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Barcelona, 19 de juny de 2020 

Benvolgudes famílies, 

Avui acabem un curs marcat per la distància. La COVID-19 ens ha obligat a estar a casa durant 
aquest darrer trimestre del curs i el final del segon trimestre. Fent balanç del curs podem dir que 
estem molt satisfets de la resposta que hem tingut per part de tota la Comunitat Educativa. 

L’alumnat ha fet un gran esforç per poder continuar el seu aprenentatge des de casa. Cada curs ha 
tingut les seves dificultats però tots han fet el possible per mantenir aquest ritme de treball des de 
casa. Enhorabona per la bona feina feta! 

Les famílies heu estat al costat dels vostres fills i filles donant suport al seu aprenentatge i al seu 
acompanyament emocional. Sabem que no ha estat fàcil ja que alguns havíeu de treballar amb 
jornades de feina molt difícils, d’altres heu estat a casa teletreballant i donant suport als vostres fills i 
filles com podíeu o fins i tot alguns no podíeu treballar o bé heu perdut la feina. Ha estat un procés 
difícil però ho heu fet realment bé. Gràcies! 

El professorat s’ha hagut de reinventar fent la classe a distància. Han estat molt actius preparant 
reptes, vídeos de motivació i d’explicació, programes de ràdio, tutorials explicatius o tutorials de 
youtube. S’han format a una gran velocitat per descobrir noves eines de comunicació amb l’alumnat i 
poder acompanyar-los en tot moment amb les videoconferències. A tot el professorat moltes gràcies 
per la vostra dedicació constant i per haver estat al costat de l’alumnat i les famílies en tot moment! 

El personal no docent ha estat donant suport a tot el que hem necessitat des de casa. Tot i no estar 
acostumades, les secretàries van començar a treballar des de casa amb un ordinador i a respondre 
les trucades desviades del centre. No va ser fàcil però han fet una feina magnífica! Des de 
manteniment s’ha vetllat per l’estat dels dos edificis, especialment els dies de pluges fortes, així com 
de cuidar l’hort i les plantes del parvulari. Moltes gràcies! 

La Comunitat de Germans ha vetllat per tot el que calia al col·legi. De tant en tant ens han enviat 
alguna fotografia o ens han posat bonics missatges a les finestres esperant retrobar-nos aviat. 
Alguns Germans de la Comunitat porten molts anys al centre i són un gran referent per a tots 
nosaltres així que us agraïm la vostra presència constant i el vostre testimoni de servei en el dia a 
dia. 

Ha estat també un moment difícil per la pèrdua de moltes persones estimades. Malauradament la 
COVID-19, així com el moment delicat que vivíem, ha fet que el comiat hagi estat encara més 
dolorós. Des de l’escola us fem arribar el nostre suport i preguem per l’etern descans de les persones 
que ens han deixat. 

Tot i que el curs vinent encara és una incertesa esperem retrobar-nos a l’escola amb la màxima 
normalitat. Us desitgem un molt bon estiu. Descanseu, gaudiu dels bons moments i cuideu-vos molt. 

Salutacions cordials, 

 

Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta  
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Els fem arribar una sèrie d’informacions importants. Ens quedarà pendent concretar en una darrera 
circular aspectes concrets del proper curs. 

ENTREGA DE INFORMES 

Els dies 25 i 26 juny es farà el tancament de curs i comiat amb el tutor/a amb les trobades que es 

faran mitjançant videoconferències. El mateix dia 25 de juny al matí podreu descarregar els informes 

de Sallenet. 

VENDA DE XANDALLS I BATES 

A la pàgina web de l’escola https://horta.lasalle.cat/serveis/#botiga trobaran tota la informació per a la 

venda on-line de xandalls i bates. Hi ha una circular específica on trobaran les indicacions per a la 

compra de vestuari. També es pot fer via telefònica trucant al telèfons  931 847 229. En aquest cas, 

una operadora els ajudarà a realitzar la comanda desitjada, i els aconsellarà en qualsevol dubte que 

tinguin. Donada la situació de pandèmia enfront la SARS-CoV-2 (COVID-19) es fa aconsellable 

eliminar els punts de recollida, per tant, les comandes s’entregaran només a domicili. Pel mateix 

motiu, les devolucions i canvis de talla, també les recollirà UNI4ME a domicili (sense cost per les 

famílies).  

Us recordem que el codi de centre és LSHO-63. 

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 29 de juny i fer comandes i pagar-les fins el 27 
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 pot consultar 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 31 d’agost 
que tornarà a estar oberta fins 9 de setembre. 

Els materials obligatoris es cobraran per rebut domiciliat a excepció de l’agenda i les llicències que 
cal comprar-les per la pàgina web. Els llibres es podran comprar des de la plataforma si ho desitgen.  

Les reclamacions i canvis es faran el dia 21 de setembre (en horari de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 
18:30h). 

HORARIS DE SECRETARIA I CONSERGERIA DURANT LES VACANCES ESCOLARS 

L’horari de Secretaria i Consergeria serà el següent: del 25 de juny fins el 17 de juliol de 9:00h del 
matí fins les 13:00h, de dilluns a divendres.  

La Secretaria del C/Doctor Letamendi, 63 tornarà a obrir el 31 d’agost i a la Plaça Karl Marx el dia 1 
de setembre.  Fins el 10 de setembre l’horari de Secretaria serà de 9:00h a 13:00h. 
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PREVISIONS DEL CURS 2020-2021 

Ens quedarà pendent per confirmar en una darrera circular: 

 El calendari del curs: dates d’inici i final, períodes de vacances, dies festius i dies de lliure 
disposició i jornada intensiva, etc. 

 I les indicacions concretes sobre el funcionament del curs així com del servei de menjador o 
d’altres serveis estan pendents de rebre indicacions del Departament d’Educació. 
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