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 Després de les recents informacions donades aquesta setmana per la Conselleria d’Educació i 
Universitat, relatives a la possibilitat d’augmentar la dotació dels centres per poder desdoblar aquells 
grups en els quals la ràtio sigui superior a la màxima, volem concretar el nostre Escenari A (concreció 
què havia quedat pendent per no disposar d’aquesta informació) d’acord amb aquestes, i sol·licitar 
dotació addicional per als grups de Primària que assenyalam i amb l’organització que descrivim a 
continuació: 

1- Descripció. 

Grup EP2 EP3 EP5 EP6 

Alumnes 27 28 29 29 

 

2- Organització. 

▪ EP2 + EP3: 55 alumnes. 

Plantejam organitzar els 55 alumnes en 3 grups: 

- 2 grups mixts de 18 alumnes. 
- 1 grup mixt de 19 alumnes.  

Els 3 grups seran heterogenis i comptaran amb alumnat tant de segon com de 
tercer de Primària. Aquest format d’agrupament ha estat analitzat amb el nostre 
Inspector.  

Per atendre adequadament la diversitat, desenvoluparem el currículum a través 
de la nostra EPM, Estratègia de Programació Multinivell, una estratègia inclusiva 
què permet que l’alumnat treballi els continguts establerts al currículum, 
adaptant el nivell de processament de la informació en funció de les necessitats 
de cadascú.  Amb aquesta estratègia és possible treballar amb grups flexibles 
interaules respectant la normativa curricular, a la vegada que ens podem adaptar 
a les necessitats individuals del nostre alumnat.  
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▪ EP5 + EP6: 58 alumnes. 

Plantejam organitzar els 58 alumnes en 3 grups: 

- 2 grups mixts de 19 alumnes. 
- 1 grup mixt de 20 alumnes.  

 

Els 3 grups seran heterogenis i comptaran amb alumnat tant de cinquè com de 
sisè de Primària. Per atendre adequadament la diversitat, desenvoluparem el 
currículum a través de la nostra EPM. 

 

 

3- Dotació addicional de personal necessària. 

Aquesta configuració a Primària necessitarà una dotació addicional de 2 docents de 
Primària, un total de 48 hores lectives, un docent per cada nou grup creat, ja que a 
l’organització plantejada al nostre Projecte establim la creació de grups GEC amb un tutor 
o tutora el qual impartirà gairebé totes les matèries del currículum (amb excepció de 
l’anglès, què anirà a càrrec d’una especialista, a la qual haurem de dotar també d’hores).   

 

4- Espais. 

Els dos nous grups que plantejam s’ubicaran a les aules següents: 

• EP2 + EP3: sala annexa a l’aula de menjador. 
 

• EP5 + EP6: aula de Música (mentre duri la situació excepcional que vivim, 
plantejam les sessions de Música o bé a l’exterior o bé a les aules pròpies, de 
manera que podem emprar aquest espai). 

 

Finalment, us SOL·LICITAM la concessió de la dotació addicional indicada, 2 mestres a jornada 
completa, per poder afrontar l’organització que presentam, al mateix temps que quedam a la 
disposició de les persones que revisin el Projecte per aportat qualsevol informació addicional 
que considerin adient. 

 Palma, 23 de juliol de 2020. 

  Guillermo Lladó Valdevieso, director. 

  


