Barcelona, 11 de maig de 2020
Benvolgudes famílies,
Comencem avui una setmana ben especial: la setmana de Festes La Salle. Malgrat
estar a casa no ens hem volgut perdre aquest esdeveniment tan important per a tots
nosaltres i estem preparant tot un seguit d’activitats i sorpreses per tal que aquests festes
confinades puguin ser unes festes memorables. Des de les diferents comissions hem
posat molta il·lusió en la preparació de les diferents activitats així que us animem a
participar en tot allò que estigui dins de les vostres possibilitats.
Per tal que us pugueu anar preparant us fem arribar la informació del què s’ha anat
preparant per aquests dies:
Dimecres farem públic el tríptic de les Festes amb tots els enllaços a les diferents
activitats.
El divendres 15 a les 9:00 hores podreu veure el Pregó de festes La Salle. El trobareu
al canal de Youtube, a les xarxes socials i als grups de Sallenet.
Infantil:
A Educació Infantil aquesta setmana les propostes no les trobareu a les carpetes
setmanals, sinó que hem creat la secció “Festes La Salle Horta” a Sallenet. A l'inici de la
setmana us farem arribar diferents propostes d’activitats de jocs, de creació i de ball per a
que les aneu fent al llarg dels dies.
Finalment, divendres serà el dia més especial de Festes i el celebrarem fent un pintacares (i si encara sou més atrevits/es també us podeu disfressar!!!). Us animem a que
seguiu fent algunes de les propostes lúdiques pintats (i disfressats).
Amb el recull de fotografies/vídeos que rebrem al llarg de la setmana farem un vídeo
cloenda de Festes. Per aquest motiu us demanem que aquesta setmana ens feu arribar
les vostres produccions audiovisuals al correu del tutor/a.
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Primària:
Aquesta setmana comencem una setmana molt especial: divendres celebrarem les
nostres esperades i estimadíssimes Festes de La Salle.
Per aquesta gran ocasió, malgrat la situació de confinament actual, hem preparat un munt
d’activitats per poder seguir gaudint-les encara que sigui des de casa!
El divendres és el nostre dia esperat... al matí participarem en la Fira de Jocs que aquest
any ha estat pensada pels companys amb més experiència de l’etapa, l’alumnat de cicle
superior. El dimecres rebreu totes les propostes de jocs per tal que participeu en la Fira
de jocs des de casa! Ep! Esperem rebre la vostra foto!
A la tarda, gaudirem de la final de les competicions esportives que aquest any serà molt
especial... tots els esports s’hi valen! Cadascú podrà vestir-se d’esportista de l’esport que
vulgui (bàsquet, futbol, hoquei, vòlei, rítmica, natació, esgrima, judo...) i posar-se la
medalla o copa que guanyi. No oblideu enviar-nos una foto ben xula per a tenir un bonic
record de tots plegats!
El dissabte serà el torn d’altres activitats ben divertides que podreu veure en el programa
de festes que ben aviat rebreu!
Aneu preparant, ous, farina, globus... per jugar i passar-ho bé!
Però... on cal enviar les dues fotos? Ben senzill:
Els infants de cicle inicial (1r i 2n) han d’enviar-ho en aquest enllaç...
Els infants de cicle mitjà (3r i 4t) han d’enviar-ho en aquest enllaç...
I els infants de cicle superior (5è i 6è) han d’enviar-ho en aquest enllaç...

