha decidit que: 

- Tot l'alumnat de les etapes de INF i PRI han d´acudir al centre 

amb l'uniforme esportiu. Samarreta de mànega curta, pantaló curt blau 

marí i calcetins blancs, tot propi del col·legi. 

- Tot l'alumnat d'ESO ha d'acudir al centre amb l'uniforme d'estiu: 

• XICS: Pantaló llarg llis i polo blau. 

• XIQUES: Falda de quadres de príncep de gal·les i polo blau. 

Des del centre se'ls anirà informant de les dates de canvi 

d'uniforme, els preguem tinguin en compte aquesta informació. 

El disseny de l'uniforme i el seu escut propi estan patentats. L'únic 

punt autoritzat de venda és el nostre col·legi. Qualsevol reproducció dels 

teixits i disseny, brodat d'escuts i venda de l'uniforme en altres establiments 

és contrària a dret. El centre prendrà, en aquests casos, les mesures legals 

corresponents. 

DIRECCIÓ 


