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Barcelona, 4 de maig de 2020 

Benvolgudes famílies, 

Desitgem que us trobeu bé i que aquests primers dies de sortida al carrer hagueu 
pogut gaudir de l’aire fresc. Tal com ens diuen les autoritats sanitàries us 
recomanem que respecteu les mesures de seguretat i que aneu amb molt de 
compte. 

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

1. Seguiment per etapes: 

Infantil: 

L’equip d’Infantil us vol recordar la importància de mantenir els hàbits i les rutines 
a casa, repartint el temps dels vostres infants en  diferents activitats al llarg del dia: 
estones de joc sols i també amb algun membre de la família, realitzar petites 
tasques i assumir  responsabilitats ajudant a casa, gaudir d'una estona de passeig 
i també d'una estoneta per a realitzar alguna de les activitats que us anem 
proposant cada dia. Les propostes que us anem oferint així com també les 
videoconferències amb els tutors/especialistes i amb l’Alícia com a auxiliar de 
conversa (a P4 i P5) estan pensades com a recurs per a que cada família les 
pugueu gestionar en funció de la vostra disponibilitat i al vostre ritme.   

A partir d’aquesta setmana les propostes diàries de Sallenet les trobareu a la 
secció que iniciem del “mes de maig”. Tot i així, les propostes anteriors seguiran 
disponibles per a qui les vulgui anar fent. I, com sempre, ens agradarà rebre  les 
vostres fotos i vídeos que podeu anar penjant als Fòrums de Sallenet o bé enviar-
les als tutors o especialistes. 

Primària: 

A Educació Primària comencem un nou mes i seguim treballant setmanalment 
activitats de les diferents àrees. Convé que estigueu pendents de les indicacions 
dels tutors i tutores, i en cas de presentar dubtes fer-les arribar als mestres 
adients. 

Us recordem que la setmana passada van començar les sessions de Teams per 
fer conversa en anglès. Estigueu pendents de l’horari assignat i gaudiu d'aquests 
moments!  

Agraïm molt la feina que esteu fent amb els vostres fills i filles des de casa! 

ESO: 

A l’Etapa d’ESO continuem avançant matèria i valorant-la a partir de les trobades 
per videoconferència que es van convocant d'acord a la planificació disponible als 
grups de Sallenet i les tasques que es van demanant des de les diferents 
assignatures. Properament concretarem algunes dates rellevants sobre el final de 
curs que caldrà tenir present. 
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Batxillerat: 

Us informen que les classes de 1r de Batxillerat finalitzaran el dimecres 27 de 
maig i durant les primeres setmanes del mes de juny es realitzaran tasques 
avaluables per així lliurar un butlletí de notes del 3r trimestre. Aquest butlletí és 
necessari ja que en els estudis post-obligatoris cal donar a l’alumnat un butlletí 
final que farà mitjana amb les notes que els/les vostres fills/es obtinguin en el 2n 
curs de Batxillerat.      

En el cas de 2n de Batxillerat, les famílies  haureu de tenir presents les següents 
dates.  

Cal subratllar que aquest calendari queda supeditat a possibles noves 
mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb 
aquesta pandèmia de la COVID-19. 

FINAL DE CURS 2n de BATX - Curs 2019-2020 

MAIG  

Divendres 15 MATRÍCULA SELECTIVITAT (Inici) 

Dimarts 19 Lliurament dels Butlletins 3ª Aval.(Sallenet) 

Dilluns 25 Classes de repàs Selectivitat (Inici) 

Dimecres 27 Lliurament de Butlletins Finals de BATX 

Juny  

Dilluns 15 MATRÍCULA SELECTIVITAT (Últim dia) 

Dilluns 15 al dijous 18 Exàmens Avaluació Extraordinària 

Divendres 19 Finalitza el curs i les classes de repàs. 

Divendres 19 Prova d’aptitud personal (PAP) 

Juliol  

Divendres 3  Notificació del tribunal i lloc d'examen PAU 

Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 SELECTIVITAT 

Dimarts 21 
Notes PAU (descarregar–les i fer dues còpies  a 

aquest link).   

Dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23 Sol·licitud de revisió d'exàmens PAU 

 

A Sallenet, com cada setmana trobareu en el grup de pares i mares com en el 
grup de tutoria de cada curs la distribució de les videoconferències. 

En aquests moments encara restem a l’espera de noves concrecions. Us 
mantindrem informats. 
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2. Vacunacions   

Compartim amb vosaltres la informació referent a les vacunacions que estaven 
previstes per a l’alumnat de 6è de Primària i de 2n d’ESO: 

La vacunació de l'alumnat de 6è de Primària (2ª dosis Hepatitis i Papil·loma per 
les noies) queda ajornada fins a nou avís a partir de setembre. 

La vacunació de l'alumnat de 2n d'ESO (vacuna Td -Tètanus i Diftèria- i 
Meningitis ACWY) queda ajornada fins a nou avís a partir de setembre. 

 

3. Estadística d’ús de Sallenet 

Les següents gràfiques recullen les dades d’accés a Sallenet durant els mesos 
de gener, febrer i març de diferents col·lectius d’usuaris de la Intranet. 

Destaca l’augment considerable de les comunicacions a partir de la segona 
setmana de març, moment en què s’inicia el confinament i les diferents etapes, 
Infantil (132 alumnes), Primària (309 alumnes), ESO (243 alumnes) i Batxillerat 
(126 alumnes), segueixen les classes i les activitats des dels domicilis per via 
digital. 

 

4. Montserrat a Peu: #PAPAMacasa 

Pinta la teva bufanda 

En el disseny de la bufanda a joves.lasalle.cat/montserrat-a-
casa et proposem que la pintis del color que vulguis i ho pugis a 
la xarxes amb el #PAPAMacasa. 

Envia’ns la teva foto amb la teva bufanda 

Volem fer un recompte dels participants de La Salle Horta. 
Envia’ns la teva fotografia amb la teva bufanda a 
lasallehorta@lasalle.cat Anirem recollint les inscripcions de la 
nostra escola fins el dimecres 7 de maig. 

Envia'ns la teva experiència 

Grava un vídeo en horitzontal de 20 segons explicant una 
anècdota viscuda en alguna PAPAM. Envia’l a Telegram 
@abarrabeig o Mail totanirabe@lasalle.cat i les compartirem. 
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Ruta des de casa 

Pots penjar una foto del teu compte-passes des de casa i pujar-lo a les xarxes 
#PAPAMacasa o pujar la marca, al comptador de joves.lasalle.cat/montserrat-a-
casa. 

Celebració online 

Dissabte 9 de maig a les 17:00 hores hi haurà la trobada virtual en el canal de 
YouTube Pastoral La Salle Catalunya. Junts podrem compartir el missatge que ens 
enviïn des de la muntanya Montserrat i de totes aquelles persones que hagin 
participat de la Montserrat des de casa. 

 

 

Desitgem que gaudiu d’aquesta experiència de la #PAPAMacasa i d’una molt 
bona setmana. 

 

Salutacions cordials i cuideu-vos tots molt! 

 

Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta 
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