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Barcelona, 20 d’abril de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

Comencem la segona setmana del tercer trimestre amb un comunicat del govern 
conforme l’estat d’alarma s’allargarà fins el dia 9 de maig. Una incertesa respecte 
a una possible data de retorn a l’escola però amb moltes ganes per part de tots de 
poder tornar a l’escola.  

Tot seguit destaquem les informacions més rellevants d’aquesta tercera setmana 
d’abril: 

1. Seguiment per etapes: 

Infantil: 

Aquesta setmana a Educació Infantil, i en motiu de la Diada de Sant Jordi, les 

activitats que us anirem proposant al llarg de la setmana seran temàtiques. Hem 

obert una nova secció a Sallenet “Celebrem Sant Jordi” on us anirem afegint les 

propostes. 

Aquesta setmana també iniciem al Parvulari les videoconferències amb els 

tutors/es així com amb els especialistes que s’aniran incorporant i participant en 

les trobades. Tenim moltes ganes de veure-us! Recordeu anar entrant a l’enllaç 

per tal de poder continuar reservant el vostre horari de trobada per a les següents 

setmanes. 

Per tal de continuar i ampliar l’espai d’aprenentatge de la llengua anglesa estem 

organitzant trobades de Teams a P4 i P5 amb l’auxiliar de conversa en grups 

reduïts. Aviat rebreu més informació.  

Primària: 

A Educació Primària seguim treballant i iniciant-nos en el seguiment de l’alumnat 
per Teams, videoconferències. Alguns alumnes ja van començar la setmana 
passada i la resta seguirà aquesta. 

Cal dir que tot l'alumnat de l'etapa té el correu institucional que és 
xxx@horta.lasalle.cat. En cas que no l'hagueu rebut, hauríeu de posar-vos en 
contacte amb el tutor o la tutora. 
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Estem treballant també per poder fer uns horaris per proposar petites trobades de 
conversa en anglès, en quant ho tinguem enllestit us ho anirem comunicant. 

Aquesta setmana que és Sant Jordi, us animem a que realitzeu les activitats 
proposades (totes voluntàries) i que dijous estigueu ben atents al nostre canal de 
Youtube, ja que tindreu una petita sorpresa... 

ESO: 

Aquests dies s’està incrementant la freqüència de videoconferències que es porten 
a terme a tots els nivells de l’etapa. L’objectiu d’aquestes trobades no és continuar 
amb una dinàmica normal de classes sinó fer un seguiment i acompanyament de 
l’alumnat, donar pautes sobre les feines encomanades, resoldre els dubtes que 
hagin pogut sorgir, així com posar èmfasi en aquells aspectes més importants de 
les matèries. També s’estan programant sessions tutorials en petits grups o fins i 
tot individuals per reforçar aquest acompanyament. 

Per aquest motiu, els dilluns us informarem de les trobades per videoconferència 
programades per a la setmana al grup de Pares i Mares de Sallenet. 

Cal tenir present, que algunes de les matèries (anglès, català, castellà, 
matemàtiques) estan desdoblades de forma que les imparteixen 3 professors 
diferents, per tant no afecta tot l’alumnat del curs. Per detallar a quin alumnat 
afecta hem completat el nom de la matèria amb el nom del professor/a que la fa. 

Tinguem també present, que les freqüències no tenen perquè ser horàries, les 
trobades poden tenir una durada més curta, segons allò que es vulgui treballar. 

D’altra banda, les classes de grup sencer, en alguns casos poden dividir-se en 
grups més petits buscant que siguin més operatives, segons allò que el/a 
professor/a vulgui treballar. 

Batxillerat: 

Igual que a l’ESO s’està treballant per mitjà de videoconferències en tots els grups 
de batxillerat. Els dilluns també us informarem de les trobades per video- 
conferència programades per a la setmana al grup de Pares i Mares de Sallenet. 

A nivell de 1r de batxillerat l’objectiu de les trobades és donar pautes sobre les 
feines encomanades, resoldre els dubtes que hagin pogut sorgir, així com posar 
èmfasi en aquells aspectes més importants de les matèries. Els tutors i tutores 
aniran fent els retorns pendents dels treballs de recerca.  

