
Barcelona, setembre de 2015 

Assumpte: Vestir adequadament

Benvolgudes famílies,

Els darrers cursos us hem enviat una carta per demanar la vostra col·laboració en relació a un aspecte que
ens preocupava: la manera com els nois i noies venen vestits a l'escola. Aquest any, ens veiem novament
amb la  necessitat  de fer  aquesta  tasca  educativa  conjuntament,  des  de casa  i  des  de l'escola,  perquè
entenem que una bona actitud per venir a l'escola també es reflecteix en la manera de vestir.
El criteri que proposem és que la seva manera de vestir s'adeqüi a l'activitat lectiva que venen a fer a
l'escola, i que s'ha de caracteritzar, per damunt de tot, per un respecte al propi cos i a les persones amb qui
es  conviu.  La  seva indumentària  ha  d'afavorir,  també,  la  seva  predisposició  al  treball  i  la  capacitat  de
concentració en les activitats d'aprenentatge.

Venir vestit adequadament a l'escola, significa, entre d'altres coses:
- No mostrar la roba interior.
-  No  portar  roba que seria  més  adequada  per  assistir  a  una  festa,  practicar  esport  o  anar  a  la  platja
(samarretes exageradament curtes o escotades, faldilles molt curtes o pantalons molt curts, barrets, gorres
o similars).
-  No  portar  peces  de  vestir  que  portin  impresos  missatges  que  puguin  resultar  ofensius  o  que  siguin
improcedents en el context escolar.
En el cas que des de l'escola considerem que un noi o noia no ve vestit correctament, ho farem saber a la
família per veure quina és la millor manera de resoldre la situació.

Com sempre,  confiem en el  vostre bon criteri  a  l'hora  d'aconsellar  els  nois  i  noies,  conscients  que fer
entendre  als  adolescents  qüestions  com  aquesta,  també  contribueix  a  l'educació  en  valors  i  al  seu
creixement personal, que en definitiva és l'objectiu que perseguim.

Agraïm la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per tot allò que considereu oportú.

Atentament,

Glòria Fajula
Direcció Pedagògica de Secundària

 