Ep! I abans d’acomiadar-nos us volem demanar que pugueu escoltar un missatge ben
especial i molt important amb els grans protagonistes de les nostres festes...els vostres
fills/es!! Obriu bé les orelles i cliqueu a aquest enllaç...
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ESO i Batxillerat:
Durant les darreres setmanes l’alumnat d’ESO i Batxillerat ha estat realitzant unes
fantàstiques portades per al tríptic de Festes La Salle 2020. Tot i que amb la publicació
del Tríptic descobrirem la Portada guanyadora i les Portades finalistes, el divendres es
farà una publicació amb totes les portades seleccionades.
Des de l’àrea de música també s’està preparant amb molta il·lusió el vídeo: Amb La
Salle al cap celebrem les festes de l'escola! Podreu veure’l el divendres 15.
I ja que trobem tant a faltar les nostres estimades festes La Salle hem preguntat a
l’alumnat: Què és el que més t’agrada de les Festes La Salle Horta? Ho descobrirem
també el dia 15.
Des de l’àrea d’educació física proposen un doble repte: D’una banda, ets capaç de
superar aquests reptes? i de l’altra...i als docents que també s’estan i t'estan reptant?
1’ o més fent planxa: https://youtu.be/zfY5XXa26ug
Bottle Challenge: https://youtu.be/VQUUPsthxys
Bottle cap Challenge: https://bit.ly/35TqR8J
Tocs Challenge: https://youtu.be/5ct6NprFxT8
Oh na na na Challenge: https://youtu.be/afmXWrw3Fh0
Malabars Challenge: https://youtu.be/Ys5cJ6fMBOc
Activitats per tothom:
Kahoot del fundador: el divendres 15 trobareu a la pàgina web del col·legi l’accés per
participar en un joc de Kahoot sobre el nostre fundador Sant Joan Baptista de La Salle.
Estarà actiu d’11 a 12 h.
Kahoot sobre La Salle Horta: dissabte 16 us animem a participar en un segon joc. En
aquest cas sobre la nostra escola. Quant saps de la nostra història? També trobareu
l’accés al web de l’escola d’11 a 12 h.
Us animem a participar-hi: alumnat, famílies, professorat, comunitat de germans i personal
no docent!
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43 a Cursa Memorial Ernesto Jareño:
I el dissabte seguint les nostres tradicions us animem a participar en la 43a Cursa Ernesto
Jareño? Corrent, caminant, en bici, patins, patinet...tant se val! Obert a totes les edats!
Només calen roba esportiva, un dispositiu mòbil i molta il·lusió. Si us animeu fins i tot us
podeu fer el vostre propi dorsal!
Descarrega’t l’App RUNTASTIC, registra't i ja seràs un participant més. Fins a quina ciutat
arribarem entre tots? Tenim tot el cap de setmana i podem sortir tants cops com vulguem!
No t'oblidis del mòbil!!!
https://bit.ly/2WBnwXD
El dilluns veure’m fins a on hem arribat.
Tu ets l’estrella

!

Durant aquests dies de confinament has descobert algun talent amagat? Has aprés un
nou ball? Domines un instrument? Si tens un do i ens el vols mostrar, podràs fer-ho a les
Festes La Salle Confinades!
Tu ets l’estrella

! Confinada!

Per participar has de fer el següent:
1. Decideix l’actuació que vols compartir
2. Grava un vídeo que no superi els 20 segons
3. Envia el teu vídeo abans del dia 14 de maig a lasallehorta@lasalle.cat
4. Espera fins dissabte 16 de maig a les 17 h i podràs gaudir a Youtube del teu
espectacle i dels teus companys!
Recorda que tot i estar confinats ... Tu ets l’estrella

!

Activitats organitzades per l’APASOR:
Concurs gastronòmic:
Tal com marca la tradició els dissabtes compartíem un dinar de germanor a l’escola. I per
què no aquest any? Ja que aquest any no tenim paella, fem el dinar del dissabte amb tota
la família de la Salle Horta !
L’APASOR ens fa una proposta culinària per no perdre aquesta tradició: Concurs
Gastronòmic de les Festes de la Salle!
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Prepara un menú amb un plat principal i unes postres.
Fes una fotografia on sortiu també vosaltres i fes-nos-la arribar a apasor@gmail.com i
publica-la també a Instagram amb el Hastag #ConcursAPASOR

Podeu participar en les següents categories:
o
o
o
o

Menú cuina tradicional catalana
Menú cuina saludable
Menú cuina Gourmet
Menú cuina del món

Les Festes La Salle Horta en una paraula: les Festes La Salle són també pels grans un
bon moment de trobada i de fraternitat. Us animem a respondre la pregunta: Què és el
que més t’agrada de les Festes de La Salle Horta? Envia el teu vídeo dient una sola
paraula de 2 o 3 segons a abans del dijous 14 de maig a apasor@gmail.com
Farem un vídeo amb el recull de les vostres aportacions que publicarem dissabte!
T’esperem!

Desitgem que gaudiu d’aquesta setmana de Festes La Salle i que malgrat la distància
gaudim de les Festes de la Salle Horta!!!
Salutacions cordials i cuideu-vos tots molt!

Marta Martínez
Directora
La Salle Horta
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