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Barcelona, 6 d’abril de 2020 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Com bé sabeu, el Govern espanyol ha decidit prorrogar dues setmanes més l’estat 
d’alarma pel coronavirus, fins el 27 d’abril, de manera que el període de confinament 
s’allargarà més enllà de la Setmana Santa. El tercer trimestre començarà el proper 
dimarts 14 d'abril i es durà a terme de manera telemàtica. 

Tanquem així un segon trimestre molt excepcional. Un agraïment de tot cor a tot el 
personal docent i no docent per fer possible tota l’activitat d’aquestes tres setmanes. I un 
gran agraïment per vosaltres, les famílies. Sabem que no ha estat fàcil per ningú però 
gràcies a la vostra col·laboració està sent possible.  

Per tal de mantenir les nostres informacions setmanals, us fem arribar aquest comunicat 
en el qual volem destacar les següents informacions: 

 

1. Informació de les diferents etapes 

Infantil:  

Aquests dies de Setmana Santa esperem continuar rebent les vostres fotografies, 
vídeos... No us enviarem tasques diàries però us animem a continuar participant  i 
realitzant en família les activitats i reptes que us hem anat proposant, o allò que vosaltres 
vulgueu. Estarem molt atents a tot el que ens aneu enviant i anirem treballant en noves 
propostes per a la tornada. 

Recordeu que, per a participar, heu d’entrar a Sallenet, al Grup de Pares i Mares del 
vostre curs, on teniu totes les propostes penjades i les carpetes dels fòrums. 

 

Primària:  

Des d'Educació Primària volem agrair-vos l'esforç que heu anat fent al llarg d'aquestes 
tres setmanes. Som conscients que les realitats de cada alumne/a són diferents, i per això 
estem satisfets de les feines que heu anat fent. 

Us informem que, des de divendres, ja podeu descarregar-vos els informes de Sallenet 
corresponents al segon trimestre escolar (teniu el manual a la pàgina web de l'escola). 
Com alguns ja haureu vist, en aquesta segona avaluació, no apareixen les notes per 
dimensions, les trobareu de nou a final de curs, com a mitjana de tot el curs. 

De cara a aquests dies, esperem que gaudiu en família i que pugueu realitzar diferents 
activitats familiars. Aquells que tingueu alguna feina per acabar, si teniu temps, les podeu 
anar avançant. 

Seguim esperant notícies de les cases de colònies i del final del confinament ja que la 
incertesa ens està dificultant trobar noves dates. 
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A la tornada de Setmana Santa rebreu més notícies. Estem molt atents a les indicacions 
que des del Departament d'Educació ens van fent arribar. 

  

ESO i Batxillerat:  

Durant aquestes darreres setmanes, a les etapes d’ESO i Batxillerat hem anat distribuint 
els correus corporatius La Salle (*****@horta.lasalle.cat). En cas que algú encara no tingui 
accés li pot demanar les dades al tutor/a via mail. 

També hem 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 descarregar-lo.  

Donada la situació actual hem hagut de plantejar les recuperacions del segon trimestre de 
forma diferent. Cada professor anirà donant les indicacions corresponents per tal de fer 
una recuperació de la matèria. 

Pel que fa a les sortides i activitats que estaven programades al llarg dels mesos d’abril i 
maig; queden cancel·lades. 

En tornar de les vacances de Setmana Santa les famílies rebreu noves indicacions per 
poder realitzar un seguiment de les activitats i tasques del vostres fills/es i esperem poder 
proporcionar-vos noves concrecions del Departament d’Educació així com del Consell 
Interuniversitari en relació al nou calendari de matriculació a les PAU. 

 

2. Xarxes Socials 

La setmana passada vam celebrar el dia mundial de l’autisme amb la campanya 
#acasadeblau#connectatalblau. Dijous i divendres vam anar penjant uns vídeos amb les 
fotografies enviades a les xarxes socials. Podeu trobar el vídeo final a la pàgina web a 
l’apartat de notícies: https://horta.lasalle.cat/actualitat/ o a canal de youtube: 
https://youtu.be/Y1JhR9FodPo 

Durant aquests dies podeu anar seguint els nostres reptes i jocs a les xarxes socials: 

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

Instagram: lasallehorta 

Twitter: @SalleHorta 

 

3. Pastoral:  

Les famílies que vulgueu celebrar la Pasqua a casa, i viure aquests dies amb més 
profunditat, trobareu materials i recursos a la Secció de La reflexió del dia, a Sallenet. 
http://reflexiondeldia.eu/ca/ 

Hi trobareu els materials pels dies claus de la Setmana Santa: Dijous Sant, Divendres 
Sant, Dissabte i Diumenge de Pasqua, els quals estaran ordenats en tres nivells: 
Famílies/infants, Adolescents i Joves, i Adults. 
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En aquests dies de Setmana Santa volem continuar mostrant tot el nostre suport a 
aquelles famílies que heu perdut un ésser estimat. Encara que sigui des de la distància 
ens unim en la pregària per tots aquells que ens han deixat.  

També volem tenir presents tots els afectats pel coronavirus. Alguns de vosaltres teniu 
familiars hospitalitzats o bé a casa fent l’aïllament. Sabem que és una situació dolorosa i 
us volem fer arribar el suport de tota la Comunitat Educativa.  

Us desitgem que gaudiu d’aquests dies de Setmana Santa.  

Salutacions cordials i cuideu-vos tots molt! 

 

 

La Direcció 
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