
Benvolgudes famílies, 
 
 
Com ja sabeu, des que el Consell Escolar al 2016 va aprovar els reagrupaments en 
finalitzar el nivell de 2n i 4rt, l’escola ho ha estat portant a terme amb uns molt bons 
resultats pel que fa a la cohesió social, les dinàmiques de grup i l’afavoriment 
d’estratègies socials d’adaptació a entorns canviants. 
Actualment, ens trobem que des que els infants s’escolaritzen a P3 fins que finalitzen el 
Cicle Inicial no participen d’aquests, la qual cosa suposa un període molt llarg. 
El Claustre de mestres ha valorat que és necessari portar a terme un reagrupament a 
finals de P4 per diferents motius: 

- La formació dels grups de P3 A i B, en començar l’escolarització, es fa en base a 
la informació que aporteu les famílies, però l’equip de mestres encara no coneix 
als vostres fills/es. En acabar P4, les mestres ja coneixen com es mostren els 
infants, el seu nivell de desenvolupament, com interactuen amb els altres... 

- Creiem que és més favorable portar a terme el reagrupament en finalitzar P4 en 
comptes de P5, perquè, quan comença 1r , els infants ja s’enfronten a molts 
canvis. El pas a la Primària comporta canvis d’espais, de rutines, de 
metodologies, de professorat...considerem que els infants han de fer un esforç 
d’adaptació important i que no és necessari afegir el canvi de companys i 
companyes. 

Com ja us vam informar anteriorment, els reagrupaments dels infants es decideixen en 
reunió de mestres de nivell amb participació dels mestres especialistes, mestra 
d’educació especial i un membre de l’equip Directiu. Amb anterioritat, la CAD del 
centre (Comissió d’Atenció a la Diversitat), amb intervenció de la psicòloga de l’EAP, 
tracta els casos d’infants amb necessitats educatives especials per tal d’aconsellar la 
millor intervenció. 
El Consell escolar del centre va decidir per consens, en sessió del 9 de desembre de 
2019, que els reagrupaments en finalitzar P4 es faran efectius a partir d’aquest curs 
escolar 2019-20. 
Estem convençuts, per la nostra experiència docent, que aquest nou reagrupament tindrà 
efectes tan positius com els que s’han vingut donant fins ara i volem comptar amb el 
vostre recolzament. 
La participació de les famílies a l’educació dels nens i nenes és de vital importància, 
sobretot quan volem educar als nostres infants per ser ciutadans responsables, educats, 
formats i amb capacitat d’adaptació a una societat cada vegada més canviant. 
 
Atentament, 
Equip Directiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


