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Barcelona, 30 de març de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

  

Vull començar aquest comunicat amb un missatge d’esperança per a tots nosaltres. Ens 
trobem a casa, mirant de reorganitzar la nostra vida, les nostres tasques diàries tant sigui 
de les nostres feines com de les feines escolars dels nostres fills i filles. És un moment per 
gaudir de la família i dels petits moments del dia a dia i per treure el màxim profit 
d’aquestes relacions dins les quatre parets de casa nostra. 

Tota la Comunitat Educativa de La Salle Horta, alumnat, famílies, Comunitat de Germans, 
professorat, personal de secretaria i manteniment així com tots els proveïdors de serveis i 
clubs esportius formem part d’una gran família. És important que en aquests moments 
estiguem tots connectats i tinguem notícies els uns dels altres per mantenir el nostre 
vincle i donar-nos suport en aquesta situació tan excepcional que ens toca viure. És per 
això que de forma setmanal us anirem donant notícies mentre duri el confinament. 

Vull fer arribar el meu sincer condol a aquelles famílies de l’escola que heu perdut algun 
dels vostres familiars a causa del coronavirus o també a causa d’altres malalties. És 
possible que també tingueu coneguts que no hagin pogut superar la malaltia. Preguem 
per l’etern descans de tots ells i ens posem al costat d’aquestes famílies per allò que 
bonament puguem fer. 

També volem tenir presents a totes aquelles persones afectades en diversos graus per 
aquesta pandèmia. Ens van arribant notícies de diverses afectacions i preguem i esperem 
el total restabliment de la seva salut. 

 

Aquesta setmana volem destacar les següents informacions: 

 

1. Pla de treball de l’alumnat 

Infantil:  

A Educació Infantil, les famílies continuareu rebent propostes d'activitats i reptes a  
Sallenet al grup de Pares i Mares del vostre fill/a, com fins ara. Us informem que hem 
habilitat un espai de Fòrum on podeu anar penjant totes les activitats que us proposem i 
que aneu realitzant. En aquest espai podeu penjar fotos, pdf, vídeos,... i està organitzat en 
diferents carpetes temàtiques segons el curs. 

D’aquesta manera, hem creat una nova xarxa d’aprenentatge entre les famílies i l’escola 
on participem i compartim, mostrant tot allò que feu des de casa. Pensem que és un espai 
molt enriquidor pel que fa a la socialització dels vostres fills i filles en aquests dies que 
estem a casa. 
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Primària:  

Al llarg d’aquesta setmana continuareu rebent la informació de les tasques a fer de la 
manera habitual, a través de Sallenet. Us recordem que les feines són propostes de 
treball i que entenem que hi ha situacions en que el seguiment de les tasques pot ser 
difícil per les realitats de cada família. Us animem, doncs, a seguir-les tenint presents les 
vostres possibilitats. 

El divendres 3 d’abril es publicaran els informes 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.  

ESO: 

Continuarem amb el seguiment a través de la plataforma Sallenet i volem iniciar el 
seguiment online a través de l’aplicació corporativa Teams, associada al correu d’escola 
particular de cada alumne. Per poder fer això, és imprescindible que tots tinguin ben 
accessible el seu correu *****@horta.lasalle.cat a punt amb la seva corresponent 
contrasenya. Es pot accedir a aquest correu Outlook a través de la nostra pàgina web. Tot 
i que aquesta informació ja es va donar, si algú no la tingués disponible, es pot sol·licitar 
als tutors via mail. 

Un cop tingueu aquest mail outlook de l’escola actiu també un podreu descarregar 
l’aplicació Teams a l’ordinador que us permetrà poder fer seguiments per 
videoconferència amb els diferents professors. Teniu un tutorial de l’aplicació Teams a la 
pàgina web del col·legi. 

Batxillerat:  

Us volem informar que el professorat de batxillerat està treballant per trobar la manera 
més adient per aportar una solució a diversos temes que ens preocupem com són: les 
recuperacions del 2n trimestre, les matèries pendents de 1r de batxillerat, la 3a avaluació, 
els treballs de recerca i les proves de les PAU. 

Ara per ara, l’escenari de tornar a l’escola després de Setmana Santa, no està 
contemplat. Per tant, en tornar de Setmana Santa, els professors de cada matèria 
proporcionaran les instruccions necessàries per superar els continguts del curs i s’indicarà 
la manera de com procedir. Restem a l’espera d’alguna notificació del Departament 
d’Educació. 

Com de ben segur aquesta situació s’allargarà en el temps, la part de seguiment com de 
lliurament de tasques i feines online que indiquin els professors; tindrà un valor estimatiu. 

