Barcelona, 15 de juny de 2020
Benvolgudes famílies,
Comencem avui la que serà la darrera setmana del curs. Una setmana que ve carregada
d’informacions. Tot seguit trobareu les informacions més importants de cada etapa:
Infantil:
Us recordem algunes dates importants de la nostra etapa per aquesta setmana:
Dijous 18 de juny a les 17h. tindrà lloc l’Acte de Comiat per als infants que finalitzen
l’etapa d’Educació Infantil.
Divendres 19 de juny tindreu accés des de Sallenet als informes de la 2a Avaluació
d’Educació Infantil.
S’apropa el final de curs i aquest any ha estat un 3r trimestre ben especial i diferent.
Teníem moltes ganes de retrobar-nos però, malauradament, enguany el comiat haurà de
ser una mica diferent.
Els propers dies 25 i 26 de juny els tutors i tutores us proposen fer una trobada amb
cada família per videoconferència. Podeu reservar la vostra trobada a l’espai “Bones
Vacances” dins el vostre grup de Pares i Mares de Sallenet. Allà podreu escollir la franja
horària que més us convingui. Aquelles famílies que tingueu dificultats per accedir a les
videoconferències podeu escriure un correu electrònic al tutor/a per tal de demanar fer la
trobada mitjançant una trucada telefònica.
L’Equip d’Infantil us vol agrair la vostra col·laboració. Us desitgem un Bon estiu. Ben segur
que ens retrobarem el mes de setembre amb un sac ple d’il·lusió i desitjos per al nou curs.
CUIDEU-VOS MOLT!
Primària:
Pel que fa a Educació Primària, cal recordar que dimarts dia 16 de juny serà el moment
de poder venir recollir el material tots aquells que no heu pogut fer-ho a les trobades
presencials de la setmana passada. Per concretar un horari caldria que enviéssiu un mail
a omartinez@lasalle.cat i indiquéssiu la franja horària que millor us va per assistir a recollir
el material.
Us recordem que les activitats escolars acabaran aquest divendres 19. De cara a la
propera setmana, a través del Teams dels vostres fills i filles, podreu mantenir una petita
trobada per fer una petita tutoria de tancament de curs.
Us volem agrair a tots el suport que ens heu fet anar arribant i el que heu anat donant als
vostres fills i filles al llarg d'aquest període tan complicat que ens ha tocat viure. El fruit
que recollim és gràcies al treball de tots, alumnat, famílies i professorat.
ESO:
Aquest proper dimarts s’entregaran els informes de la tercera avaluació per Sallenet i
s’obrirà un període per fer recuperacions ordinàries en cas de tenir alguna matèria
pendent. El divendres 19 s’acabarà oficialment el curs.
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Al llarg de la setmana anirem fent les trobades presencials voluntàries, segons els
horaris establerts i per a aquells que vàreu omplir el formulari i enviar els documents
requerits per l’administració. En aquelles mateixes franges horàries podreu fer també el
retorn de llibres de lectura, encara que no hagueu assistit a les trobades presencials, tal i
com ja vam dir en una circular informativa anterior.
Per altra banda, al llarg de la setmana s’aniran acabant els terminis per enviar els
formularis de tria de modalitats de batxillerat (per a l’alumnat de 4t d’ESO), tria d’optatives
de 4t d’ESO (per a l’alumnat de 3r d’ESO) i tria d’optatives de llengües de 1r d’ESO (per a
l’alumnat de 6è d’EP). Aneu pensant en enviar-nos aquestes dades en els terminis fixats.
Voldríem acabar aquesta darrera comunicació agraint-vos, en nom de tot l’Equip d’ESO,
la col·laboració, la participació i la implicació en aquests moments difícils que hem viscut
en els darrers mesos. Us desitgem un bon estiu i que carregueu les piles per tornar al
setembre amb il·lusió per continuar avançant i creixent plegats. Cuideu-vos molt.
