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Barcelona, 15 d’abril de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Ahir, coincidint amb el primer dia del tercer trimestre del curs 2019-2020, vam anar 
posant-nos al dia de l’estat de salut de totes les persones que formen part de la 
Comunitat Educativa de La Salle Horta. D’una banda ens alegrem molt de la 
recuperació d’algunes d’aquestes persones i del fet de poder tornar a casa. D’altra 
banda també hem anat tenint coneixement d’altres persones que estan afectades 
a casa o bé ingressades als hospitals. Els desitgem a tots una molt bona 
recuperació i us fem arribar tot el nostre suport. 

Els mestres i professors, van començar a donar algunes de les indicacions 
d’aquest darrer trimestre. Tot i així, hem volgut compartir amb vosaltres la 
informació més rellevant: 

 

1. Seguiment de l’alumnat per etapes: 

 

Infantil: 

A Educació Infantil iniciem aquest tercer trimestre amb ganes de seguir fent 

propostes i activitats diàries pensades perquè els infants puguin continuar 

desenvolupant les seves capacitats, tenint en compte la vostra disponibilitat a 

l’hora d’organitzar-vos. Us animem a continuar compartint les diferents propostes 

com heu fet fins ara a Sallenet. 

En les propostes dels tutors i tutores hi trobareu activitats relacionades amb la 
lectura i escriptura, la lògica-matemàtica, la consciència fonològica, els contes, la 
psicomotricitat fina, l’educació emocional (hora complementària), jclic, i d’altres. 

Tindreu propostes dels especialistes: anglès, jocs motrius, música i moviment, 
English Songs and Stories  i Robòtica (hora complementària). 

Recordeu que el dimarts és el dia que us proposem el REPTE setmanal. 

Podeu accedir cada dia a la Reflexió del Matí que trobareu a Sallenet per a 
realitzar les activitats que es proposen. 

Aquest trimestre iniciem la tutoria amb els vostres fills/es en grups reduïts. 
Creiem que és molt important el contacte directe i donar un espai als infants on es 
puguin expressar i compartir les seves vivències tant amb els mestres com amb 
els seus companys/es. Us podeu comunicar amb el tutor o tutora per correu 
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electrònic o mitjançant vídeo conferència un cop a la setmana amb l’aplicació 
Teams. 

Per als alumnes de P4 i P5, iniciarem el mètode Glifing on d’una manera lúdica i 

motivadora treballem les prèvies de la Lectura amb el vostre ordinador i des de 

casa. Podeu fer 2 o 3 sessions setmanals on es treballen l’atenció, la memòria, el 

vocabulari, la consciència fonològica, el raonament lògic, la inhibició i el principi 

alfabètic. 

Aquesta setmana us farem arribar una circular amb indicacions més concretes del 

funcionament de la vídeo conferència i del Glifing. 

 

Primària: 

A l'etapa d’Educació Primària tornem després de Setmana Santa avançant mica a 

mica en certs continguts que teníem programats a les programacions anuals. 

Per preparar el material d'aquest tercer trimestre els tutors i tutores han tingut en 

compte els comentaris que ens vau fer en el formulari que 300 famílies de tota 

l'escola vau contestar. Així, doncs, moltes gràcies perquè a partir d'aquestes 

respostes podem definir la nostra manera de fer. 

De la mateixa manera, els mestres estem molt atents a les indicacions que el 

Departament d'Educació ens va donant, i potser, a mida que anem avançant en 

els dies haguem de canviar certes actuacions i maneres de fer. 

En aquesta tornada, veureu que heu rebut un formulari per veure quina 

disponibilitat horària tenen els vostres fills i filles, el nostre alumnat, per poder fer 

videoconferències, i és que per a aquest trimestre ens hem proposat ampliar la 

interacció directa. 

Aquest tercer trimestre esperem poder compartir i millorar la nostra tasca. 

Agraïm la vostra paciència, el vostre interès i la vostra col·laboració, i restem a la 

vostra disposició per a qualsevol cosa que necessiteu. 

Durant els darrers dies, a l’etapa de Primària, els tutors i tutores us han anat 
distribuint el correu corporatiu La Salle (*****@horta.lasalle.cat). Aquest correu 
de l’alumne serà vàlid durant tota la seva estada a La Salle Horta. En cas que algú 
encara no tingui accés li pot demanar les dades al tutor/a via mail. 

També us han anat enviant les indicacions per descarregar l’aplicació de Teams. 
A l’apartat d’actualitat de la pàgina web disposeu del manual per a poder-lo 
descarregar. 
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ESO: 

A l’etapa d’ESO encarem aquest 3r trimestre amb la gran majoria dels correus 
corporatius repartits i operatius, la qual cosa permet anar avançant en el 
desenvolupament de videoconferències a través de l’aplicació Teams, que tindran 
per finalitat acompanyar l’alumnat, resoldre dubtes o orientar les següents 
activitats formatives. Durant aquesta setmana i les properes ja hi ha trobades 
programades des de les diferents matèries. Els professors corresponents s’han 
anat posant en contacte amb els seus grups per pautar la manera d’anar avançant 
continguts durant aquest 3r trimestre, o per establir la forma en què es podran 
recuperar les matèries pendents de la segona avaluació. 

És molt important que l’alumnat s’acostumi a fer ús del seu correu La Salle, 
perquè aquesta és la via per la qual ens comunicarem, per aquí rebran les 
informacions dels professors i, a la vegada, podran fer les consultes que necessitin 
per fer les seves tasques. Serà imprescindible que revisin periòdicament aquest 
mail, així com la plataforma Sallenet. 

Evidentment, estem a l’espera de les properes instruccions provinents des de les 
administracions competents i aquestes seran les que acabin reconduint la manera 
de procedir de les següents setmanes. 

 

Batxillerat: 

Com sabeu a Batxillerat, abans de començar les vacances de Setmana Santa, tot 
l’alumnat d’aquests cursos es va anar familiaritzant amb el correu corporatiu de La 
Salla Horta i van iniciar-se a utilitzar l’aplicació Teams. Tota aquesta feina es va 
poder realitzar gràcies a la col·laboració i la implicació del professorat. 

Ara comencem un 3r trimestre amb un repte important per als alumnes de  
Batxillerat. Tots som conscients, alumnat, professorat i famílies, que han de 
superar aquest curs i els alumnes de 2n realitzar una Selectivitat, que ara per ara, 
ningú sap com es realitzarà. 

Per a la vostra informació i tranquil·litat tot el professorat acompanyarà i facilitarà 
diferents recursos per superar l’etapa i aquestes proves. 

En aquests moments estem a l’espera d’informacions específiques del 
Departament d’Educació i, en concret, del Consell Interuniversitari. Un cop s’hagi 
de realitzar la fase de matriculació a les PAU us ajudarem en tot el que calgui. 
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2. Preinscripció i matrícula: 

Algunes famílies ens heu començat a preguntar sobre el procés de Preinscripció i 
matricula per al curs 2020-2021. 

El Departament va aplaçar, sense nova data, el període de preinscripció escolar 
del segon cicle d’infantil, primària i secundària. Tan aviat tinguem informació us la 
farem saber. 

Si teniu alguna pregunta sobre aquest procés, no dubteu a posar-vos en contacte 

amb nosaltres. 

 

 

Salutacions cordials i cuideu-vos tots molt! 

 

Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta 
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