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Barcelona, 27 d’abril de 2020 

Benvolgudes famílies, 

Aquesta setmana hem anat seguint l’evolució de l’estat de salut de familiars de la 
nostra Comunitat Educativa. Ens alegrem de poder veure aquesta millora i 
desitgem una ràpida i bona recuperació a tots els malalts. Destaquem un cop més 
la bona feina dels professionals sanitaris que dia i nit tenen cura de totes aquelles 
persones que els necessiten i agraïm a totes aquelles persones que treballen en 
els serveis essencials que hagin estat disponibles per tot allò que ha calgut. 

En el comunicat d’aquesta setmana destaquem la següent informació: 

1. Seguiment per etapes: 

Infantil: 

A l’etapa d’educació Infantil la darrera setmana vam iniciar les videoconferències 

dels tutors i tutores amb les famílies.  Aquesta setmana iniciarem també les 

trobades de l’alumnat de P4 i P5 amb l’auxiliar de conversa d’anglès en grups de 3 

infants. Hem creat horaris diferents per tal que us pugueu apuntar per a fer 

trobades amb els tutors/es i també amb l’auxiliar de conversa cada setmana. Per 

això, a Sallenet trobareu el document de la vostra classe (tortugues, cargols, 

dofins, pingüins, elefants i girafes) per a concretar la trobada amb el tutor/a i un 

altre per a fer la trobada amb l’Alicia, auxiliar de conversa d’anglès, per a fer 

activitats i jocs del vostre nivell (P4, P5). 

Recordeu que continuem fent diàriament propostes variades tant per part dels 

tutors/es com dels especialistes  i que dimarts és el dia del REPTE setmanal. 

L’equip d’Infantil estem molt contents de la vostra participació; ens  agrada rebre 

les vostres fotos i vídeos i us animem a compartir-les amb la resta dels 

companys/es en les diferents carpetes en la secció de Fòrum de Sallenet. Sabem 

que feu moltes activitats a casa i us volem agrair l’esforç i les ganes de seguir 

mantenint el contacte amb nosaltres. 

Primària: 

Avui podeu trobar el recull dels treballs de Sant Jordi que vau fer arribar per correu 
a la comissió, tal com us deia el vídeo proposta. 

Durant aquests dies heu rebut a través de Teams les convocatòries per poder fer 
conversa en anglès amb les auxiliars (Alícia al CI i Àgata al CM i CS). Entenem 
que aquesta setmana potser la convocatòria us ha arribat justa, però aquest serà 
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l’horari que tindran els infants a partir d’aquesta setmana per poder parlar en 
anglès, durant aproximadament mitja horeta en petit grup. 

És important que contacteu amb els mestres en cas de dubte. A cada curs de 
Sallenet dels pares i mares podeu trobar el correu electrònic de cada mestre del 
cicle per poder fer les oportunes preguntes. 

ESO: 

Segons les darreres disposicions del Departament d’Educació, el curs finalitzarà el 
19 de juny. Hi haurà un informe de tercera avaluació, un informe ordinari amb les 
qualificacions finals de curs i si s’escau, un informe extraordinari. 

És imprescindible que l’alumnat s’habituï a consultar de forma periòdica el 
correu electrònic de La Salle i la plataforma Sallenet. És la nostra principal 
forma de comunicació i detectem que alguns alumnes encara no han assolit 
aquest hàbit. 

Cal remarcar la importància d’anar fent i entregant de manera progressiva totes les 
tasques encomanades des de les matèries així com anar-se connectant a totes les 
videoconferències que es vagin programant. Totes aquestes evidències seran la 
informació que ens permetrà poder valorar la 3a avaluació i arrodonir les 
qualificacions finals de curs. 

Us recordem que podeu consultar la programació setmanal de videoconferències 
als grups de famílies de Sallenet i als grups de tutoria de l’alumnat. 

A 4t d’ESO, properament enviarem un formulari per poder fer una primera tria de 
l’itinerari que es vol cursar a l’etapa de batxillerat. Aquesta informació, que es 
demana habitualment durant el mes de maig, ens permet fer les oportunes 
previsions de cara el proper curs. 

