Barcelona, 8 de juny de 2020
Benvolgudes famílies,
Aquesta setmana destaquem l’entrada en la fase 2 i amb aquesta la reobertura del centre
per a algunes activitats. Malgrat l’excepcionalitat d’aquesta tornada comencem la setmana
amb la il·lusió d’un retrobament a l’escola encara que sigui per una estona curta.
En relació al Pla d’obertura us informem que ahir diumenge vam rebre una “Modificació
del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada pel que fa a la
finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i dels
estudis del curs 2020-2021 (aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) i noves
mesures en fase 3, que demà es publicarà al Portal de centres.
Una de les modificacions és en relació al requisits d’assistència de l’alumnat:
Per assistir al centre educatiu, serà altament recomanable tenir el calendari de vacunes al
dia. En qualsevol cas, es donarà per bona la documentació presentada en el moment de
la matrícula en relació a l’acreditació de les vacunacions.
Tot seguit trobareu el detall de cada etapa:
Infantil:
Aquesta setmana l’escola ha obert de 8:45h a 12:45h per als infants d’aquelles famílies
d’Educació Infantil que han sol·licitat l’assistència a l’escola dels seus fills/es, a causa de
la conciliació de la vida laboral i familiar. Tanmateix, l’equip de mestres continuem oferint
propostes a través de Sallenet i podeu seguir contactant amb els tutors/es mitjançant el
correu electrònic.
D’altra banda, estem preparant el material que es va quedar al Parvulari (carpetes de
treballs, roba de recanvi, contes...) per tal que el pugueu passar a recollir si així ho
desitgeu. La recollida l’organitzarem de manera esglaonada i en horari de tarda (de
15:00h. a 17:00h.). Les famílies no podran entrar a l’escola i, per tant, la recollida del
material es farà des de l’entrada del vestíbul. Us agraïm respecteu la distància de
seguretat amb d’altres famílies quan arribeu. Els dies assignats a la recollida són:




P3 - dijous 11 de juny
P4 - divendres 12 de juny
P5 - dilluns 15 de juny

Aquelles famílies que no pugueu passar aquest dia, podreu recollir el material al
setembre.
Ja s’acosta el final de curs i ens il·lusiona convidar-vos a l’Acte de Comiat que estem
preparant per als infants que finalitzen l’etapa d’Educació Infantil. Així doncs, el proper 18
de juny a les 17h. tindrà lloc una trobada virtual amb les famílies i amb els infants de P5.
Properament rebreu informació més concreta.
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I per últim, us volem recordar que el proper divendres 19 de juny, darrer dia lectiu
escolar, tindreu accés des de Sallenet a l’informe de la 2a. Avaluació. No cal dir que
aquest curs ha estat especial i diferent i és per això que les valoracions dels tutors i
tutores es basaran en les observacions realitzades a l’escola fins al 13 de març, darrer dia
d’assistència a l’escola.
Primària:
Al llarg d’aquesta setmana tenim les trobades de tutoria i de recollida de material
proposades. A més, aquelles famílies que els vostres fills/es no hagin pogut assistir a
recollir el material, podreu passar a recollir-lo dimarts dia 16 en horari: de 9:00h a 14:00h
i de 15:00h a 18:00h. Per tal de fer-ho de manera organitzada, necessitaríem que
comuniquéssiu per e-mail a omartinez@lasalle.cat en quin horari us aniria millor passar a
recollir el material, llavors tindreu resposta sobre l’hora. Els infants que no hagueu pogut
venir-hi a recollir el material, el trobareu, a la nova aula, al setembre.
A més, a partir d’aquesta setmana els tutors us convocaran per mantenir una breu trobada
virtual pel Teams dels vostres fills/es, d’aproximadament 15 minuts, per fer un petit
comentari dels butlletins i del tancament de curs.
ESO:
Us recordem que el dimarts 16 de juny farem el lliurament dels informes de la 3a
avaluació i que posteriorment l’alumnat amb alguna matèria pendent tindrà la possibilitat
de recuperar-la seguint els criteris del professor corresponent.
Respecte l’entrega d’informes de final de curs, la farem els dies 25 i 26 de juny i de
forma individualitzada, com fem tradicionalment, però a diferència d’altres cursos, els
informes s’enviaran per Sallenet i posteriorment podreu mantenir una entrevista via
Teams amb el/la tutor/a per fer el tancament de curs. Properament els tutors i tutores es
posaran en contacte amb vosaltres per comentar més detalls.

Batxillerat:
1r de Batxillerat:
Us recordem que el lliurament del butlletí de la 3a avaluació es lliurarà el dijous 11 de
juny.
Pel que fa al lliurament del butlletí final ordinari, hem realitzat un petit canvi. Es farà arribar
de manera més personalitzada els dies 25 i 26 de juny i es farà telemàticament a través
del Teams de l’alumnat en connexió amb les famílies. Els informes seran enviats a través
de Sallenet el matí del dia 25.
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2n de Batxillerat:
Us informen que a partir del 29 de juny els vostres fills/es podran realitzar la Tramitació
del Títol de Batxillerat. Al llarg dels propers dies rebreu més indicacions de com s’ha de
realitzar aquest tràmit; novament se’ls orientarà i ajudarà de quina manera fer-lo.
Properament rebreu més informació.
1r i 2n de Batxillerat :
Us comuniquem que l’escola es reobrirà per l’etapa de Batxillerat els dies 18 (1r de
Batxillerat) i 19 (2n de Batxillerat) de juny seguint el calendari especificat a les circulars
enviades.
Les entrades i sortides estan concretades en els plànols que us farem arribar la propera
setmana. En les entrades i sortides, per tal d’evitar coincidències, cal ser molt puntuals.
L’alumnat ha de entrar amb mascareta (si no en porten hauran de tornar cap a casa).
El professorat tindrà la llista de l’alumnat que vindrà amb la documentació (carnet de
vacunes i declaració responsable) que prèviament les famílies haureu d’haver enviat a l’email mpages@lasalle.cat
Informe d’autoavaluació alumnat i famílies (Primària, ESO i 1r de Batxillerat):
Aquesta setmana vosaltres i els vostres fills/es rebran un correu on us presentarem un
document a omplir conjuntament.
Ens agradaria que els vostres fills/es fossin els i les protagonistes d'aquest diàleg que
hauríeu de mantenir plegats. Que puguin parlar de com se senten, del que pensen que
han après durant aquest trimestre, de les dificultats que han tingut i de com les han
solucionat i de moltes coses més.
A final de curs, aquest document d'autoavaluació el podreu comentar plegats amb els
tutors i tutores dels vostres fills/es .
Quan tingueu el document omplert, l'haureu de penjar a la bústia que trobareu amb el nom
"Retorn Informe Autoavaluació" al grup TUTORIA de Sallenet. En el cas d’Educació
Primària els tutors i tutores us indicaran on heu de penjar les respostes. És molt important
la vostra participació així que necessitem que tots ho feu.
La data límit per respondre el document d’autoavaluació serà el DIUMENGE 14 DE JUNY.
Salutacions cordials i cuideu-vos molt!
Marta Martínez
Directora
La Salle Horta
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