Benvolgudes famílies,
A mesura que avancin els dies ens anirem adaptant a les circumstàncies per tal de donar
resposta als imprevistos que es vagin produint. Compartim amb tots vosaltres unes
indicacions sobre la forma de procedir en els propers dies:
1. Pla de treball de l’alumnat:
Infantil: A Educació Infantil us convidem a visitar Sallenet, al grup de Pares i Mares del curs
del vostre fill/a, on trobareu penjades propostes lúdiques i recomanacions d'activitats per a
fer des de casa aquests dies.
Primària:
- Cicle Inicial trobareu a Sallenet el planning setmanal i materials per poder treballar.
- Cicle Mitjà trobareu feines pel blog del CM i a Sallenet
- Cicle Superior: A 5è algunes feines se les van endur en paper i s'anirà penjant a Sallenet
i a 6è a través de Sallenet trobareu les feines, tal com us han explicat en una circular
informativa.
ESO: El professorat proposarà activitats, feines i instruccions per fer-les al seu grup
específic de Sallenet. Estan incloses les diferents matèries i les activitats complementàries.
Batxillerat: El professorat de Batxillerat proposarà instruccions, activitats i feines avaluables
en els cursos (1r i 2n de Batxillerat) en les matèries corresponents de Sallenet.
Al llarg del dia d’avui els servidors del nostre proveïdor d’intranet Sallenet han quedat
saturats per excés de peticions de tots els centres i institucions d’Espanya als que donen
servei. Ens demanen que restringim l’accés en funció de les etapes educatives, per
alleugerir el trànsit de dades. Així doncs, l’horari d’ús de Sallenet us demanem que sigui el
següent: Infantil i Primària de 9 a 11h., ESO d’11 a 13h. i Batxillerat de 15 a 17h.
2. Contacte amb el professorat:
Al grup de pares i mares de Sallenet trobareu el llistat d’e-mails del professorat, per si cal
fer alguna consulta. Davant de qualsevol incidència o dubte relacionat amb el pla de treball,
l’alumnat pot contactar amb el professorat via email.
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3. Notes del segon trimestre. Es publicaran a Sallenet el divendres 27 de març per a
Primària i Secundària.
4. Atenció telefònica: Durant aquest matí hem pogut redireccionar les trucades de l’escola.
Es per això que novament podrem fer oferir el servei d’atenció telefònica entre les 9.00 i les
13.00 hores de dilluns a divendres.
5. Atenció de secretaria i administració: Per a consultes relacionades amb secretaria i
administració podeu continuar adreçant-vos als mateixos emails de contacte: Parvulari:
parvularihorta@lasalle.cat i Col·legi: secretarialasallehorta@lasalle.cat.
6. Seguiment d’aquesta situació excepcional: Amb l’objectiu de fer arribar els
comunicats al mateix moment a totes les famílies, les informacions sobre l’evolució
d’aquesta situació que emeti la direcció, a més d’enviar-se per mail massiu de Sallenet es
publicaran a la pàgina web de l’escola.
7. Preinscripció curs 2020-2021: A hores d’ara seguim pendents que el Departament
d’Educació doni més indicacions. Tan bon punt tinguem més informació l’anirem publicant.
Per a qualsevol consulta ens podeu escriure a lasallehorta@lasalle.cat
8. Accés a l’escola: L’escola ha quedat tancada per a tot l’alumnat, pares i mares. No es
permetrà l’entrada al recinte a cap usuari per cap motiu. Així doncs totes les entrevistes,
reunions i activitats planificades han quedat ajornades.
Us recomanem que seguiu atents a les indicacions que es vagin donant des de les autoritats
competents en temes de salut especialment.
Salutacions cordials,
La Direcció
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