Batxillerat:
Primer de tot, us recordem que al llarg d’aquesta setmana l’alumnat de 1r i 2n de
batxillerat podrà realitzar les proves avaluables de recuperació dels respectius nivells.
Us recordem algunes dates importants de la nostra etapa per aquesta setmana:
1r de Batxillerat:
Tenint present que el Pla d’obertura contempla l’assistència voluntària; des de coordinació
de batxillerat us recordem que l’alumnat de 1r de batxillerat podrà retornar al centre el
dijous 18 de juny de manera esglaonada i havent confirmat prèviament al formulari que
us vam lliurar fa dues setmanes en una circular. Cal tenir present que per assistir al centre
haureu d’haver lliurat amb antelació a l’e-mail de la coordinadora la declaració
responsable.
Aquí us deixem el link: https://forms.gle/tf2LxrTQWvpaqhSx7 per completar el formulari, si
encara no ho he fet i l’e-mail de la coordinadora (mpages@lasalle.cat) per poder assistir
al centre. El formulari es tancarà el dimarts 16 de juny.
Aquí teniu els HORARIS que hem planificat per evitar que es trobi més alumnat del
permès i perquè ens sigui viable a nosaltres poder controlar que es respectin les mesures
de protecció.
Dijous 18 de juny

o de 9.00h a 10.00h:
 1r Batx A: alumnat amb cognom des de la A fins la F, incloses.
 1r Batx B: alumnat amb cognom des de la C fins la L, incloses.
o de 10.30h a 11.30h:
 1r Batx A: alumnat amb cognom des de la G fins la N, incloses.
 1r Batx B: alumnat amb cognom des de la M fins la P (Perales).
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o de 12.00h a 13.00h:
 1r Batx A: alumnat amb cognom des de la O fins la V, incloses.
 1r Batx B: alumnat amb cognom des de la P (Perdigó) fins la Z,
incloses.
1r de Batxillerat entrarà per la porta de ferro de secretaria i anirà a les seves aules
respectives per la porta que dona a l’escala de batxillerat. En finalitzar sortirà per la
porta del final del passadís de batxillerat i des d’allà per la porta del pati al carrer
Hedilla. Un cop surti l’alumne/a no podrà tornar a entrar al recinte.
Els grups no seran superiors a 15 alumnes i estaran repartits alfabèticament per tutors.
Les mesures sanitàries obliguen l’alumnat a mantenir la distància de seguretat tant a les
aules com als espais exteriors i a dur mascareta (si no en porten hauran de tornar cap a
casa).
El 25 de juny es lliuraran les notes finals d’aquest curs. Els tutors i les tutores es
posaren en contacte amb les famílies per realitzar un tancament i un retorn personalitzat
dels resultats i d’aquest curs.
2n de Batxillerat:
Tenint present que el Pla d’obertura contempla l’assistència voluntària; des de coordinació
de batxillerat us recordem que l’alumnat de 2n de batxillerat podrà retornar al centre el
divendres 19 de juny de manera esglaonada i havent confirmat prèviament al formulari
que us vam lliurar fa dues setmanes en una circular. Cal tenir present que per assistir al
centre haureu d’haver lliurat amb antelació al e-mail de la coordinadora la declaració
responsable.
Aquí us deixem el link: https://forms.gle/tf2LxrTQWvpaqhSx7 per completar el formulari, si
encara no ho he fet i l’e-mail de la coordinadora (mpages@lasalle.cat) per poder assistir
al centre. El formulari es tancarà el dimarts 16 de juny.
Aquí teniu els HORARIS que hem planificat per evitar que es trobi més alumnat del
permès i perquè ens sigui viable a nosaltres poder controlar que es respectin les mesures
de protecció.
Divendres 19 de juny

o de 9.00h a 10.00h:
 2n Batx A: alumnat amb cognom des de la A fins la E, incloses.
 2n Batx B: alumnat amb cognom des de la A fins la G, incloses.
o de 10.30h a 11.30h:
 2n Batx A: alumnat amb cognom des de la G fins la M, incloses.
