
ANNEX 1
CRITERIS PER L'ELABORACIÓ DE GRUPS

L'agrupació de l'alumnat es farà de forma heterogènia amb el màxim de paritat
possible, tot i això es tendran en compte els següents aspectes:

● A 1r d'ESO: l'expedient acadèmic i els informes dels centres de primària.
Per evitar que els nous alumnes se sentin aïllats, sempre hi haurà un mínim de
dos alumnes d’una mateixa escola de primària a cada grup. 

● A 2n d'ESO: es respectarà l'agrupament del curs anterior, fet a 1r d'ESO.
Aquests criteris s'aplicaran sempre i quan l'equip educatiu del curs anterior ho
consideri oportú i quedi recollit en les actes de les juntes d'avaluació de final
de curs. El grup amb menys alumnes que promocionin o amb més problemes
de convivència es dissoldrà. Els alumnes que vulguin cursar assignatures no
lingüístiques en anglès, si és el cas, estaran distribuïts segons les possibilitats
organitzatives i els recursos del centre. Atentent les necessitats d'organització
del  centre,  i  sempre en benefici  dels  alumnes,  aquests  criteris  poden tenir
modificacions.

● A 3r d'ESO: es respectarà l'agrupament del curs anterior fet a 2n d'ESO.
Aquests criteris s'aplicaran sempre i quan l'equip educatiu del curs anterior ho
consideri oportú i quedi recollit en les actes de les juntes d'avaluació de final
de curs. El grup amb menys alumnes que promocionin o amb més problemes
de convivència es dissoldrà. Els alumnes que vulguin cursar assignatures no
lingüístiques en anglès, si és el cas, estaran distribuïts segons les possibilitats
organitzatives i els recursos del centre. Atentent les necessitats d'organització
del  centre,  i  sempre en benefici  dels  alumnes,  aquests  criteris  poden tenir
modificacions.
.

● A 4t d'ESO: es confeccionaran els grups per tal que el màxim d'alumnes
puguin cursar les troncals elegides en primera opció. Els alumnes s'agruparan
de forma heterogènia.

● Alumnes Nouvinguts amb necessitats lingüístiques: s'atendrà als alumnes
nouvinguts amb les  hores del  programa de PALIC, en cas que arribi  algun
alumne que necessiti  coneixements  de llengua catalana s'intentarà donar-li
aquest suport, sempre que els recursos del centre ho permetin.

● Alumnes amb NESE: es  distribuiran de forma equitativa entre els  grups
segons la normativa.

● Alumnes  Repetidors:  es  distribuiran  entre  els  diferents  grups  ordinaris,
seguint les recomanacions de l’equip educatiu a l'avaluació final.

● Alumnes del Programes Específics: s'aplicaran les instruccions marcades per
la Conselleria d'Educació i en funció dels recursos disponibles del centre.


