
Com s’organitzen els grups de cada nivell?

1r d’ESO

- 2 grups a 1r: configurats a partir de les reunions de les coordinacions pedagògiques de

primària i secundària amb l’objectiu d’aconseguir grups heterogenis equilibrats.

- a 1r d’ESO hi haurà barreja dels alumnes que cursen Religió dels grups estables A i B (1 hora

setmanal), les matèries optatives (2 hores setmanals), treball globalitzat (2 hores setmanals)

i les instrumentals: català, castellà i matemàtiques (9 hores setmanals)

2n d’ESO

- 2 grups a 2n: configurats a partir de l’equip docent del curs anterior amb l’objectiu

d’aconseguir grups heterogenis equilibrats.

- a 2n d’ESO hi haurà barreja dels alumnes que cursen Religió dels grups estables A i B (1 hora

setmanal), les matèries optatives (2 hores setmanals), treball globalitzat (2 hores setmanals) i

les instrumentals: català, castellà i matemàtiques (10 hores setmanals)

3r d’ESO

- 3 grups a 3r: configurats a partir de la proposta de l’equip docent del curs anterior amb

l’objectiu d’aconseguir grups heterogenis equilibrats.

- a 3r d’ESO hi haurà dels alumnes que cursen Religió dels grups estables B i C (1 hora

setmanal), les matèries optatives (2 hores setmanals)

4t d’ESO

- 3 grups a 4t: configurats a partir de l'heterogeneïtat sorgida de la tria dels tres itineraris

optatius anuals.

- Itinerari 1: Física i Química + Biologia i Geologia.

- Itinerari 2: Física i Química + Educació visual i plàstica.

- Itinerari 3: Economia i Emprenedoria + Llatí.

- a 4t d’ESO hi haurà barreja de grups estables en el cas:

- de l’optativa del 3r bloc, Francès, TIC i Filosofia, (3 hores setmanals)

- de l’ApS (1 hora setmanal)

- de 1r a 4t d’ESO l'alumnat nouvingut assistirà de 2 o 3 hores, depenent del grup, a l’Aula

d’acollida. La resta d’hores lectives les cursarà amb el seu grup estable de convivència.



3.1.3. Batxillerat

El criteri general ha estat fer dos grups estables de 25-35 alumnes:

- 2 grups a 1r: configurats segons la modalitat escollida cientificotecnològica i humanística

social.

- 2 grups a 2n: configurats segons la modalitat escollida cientificotecnològica i humanística

social.

La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les matèries

comunes tant de 1r com de 2n de batxillerat. A partir d’aquesta estructura organitzativa es fan

subgrups dins del mateix grup estable en funció de les matèries de modalitat i específiques escollides

i, per tant, es mantenen les mateixes mesures que amb el grup estable. A 1r HS i 2n CT de batxillerat

només hi haurà barreja de grups estables en el cas dels alumnes que cursin les matèries específiques

de Psicologia (2 hores) i Sociologia (2 hores) i en el cas de l’alumnat que estudiï una matèria a l’IOC o

a l’EOI.