L’objectiu d’aquestes trobades, en el cas de 2n de batxillerat, és continuar 
treballant els continguts de les diferents matèries de cara a la selectivitat, resoldre 

http://www.horta.lasalle.cat/
mailto:lasallehorta@lasalle.cat
mailto:parvularihorta@lasalle.cat


    

Centre Educatiu concertat per la Generalitat de Catalunya 
Parvulari: Plaça Karl Marx s/n. 08042 BCN. Tel.: 934.277.007.  
Col·legi: c/ Doctor Letamendi, 63. 08031 BCN. Tel.: 934.271.500.  
http://www.horta.lasalle.cat   lasallehorta@lasalle.cat    parvularihorta@lasalle.cat  

els dubtes que hagin pogut sorgir, posar èmfasi en aquells aspectes més 
importants de les matèries i alhora fer un seguiment de l’alumnat. També s’estan 
programant sessions de tutoria individual per reforçar l’acompanyament de tots 
aquells alumnes que ho requereixin. 

Us comuniquem també que hem realitzat algunes modificacions en l’horari 
habitual. Les classes començaran a les 9:00h i a la tarda s’ha ampliat la franja 
horària fins les 18:00h. 

Cal tenir present, que en algunes de les matèries els mateixos professors han 
establert grups de classe dins la mateixa matèria per reduir el nombre d’alumnes 
per videoconferència; d’aquesta manera les explicacions i els dubtes que puguin 
sorgir es podran resoldre millor.  Dir-vos també, que les freqüències de les 
videoconferències no tenen perquè ser horàries, les trobades poden tenir una 
durada més curta, segons allò que es vulgui treballar. 

2. Gestió emocional en època de confinament: 

Haver-se de quedar sense sortir de casa de forma obligada és una situació que no 
havíem viscut mai. Durant el confinament poden aparèixer angoixes, pors, 
conflictes, etc. i la manera de gestionar aquestes vivències condicionarà l'estat 
emocional i la convivència a la llar.  

Us presentem un seguit de guies, publicades per diferents organismes, 
interessants per a la gestió emocional durant el confinament: 

- “Com trobar-hi sentit. Consells pràctics per a joves durant el confinament” 

- “Guia per a la gestió de les relacions i la convivència durant el confinament” 

- “Confinament davant l'amenaça: un repte psicològic. Pautes per a la gestió 
psicològica del confinament”  

Per altra banda, l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia han 
activat un servei d’atenció telefònica per donar suport emocional a la ciutadania. Hi 
ha un telèfon de suport emocional per adolescents i famílies que trobareu a l'enllaç 
següent: https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-social?p=telefons-de-suport-
emocional 
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Aprofitem també aquest comunicat per fer-vos arribar una fotografia de la 
Comunitat de Germans de La Salle Horta. 

 

Els Germans de la Comunitat de La Salle Horta, Emili, Joan, Severino i Lluís, ens 
han fet arribar un missatge que hem penjat a les xarxes socials i ara hem volgut 
compartir amb tots vosaltres: “Esperem que tots estigueu bé, us desitgem Bona 
Pasqua, us tenim molt presents perquè us enyorem molt i us/ens animem a seguir 
col·laborant d'allò més perquè s'acabi aquest malson al més aviat possible. I no 
oblidem que s'acosta Sant Jordi i la Moreneta!”  

Estem molt contents que tots els Germans es trobin en bona salut.  

Desitgem que tots vosaltres també estigueu bé i tingueu bona salut i desitgem una 
bona recuperació a tots aquells que sabem que estan afectats de la COVID-19. 
Sabem també que dins la Comunitat Educativa hi ha moltes persones dedicades a 
serveis essencials als hospitals, cossos de seguretat, comerços i altres serveis 
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bàsics. El nostre més gran agraïment a tots vosaltres, així com els vostres 
companys de feina, per la vostra dedicació i perquè sense el vostre servei no seria 
possible fer front a aquesta situació. 

Salutacions cordials i cuideu-vos tots molt! 

Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta 
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