
                                                      

 

 

Santa Coloma, 26 de setembre del 2022 

Benvolgudes famílies, 

Arran de la disconformitat d’alguns/es alumnes respecte a la normativa de la vestimenta a 

l’escola, ens comuniquem amb vosaltres per aclarir els motius pels quals vam considerar 

convenient incloure aquest apartat a la normativa del centre. 

L’àmbit escolar és un entorn relacional, laboral i d’aprenentatge que requereix d’una vestimenta 

formal i adequada. Els darrers mesos del curs passat ens vam veure obligats a concretar en la 

normativa aquests conceptes per tal de començar aquest curs escolar amb les mateixes 

consignes per a tots els que convivim a l’escola.  

La Junta d’Escola com a òrgan col·legiat de participació on hi són representats els diferents 

sectors de la comunitat educativa és on es tracten i aproven les diferents propostes que afecten 

els diferents sectors. En aquest sentit, a finals del curs passat, la normativa interna va ser 

presentada i consensuada per la Junta d’Escola del centre on els alumnes també hi participen. 

A continuació us detallem el punt que fa referència a la normativa de vestimenta, el qual es va 

presentar en Junta d’Escola i va ser aprovat per tots els sectors que la componen: 

“L’alumnat ha de vestir adequadament, és a dir, d’una manera discreta, no es poden portar a la 

classe shorts ensenyant les natges, tops, pantalons caiguts, roba excessivament ajustada, 

escotada o curta. No s’han de portar peces que portin algun tipus de missatge polític o ideològic 

que pugui ferir la sensibilitat dels altres. Tanmateix, es recorda que les gorres només estan 

admeses als espais d’esbarjo”.  

Al nostre centre educatiu no ignorem les manifestacions de l’alumnat i de les famílies i volem 

mantenir unes relacions respectuoses però alhora hem d’assegurar la convivència formal entre 

tots nosaltres. Per aquest motiu, el dimarts 13 de setembre vam fer una trobada amb els 

delegats i subdelegats de cada tutoria, vam posar en comú totes les opinions i preocupacions 

amb l’objectiu de trobar un consens col·lectiu. Val a dir que la maduresa i resposta dels alumnes 

representants va ser exemplar.  

La majoria de l’alumnat entén que l’escola és un espai de tots i totes dels que hi anem cada dia 

i, per tant, ens hem de regir per una normativa interna que hem de respectar. Tanmateix, i sense 

renunciar a les pròpies conviccions dels joves, cal garantir i reforçar l’escola com un espai 

educatiu per als 435 alumnes i els 70 adults que convivim diàriament en l’escola. 

Educar en la igualtat, en el respecte i en l’estimació de la cultura només ho podem aconseguir 

amb la complicitat dels equips de treball de l’escola i de les famílies. 

Cordialment, 

Tot l’equip de l’escola  


