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Barcelona, 23 de març de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

Voldria començar aquest comunicat agraint la gran feina que estan fent moltes 
persones durant aquests dies; el personal sanitari, cossos de seguretat, persones 
que treballen en altres serveis bàsics que tanta falta en aquest moments; 
manteniment, repartidors, botiguers, farmacèutics, etc. Sé que fins i tot alguns dels 
pares i mares o familiars treballen en aquests serveis. El nostre aplaudiment diari 
ha d’estar dedicat a totes aquestes persones que feu possible l’atenció que 
necessitem. 

Amb l’inici de la setmana també volem compartir amb vosaltres algunes 
informacions: 

 

1. Seguiment del Pla de treball de l’alumnat:  

Infantil:  

A Educació Infantil, les famílies continuareu rebent propostes d'activitats a  
Sallenet al grup de Pares i Mares del grup del vostre fill/a, com fins ara.  A més us 
proposarem un repte setmanal i esperem la vostra participació. Seguiu atents 
perquè aviat rebreu una sorpresa que us està preparant el Claustre d'Infantil.   

Primària:  

En els diferents cicles aneu rebent les comunicacions a través de Sallenet que és 
on disposeu del material i les explicacions de les feines que s’han d’anar fent al 
llarg de la setmana. 

ESO:  

Als diferents cursos de l'ESO continuem pautant feines i activitats des de les 
diferents matèries. Cada professor/a informarà al seu alumnat si cal fer entregues, 
en quines dates o si cal fer altra tipus d'activitat més interactiva. Cal que l'alumnat 
estigui atent als mails escolars de cadascú i anar entrant a Sallenet.  

El divendres 27 de març es publicaran els butlletins d’ESO de la segona avaluació. 
Els podreu descarregar al mòdul de Pares i Mares de Sallenet. Us recordem que a 
la pàgina web teniu un tutorial de com accedir-hi. 

Batxillerat:  

El professorat de batxillerat continuarà posant diferents materials per cursos i 
matèries a Sallenet. 

Al llarg de la setmana es realitzaran videoconferències des de l’aplicació Teams 
per tal de fer un seguiment de les matèries, aclarir dubtes i estar en contacte amb 
el nostre alumnat. 
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2. Sallenet: 

La setmana passada els servidors de Sallenet van experimentar una elevada 
sol·licitud de connexions de totes les escoles La Salle així com institucions 
lasal·lianes d'Espanya i van estar algunes hores sense oferir servei. A mitja 
setmana els servei ja es va anar restablint.  

Aquesta setmana la plataforma Sallenet s’ha normalitzat encara que podria tenir 
interrupcions del servei degut a la elevada demanda de connexions. Per tal 
d’evitar la saturació del servei d'intranet Sallenet ens demanen que restringim 
l'accés en funció de les etapes educatives; així l'horari d'ús de Sallenet 
serà: Infantil i Primària de 9 a 11 h., ESO d'11 a 13 h. i  Batxillerat de 15 a 17 h. En 
funció del volum de peticions de connexió i de l'hora del dia podríem trobar o no el 
servei interromput. 

Per a l’alumnat i famílies que encara tingueu problemes informàtics per accedir a 
la plataforma de Sallenet, us recordem que la via més àgil per sol·licitar noves 
claus, és  enviant un email al departament d’Informàtica:  
informatica_lshorta@lasalle.cat, indicant la incidència, els vostres cognoms i nom, 
el curs i la classe dels vostres fills.  

Pel que fa a l’accés al correu corporatiu lasalle.cat facilitat a l’alumnat d’ESO i 
Batxillerat aquells que no puguin accedir-hi també ho poden comunicar a aquesta 
mateixa adreça mail. 

 

3. Feedback sobre el funcionament de la primera setmana: 

Aquesta primera setmana hem anat adaptant-nos a la situació i a les dificultats 
trobades. Sabem que la setmana va començar amb moltes dificultats d’accés a la 
plataforma Sallenet però han anat millorant al llarg de la setmana.  

L’alumnat de les diferents etapes estan rebent feina per no perdre l’hàbit de 
treballar i continuar avançant amb el curs. 

Donada la situació ens agradaria que contestéssiu a dues preguntes. 

Quins aspectes destaqueu com a positius? 

Quins aspectes penseu que caldria millorar? 

Us adjuntem el link al qüestionari:  

 

ENLLAÇ AL QÜESTIONARI 
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4. Atenció de secretaria i administració:  

Continuem mantenint l’atenció telefònica entre les 9.00 i les 13.00 hores de dilluns 
a divendres i l’atenció per email: Parvulari: parvularihorta@lasalle.cat i Col·legi: 
secretarialasallehorta@lasalle.cat.  