Batxillerat: 

Us informen que, prenent com a referència les indicacions establertes pel 
Departament d’Ensenyament, el curs de 1r de batxillerat finalitzarà el 19 de 
juny. En les properes setmanes del mes de maig us facilitarem algunes 
instruccions per concretar com es procedirà vers el final de curs. Aprofitem per 
recordar-vos que els vostres fills/es vagin avançant en el Treball de recerca i es 
posin en contacte amb els respectius tutors/es que realitzen el seguiment dels 
respectius treballs. 

En el cas de 2n de Batxillerat, us podem concretar que El Consell Interuniversitari 
ha fixat les dates de matriculació a les proves de les PAU del 15 de maig al 15 
de juny. Durant el mes de maig us facilitarem les indicacions pertinents per a 
realitzar aquest procés. 
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En aquests moments encara restem a l’espera de noves concrecions per part 
d’aquest organisme. Us mantindrem informats. 

Recordeu consultar el grup de Pares i Mares de Sallenet; allí trobareu les 
connexions setmanals que deuen realitzar els vostres fills/es amb el professorat.  

2. Informació sobre les escoles concertades i quotes  

Juntament amb aquest comunicat us adjuntem un escrit explicatiu del perquè de 
les quotes a l’escola concertada així com a la nostra escola. Les quantitats 
rebudes per l'Administració cobreixen només el 60% de les despeses fent 
necessàries les aportacions de les famílies. Aquest finançament insuficient és la 
base de la reclamació històrica sobre l’infrafinançament de l’escola concertada.  

Aquest escrit també el vam fer arribar a la Inspecció Educativa en resposta a la 
queixa d’algunes famílies sobre el cobrament de les quotes davant les 
declaracions del Conseller sobre les quotes escolars.  

3. Compartim amb vosaltres la informació relativa a la sortida dels menors al 
carrer: 

Els nens i nenes poden sortir, des d’ahir 26 d’abril, un cop al dia durant una 
hora, sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa.  
  
No podien ser més de tres menors que convisquin al mateix domicili els que surtin 
a passejar junts, i que haurien d'anar sempre acompanyats d'un adult, que podrà 
ser un germà gran si ja ha assolit la majoria d'edat.   
  
Podran córrer, saltar i fer exercici, respectant en tot moment el distanciament 
social, és a dir, la distància de seguretat: 2 metres si és possible i, si no, com a 
mínim un metre. I hauran d'estar acompanyats en tot moment d'un adult que se'n 
faci responsable. 
  
Podran sortir amb joguines pròpies, com pilotes i patinets, però no fer servir 
parcs públics ni zones infantils d'ús comunitari. 
  
El govern estableix una franja horària molt àmplia per a les sortides dels menors, 
de nou del matí a nou del vespre, però demana evitar les hores punta per 
minitmitzar el risc de contagi. 
  
Pel que fa als menors de 14 a 18 anys, Illa ha assegurat que poden sortir a fer les 
mateixes activitats que es permeten als adults, sempre que els seus tutors legals 
els ho permetin. 
  
Els menors que tinguin febre o símptomes compatibles amb la Covid-19 no podran 
sortir al carrer. 
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Us adjuntem també les recomanacions rebudes: 

 

Avui, dia 27 d’abril, felicitem a totes les Montses i Montserrats. Normalment, 
acostuma a ser festa grossa al Monestir de Montserrat ja que s’hi celebra la 
Festivitat de la Moreneta, patrona de Catalunya. Aquest any no podran fer-se les 
tradicionals celebracions de la Festa de la Mare de Déu de Montserrat i és per això 
que els escolans de Montserrat han fet un vídeo molt bonic per celebrar la diada i 
per acompanyar també els avis i àvies que es troben a casa: 
https://youtu.be/xQV16zpuQCk 

Salutacions cordials i cuideu-vos tots molt! 

Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta 
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