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Barcelona, 22 de juny de 2021 

Benvolgudes famílies, 

  

Acabem un curs que ha estat especialment complicat però ben contents del resultat. La 

pandèmia ens ha obligat a passar el curs amb distància de seguretat i mascaretes però puc 

dir de tot cor que s’ha respirat més que mai un ambient de col·laboració família-escola en el 

que tots hem tingut el nostre paper.  

L’equip docent i no docent ha fet un gran esforç per portar a terme les seves tasques. 

Destaco que ho han fet amb vocació de servei i amb la voluntat d’ajudar en allò que ha 

calgut.  

Pel que fa al curs vinent farem la revisió del Pla d’obertura de centre a partir de l’actualització 

del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

que ens ha fet arribar el Departament. Desitgem que mica en mica anem retrobant el nostre 

funcionament habitual. 

Us desitjo que passeu unes molt bones vacances d’estiu i que gaudiu d’aquest temps per 

compartir amb família i amics.  

Salutacions cordials, 

 

 

 

 

Marta Martínez 

Directora 

La Salle Horta  
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Els fem arribar amb aquesta circular algunes indicacions importants de cara al final de curs així com 
a l’inici del proper curs: 

ENTREGA DE NOTES 

L’entrega de notes per a l’alumnat de 2n de Batxillerat es farà el dia 23 de juny al despatx de 
coordinació de batxillerat a les 11:30h. 

L’entrega de notes per a l’alumnat de 1r de Batxillerat serà el dia 30 de juny al matí per Teams. 
Caldrà concertar hora amb el/la tutor/a.   

Recordin també que poden trobar els informes de notes a Sallenet (Curs de Famílies curs del seu/va 
fill/a, a l’apartat de Butlletins). 

VENDA DE LLIBRES 

Per tal de facilitar a les famílies el procés de compra de llibres seguim amb la venda on-line. Es 
podrà entrar al sistema per la pàgina web a partir del dia 28 de juny i fer comandes i pagar-ho fins 
el 22 de Juliol. La contrasenya de la nostra escola és SHORTA.  

El pagament de llibres i material només es podrà fer on-line. Si alguna família té problemes per 
gestionar-ho es pot adreçar a Secretaria on se’ls ajudarà amb el procés.  

Un cop s’hagi tancat la pàgina web el mes de juliol, no es podrà fer cap comanda fins el mes de 
setembre. El sistema s’obrirà el dia 30 d’agost i es tancarà el dia 8 de setembre. Les reclamacions 
i canvis es faran online del 13 al 17 de setembre a l’adreça: weblasalle@llibrestextonline.com 

Hi ha una circular específica amb la llista de llibres i materials per curs.  

 

HORARIS DE SECRETARIA I CONSERGERIA DURANT LES VACANCES ESCOLARS 

L’horari de Secretaria i Consergeria serà el següent: del 23 de juny fins el 23 de juliol de 9:00h del 
matí fins les 13:00h, de dilluns a divendres.  

El dia 25 de juny la Secretaria i Consergeria romandrà tancada. 

La secretaria del C/Doctor Letamendi, 63 tornarà a obrir el 30 d’agost i a la Plaça Karl Marx el dia 1 
de setembre. Fins el 10 de setembre l’horari de Secretaria del serà de 9:00h a 13:00h. 

 

EXAMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 

Els exàmens de recuperació de 1r de batxillerat es realitzaran els dies 2 i 3 de setembre. El 
calendari dels exàmens de setembre es lliurarà a les famílies per correu corporatiu.  

 

TRÀMIT DEL TÍTOL DE 2n DE BATXILLERAT 

El tràmit del títol de 2n de batxillerat es farà els dies 1 i 2 de juliol de 9:00h a 13:00h a Secretaria. 
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BATXILLERAT 

INDICACIONS GENERALS PER AL CURS 2021-2022 
 

INICI DEL CURS ESCOLAR 2021-2022 

L’alumnat de Batxillerat iniciarà el curs el dilluns 13 de setembre seguint aquest horari:  

Alumnat nou de 1r de Batxillerat està convocat a Secretaria a les 10’30 h on seran acollits pels 
tutors/es.  

• Alumnat de 1r de BAT: accediran a les 11 h.  

• Alumnat de 2n de BAT: accediran a les 11’30 h.  

A partir del dimarts dia 14 hi haurà horari normal. 

Més endavant es confirmaran els horaris d’entrades i sortides esglaonades per a cada curs. 

 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ APROVATS PEL CONSELL ESCOLAR 

1r trimestre: dimarts 7 de desembre de 2021 (La Immaculada i La Constitució) 

2n trimestre: dilluns 28 de febrer de 2022 (Dilluns de Carnestoltes)  

3r trimestre: divendres 3 de juny de 2022 (Segona Pasqua) 

 

SERVEI DE MENJADOR 

Hi haurà servei de menjador des del primer dia. Caldrà confirmar si els alumnes seran fixes a 
menjador o eventuals.  

 

REUNIONS D’INICI DE CURS 

Tant bon punt tinguem les dates de  les reunions d’inici de curs les penjarem a la pàgina web, i farem 
arribar la informació per Sallenet així com per les xarxes socials. 
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