A continuació us detallem una sèrie d’aspectes que els vostres fills/es caldrà que tinguin 
presents; així doncs recomanem un seguiment setmanal de l’alumnat i del professorat per 
realitzar aclariments i resoldre dubtes. Les feines i/o activitats s’hauran de lliurar segons 
les indicacions i els períodes que estableixin els professors de cada matèria. 
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Us informen que les recuperacions del 2n trimestre així com aquelles matèries pendents 
de 1r de batx es realitzaran abans de finalitzar el més d’abril. Per tant, recomanem que els 
vostres fills/es facin un repàs durant les vacances. 

A banda d’aquestes indicacions més puntuals; el professorat continuarà avançant en el 
seguiment del Treball de Recerca dels alumnes de 1r de Batxillerat i es continuaran 
realitzant tutories individuals i entrevistes amb famílies, ja sigui per mitjà d’una eina digital 
o per via telefònica.  

Per aquest motiu és important que us descarregueu l’aplicació Teams ja que a través 
d’aquest mitjà tant tutors com professors podran realitzar amb l’alumnat tutories i 
seguiments individualitzats. 

Aprofitem per recordar-vos que si algú no disposa encara del seu correu corporatiu el pot 
demanar al seu tutor/a. 

Recomanem marcar-se un horari, que cada dia es dediquin unes hores a la desconnexió 
digital i que durant els caps de setmana i les vacances de Setmana Santa es descansi.  

2. Sallenet: 

Des del dia 24 de març el nostre proveïdor del servei d'intranet Sallenet, va procedir a 
migrar l'aplicació i la base de dades de LSHorta a un nou equip informàtic (servidor 
dedicat). A partir d'aquest moment la velocitat i la fiabilitat del servei han experimentant 
una gran millora. Actualment la nostra intranet funciona a ple rendiment. 

 

Us tornem a recordar que, 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/es.  

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

3. Quotes 

Des de les Direccions dels centres i La Salle Catalunya s’està revisant la proposta que us 
vam fer arribar la setmana passada i d’aquesta manera ajustar-nos a les necessitats de 
les famílies. Aquesta setmana us farem arribar un nou comunicat en relació a les quotes.  

Per a qualsevol qüestió relacionada amb l'aspecte econòmic (quotes, beques i ajuts ...) us 
agrairíem que us poseu en contacte amb nosaltres al correu de l'escola per tal de trobar 
una solució a la vostra situació personal. La Salle Horta està al costat de totes les famílies 
i especialment, com sempre hem fet, amb les que passen més dificultats. 

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

Us fem arribar la NOTA INFORMATIVA del passat 27 de març de 2020 en relació a les 
Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i les Proves d'aptitud personal (PAP) del 2020: 

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 i d'accés per a majors de 25 i 45 anys, 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. Per a la celebració de les proves PAU, les 
noves dates s'escolliran entre el 22 de juny i el 10 de juliol, en convocatòria ordinària, i 
abans del 10 de setembre, en convocatòria extraordinària. 

Un cop definit el nou calendari de proves d'accés a la universitat es farà públic per tots els mitjans 
disponibles. 

Mentrestant, des del Consell Interuniversitari de Catalunya es vol fer arribar als estudiants i a les 
seves famílies un missatge de serenor, 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. 

Us recordem que teniu al vostre abast el portal Canal Universitats on podeu trobar models 
d'exàmens d'anys anteriors i, en el cas de PAU, l'eina de preparació de la prova Posa't a prova. 

Des del punt de vista acadèmic, cal anar estudiant i treballant per aconseguir uns bons resultats 
tant en el batxillerat com en les proves. 

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

L’escola segueix molt activa a nivell de xarxes socials i això ens pot permetre seguir en 
contacte en aquests moments. 

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

Instagram: lasallehorta 

Twitter: @SalleHorta 
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Aquest dijous dia 2 d’abril es celebra el dia mundial de l’autisme. És per això que durant la 
setmana portarem a terme la campanya de sensibilització per l’autisme. Podeu enviar les 
vostres fotografies a Instagram, als tutors/es, o bé a lasallehorta@lasalle.cat amb el 
hastag #acasadeblau #connectat al blau.  

Estigueu al cas perquè us anirem enviant noves propostes i reptes per anar fent. 

La setmana passada vam compartir a les xarxes socials el vídeo de la comunitat 
educativa #acasaaprenemavolar en el qual us enviàvem molts ànims i molt records. 
Podeu trobar-lo a la pàgina web a l’apartat de notícies: https://horta.lasalle.cat/actualitat/ 

 

Salutacions cordials i cuideu-vos tots molt! 

 

La Direcció 
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