 2n Batx B: alumnat amb cognom des de la M fins la P, incloses.
o de 12.00h a 13.00h:
 2n Batx A: alumnat amb cognom des de la P fins la V, incloses.
 2n Batx B: alumnat amb cognom des de la R fins la W, incloses.
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2n de Batxillerat entrarà per la porta de ferro de secretaria i anirà a les seves aules
respectives per la porta que dona a l’escala de batxillerat. En finalitzar sortirà per la
porta del final del passadís de batxillerat i des d’allà per la porta del pati al carrer
Hedilla. Un cop surti l’alumne/a no podrà tornar a entrar al recinte.
Els grups no seran superiors a 15 alumnes i estaran repartits alfabèticament per tutors.
Les mesures sanitàries obliguen l’alumnat a mantenir la distància de seguretat tant a les
aules com als espais exteriors i a dur mascareta (si no en porten hauran de tornar cap a
casa).
Al llarg d’aquesta setmana es seguiran fent a distància la preparació a les PAU
El 25 de juny es lliuraran les notes finals d’aquest curs.
El dia 22 de juny a les 18:30h tindrà lloc la FESTA DEL FINALISTA DE BATXILLERAT.
Aquest curs serà de manera telemàtica i tothom està convidat a assistir-hi. La propera
setmana rebreu un enllaç per poder connectar-vos.
A partir del 23 de juny i fins el 29 de juliol els vostres fills/es podran realitzar la
preinscripció universitària. Abans de finalitzar el curs se’ls ajudarà a com realitzar-la.
Us recordem que el títol de batxillerat es formalitzarà el dia 29 de juny per a 2n Batx A i
el dia 30 de juny per a 2n Batx B a la secretaria del centre en horari de 9:00h a
13:00h. Les franges horàries i els tràmits us els vam avançar la setmana passada. Us les
recordem:
2n Batx A:
de 10:00h a 11:00h d’ALBA a ESPAÑA
d’11:00h a 12:00h de GARCIA ABAD a MUÑOZ
de 12:00h a 13:00h de PASTOR a VALLES
2n Batx B:
de 10:00h a 11:00h d’ALEMAN a GONZÁLEZ
d’11:00h a 12:00h de MILÀ a POLO
de 12:00h a 13:00h de RODRÍGUEZ a WANG
El 3 de juliol, es comunicarà a l’alumnat de batxillerat que es presenti a les PAU el lloc on
es realitzaran les proves i quin tribunals se’ls ha assignat.
La SELECTIVITAT es realitzarà els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol.
Les proves PAP seran el 15 de juliol.
El 27 de juliol se sabran els resultats de les proves PAU.
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Els dies 27, 28 i 29 de juliol es podrà realitzar la Sol·licitud de revisió d'exàmens PAU
al portal d'accés al universitat
L’alumnat que vulgui realitzar la matrícula per a les proves PAU de setembre
(convocatòria extraordinària) està pendent d’actualització.
I ja per finalitzar, dir-vos que el professorat de batxillerat us volem agrair a l’alumnat i a les
famílies la vostra comprensió i implicació. Us desitgem un Bon Estiu i esperem retrobarnos amb molta il·lusió al setembre per iniciar el nou curs. Cuideu-vos molt!

Enquesta de satisfacció:
Quan vam iniciar el confinament us vam enviar un formulari per rebre les vostres
aportacions sobre com ens havíem organitzat. Vam rebre 300 respostes i ens van ajudar
molt a veure com podíem continuar.
Ara per tancar el curs us tornem a demanar la vostra col·laboració. Es tracta només de
quatre preguntes.
Formulari
Aquesta enquesta estarà activa fins el dia 21 de juny i ens ajudarà a analitzar tota la feina
feta.
Us desitgem a tots i a totes un molt bon final de curs.
Salutacions cordials i cuideu-vos molt!

Marta Martínez
Directora
La Salle Horta
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