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Barcelona, 25 de maig de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

Aquestes són les informacions que destaquem de cada etapa: 

Infantil: 

Aquesta setmana l’Equip d’Infantil us proposa participar en EL JOC PERDUT 

2020 #desdecasa que s'emetrà per Betevé el proper dia 28 de maig de 2020 a les 

10 hores del matí,  i coincidint amb el Dia Internacional del Joc. Està adreçat 

a totes les famílies amb infants petits i els jocs es podran fer atenent a les 

indicacions de la Magalí, des de la TV. Per tal que tothom conegui a la Magalí i els 

jocs que es proposaran, teniu uns vídeos a les vostres carpetes de Sallenet i així 

els podreu practicar abans.  L’Ajuntament de Barcelona va impulsar, dins el marc 

dels programes de Música i d’Educació Física, l’activitat “A la Recerca del Joc 

Perdut”. L’objectiu principal d’aquesta activitat és recuperar el joc popular i 

tradicional i aquest any us animem a participar-hi des de casa. 

 

Continuem també amb les videoconferències, les propostes diàries i aquesta 

setmana us proposarem l’últim Repte del curs. Esteu preparats?  Moltes gràcies 

per participar i com sempre estem molt contents de rebre les vostres fotografies i 

vídeos.  
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Primària: 

Des de les diferents àrees de Primària seguireu rebent les propostes de feina i 
recordeu-vos que aquest divendres és festiu de lliure disposició i el proper dilluns 
és festa, la segona Pasqua, festiu a la nostra ciutat. 

Us volem encoratjar a seguir treballant dia a dia amb els vostres fills i filles, que ja 
falta poquet per arribar al final d’aquesta situació. 

Us agraïm també tota la feina que esteu fent amb ells i elles.   

 

 

 

ESO: 

Seguim avançant matèria en aquesta tercera avaluació, i efectuem les tasques 
proposades des de les diferents assignatures i convoquem les videoconferències 
necessàries. Us recordem que cal no defallir i continuar l'esforç fins al final. 

Pel que fa el calendari, els informes d'aquesta 3a avaluació es lliuraran el dia 16 
de juny via Sallenet i a partir d'aquest moment s'obrirà un període de recuperació 
en què a tot l’alumnat que li hagi quedat alguna part de la matèria per assolir, 
tingui l'oportunitat de recuperar-la en convocatòria ordinària. El curs finalitzarà el 
dia 19 de juny i les darreres recuperacions, en convocatòria extraordinària, tindran 
lloc el dilluns 22 de juny. 
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Batxillerat: 

1r de Batxillerat 

Us recordem que les classes de 1r de batxillerat finalitzaran el dimecres 27 de 
maig i durant les primeres setmanes del mes de juny es realitzaran tasques 
avaluables per així lliurar un butlletí de notes del 3r trimestre. Aquest butlletí, com 
ja us vam comentar anteriorment, és necessari ja que en els estudis post-
obligatoris cal donar a l’alumnat un butlletí final que farà mitjana amb les notes que 
els vostres fills/es obtinguin en el 2n curs de batxillerat.      

Les famílies haureu de tenir presents les següents dates: 

FINAL DE CURS 1r de BATX Curs 2019-2020 

MAIG  

Dimecres 27 Finalitzen les classes 

Dijous 28 Exercicis avaluables 

Juny  

Dimarts 2 al divendres 5 Exercicis avaluables 

Dijous 11 Lliurament butlletins 3a Aval. (Sallenet) 

Dilluns 15 al dijous 18 Recuperació de les matèries pendents 

Divendres 19 Finalitza el curs 

Dimarts 23 Lliurament Butlletí Final (Sallenet) 

Setembre  

Per concretar Recuperació extraordinària 

Per concretar Lliurament Butlletí Final (Sallenet) 

 
Respecte als exàmens de setembre, en el nostre calendari consten els dies 2 i 3 
de setembre. En aquests moments no sabem com s'hauran de realitzar, si de 
manera  presencial o telemàtica. Us mantindrem informats. 
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2n de Batxillerat: 

Us recordem que les classes de repàs a la selectivitat comencen demà dia 25 de 
maig. A més, al llarg dels propers dies, els vostres fills/es realitzaran la matrícula a 
la selectivitat i comptaran amb l’ajuda de la coordinadora. 

També os volem recordar que el dimecres a la tarda es lliuraran els expedients 
finals de 2n de Batxillerat on trobareu la nota mitjana de l’etapa de batxillerat que 
s’enviarà a l’Oficina de les PAU per via telemàtica.  

Dir-vos també que en les darreres informacions que hem rebut, les proves de les 
PAU han modificat el seu calendari, ara les dates: són 7, 8, 9 i 10 de juliol. Quan 
tinguem el nou calendari amb la distribució de les matèries per dies i franges 
horàries, us el comunicarem. 

Les proves PAP* també han canviat de data i han passat al 15 de juliol. 

*(per accedir a alguns estudis de grau de les universitats públiques i de la Universitat de Vic - 

Universitat Central de Catalunya, es demana una prova d’aptitud personal PAP). 

En aquests moments encara falten algunes informacions com; quan es podrà 
realitzar la preinscripció universitària, les assignacions universitàries, la 
matriculació a les universitats  i la tramitació del títol de batxillerat. Així doncs, 
tingueu present que tot el mes de juliol serà hàbil per a realitzar tots aquests 
tràmits. 

Quan tinguem més informació us la facilitarem. 

Salutacions cordials i cuideu-vos molt! 

 
Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta 
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