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Manlleu, 12 de març de 2020 

Benvolgudes famílies i alumnes, 

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut, i com a mesura 
excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i 
fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han 
quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.  

En cap cas el tancament representa un període de vacances per al professorat ni l’alumnat. 

Per això mateix, des de La Salle oferirem la possibilitat de mantenir una atenció acadèmica no 

presencial, perquè l’alumnat se senti acompanyat en aquesta nova i excepcional circumstància. 

El material per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests dies estarà 

disponible a la plataforma Sallenet. La comunicació oficial amb el professorat per a qualsevol 

aclariment serà a través del correu electrònic. Les activitats que programarà el professorat 

equivaldran al temps lectiu de les classes suspeses i seran objecte de seguiment i avaluació per 

part del professorat. Si algun alumne necessita material de classe que té a l’escola, podrà recollir-

lo demà divendres, seguint les prevencions establertes des del Departament de Salut. 

A banda de les classes, evidentment queden suspeses/ajornades les activitats no lectives:  

Jornada de Portes Obertes, Festival de PROIDE, Proves Cangur i les sortides inicialment 

programades per a aquests dies. Els alumnes d’ESO, BAT i CF que realitzen pràctiques en empreses 

tampoc realitzaran aquesta activitat durant aquest període. 

Som a finals de la segona avaluació, i rebreu els butlletins on-line en les dades inicialment 

establertes: ESO (23 de març), BAT (27 de març) i CF (20 de març). 

  També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que 
estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar 
a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus . Seguirem prestant  atenció a les instruccions del 
Departament de Salut i a l’evolució de la situació. En el cas que apareguin noves informacions us 
les farem arribar amb la major brevetat possible. 

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració, i desitgem que aquestes mesures 
preventives siguin en benefici de tothom. Atentament, 

 

L’Equip Directiu de La Salle Manlleu 

 

 