 

5. Quotes:  

Durant aquesta setmana us farem arribar una comunicació en la que s’explicarà 
com quedaran els cobraments i els conceptes, així com la manera de regularitzar 
aquells serveis que s’hagin ingressat i no prestat. 

 

6. Preinscripció curs 2020-2021:  

S’ajornen els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matrícula:  

Segons informa el Departament d’Educació en la seva pàgina web, el 
Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de 
preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les 
etapes.  

El Departament està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i 
matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al mateix temps, es 
treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals. 
S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tant aviat com sigui possible.  

Podeu trobar més informació a: 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio 

 

7. Informació sobre les proves d’accés a la universitat: 

El Ministeri d’Educació i el Departament d’Educació han informat que han quedat 
ajornades les proves d’accés a la Universitat:   

http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nova-Noticia-00280 

En relació amb la situació excepcional davant la qual ens trobem per tal de 
minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població, el 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) informa que sobre les diferents proves 
d’accés a la universitat la situació és la següent: 

Es mantenen les proves PAU així com la prova d'aptitud personal (PAP) d’accés a 
diferents graus universitaris 

Atesa la situació excepcional en la qual es troba el país, en aquests moments es 
treballa en un escenari d’ajornament generalitzat de totes les proves, tot i que les 
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noves dates encara estan per determinar mentre es valoren diferents factors, entre 
els quals l’evolució de la situació sanitària per coronavirus. 

El nou calendari de proves d’accés a la universitat es consensuarà en el marc de 
la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC i, per tant, es prendrà una decisió 
col·legiada entre el Govern, les universitats i els representants d’estudiants. 

Mentrestant, des del CIC es vol fer arribar als estudiants i a les seves famílies un 
missatge de tranquil·litat, atès que, en tot moment, es garantirà que els alumnes 
de la convocatòria 2020 accedeixin a la universitat respectant els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat que sempre, i també en circumstàncies excepcionals, 
han de regir l’accés i l’admissió als estudis universitaris. 

Des del CIC també es recorda que els estudiants tenen al seu abast el portal 
Canal Universitats, on poden accedir a exàmens de la PAU d’anys anterior, així 
com a l’eina de preparació de la prova Posa’t a prova. 

 

8. Seguiment a les xarxes socials de l’escola: 

Com bé sabeu l’escola és molt activa a nivell de xarxes socials i això ens pot 
permetre seguir en contacte en aquests moments. 

Facebook: https://www.facebook.com/sallehorta 

Instaagram: lasallehorta 

Twitter: @SalleHorta 

En aquests moments podeu anar enviant les vostres fotografies dels esmorzars 
saludables així com els reptes esportius que s’aniran publicant.  

Estigueu al cas perquè us anirem enviant noves propostes. 

 

Voldria acabar aquest comunicat amb un agraïment a tots els mestres i 
professorat. Sé que la setmana passada va ser molt intensa per a tots nosaltres i 
ens vam haver d’adaptar de cop a aquesta situació de confinament. D’un dia per 
l’altre vam haver de canviar la nostra planificació i posar tota la feina a Sallenet. 
Mica en mica ens anem preparant i ens anem ajudant entre tots per tal de poder 
fer un seguiment una mica més virtual segons l’etapa i segons les possibilitats. 
Sense la dedicació de tots i totes això no hauria estat possible així que per tots ells 
un gran aplaudiment i MOLTES GRÀCIES! 

També hem d’agrair la ràpida resposta del personal de secretaria i manteniment. 
En qüestió de tres dies ja vam poder tenir tot més o menys preparat per tal que 
tothom tingués un ordinador a casa i es poguessin desviar les trucades per tal de 
resoldre dubtes i atenció a les famílies. Ha estat un esforç per part de tots però ho 
hem aconseguit. Moltes gràcies a tot l’equip. 
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També volem agrair a la Comunitat de Germans el poder estar al cas de l’escola 
i d’avisar-nos en cas de necessitat. I evidentment d’haver tingut cura dels pollets 
del projecte de 2n de primària.  

I no voldria acabar aquest comunicat sense fer un agraïment a vosaltres, les 
famílies. Entenem que en alguns casos heu d’estar teletreballant a casa amb els 
vostres fills i filles que reclamen la vostra atenció o bé solucionant problemes de 
connexió o dubtes escolars. La situació és nova per a tots i és per això que us 
agraïm la vostra disponibilitat i ajuda des de casa. També us volem dir que hem 
rebut molts agraïments per part de les famílies que els mestres han anat 
compartint. Això ens omple de gran alegria ja que posa en valor la dedicació 
d’aquests moments i la importància que li esteu donant. Moltes gràcies per ser-hi i 
per acompanyar-nos en aquests moments! 

 

Salutacions cordials, 

 

 

La Direcció  
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