AGRUPAMENT PAS D’ETAPA 6è

CRITERIS PAS A SECUNDÀRIA

● Administració de SOCIOGRAMA als alumnes de 6è E. Primària de
la nostra escola.
-

-

-

Respectar la primera tria feta per cada un dels nens/es,
excepte en aquells casos que es consideri que la relació no
contribueix al creixement personal ni grupal.
Situar a cada grup uns líders que potenciïn un bon
funcionament grupal.
Reduir el camp d’influència de líders que no potenciïn un
bon funcionament grupal.
Assegurar que nens amb dificultats de relació (ignorats pel
grup, amb habilitats socials deficitàries, ...) tinguin
assegurat algun company de referència però que a l’hora
puguin establir noves relacions amb nous companys/es.
Assegurar que nens molt rebutjats quedin distribuïts en
cada un dels grups, oferint-los nens/es en el seu nou grup
amb els que poder iniciar relacions més constructives i
satisfactòries.
Trencar relacions/grups que han entrat en dinàmiques poc
afavoridores de l’evolució personal, grupal.

● Els tutors valoren els components del seu grup en funció de:
- El rendiment acadèmic en funció de les notes obtingudes
durant el curs.
- Les relacions que caldria mantenir/trencar en funció de
l’observació feta a classe durant el curs.
- La conducta a nivell individual i la repercussió en el grup.
● La psicopedagoga de l’escola fa una proposta de grups en funció
de les dades anteriors i respectant:
-

Distribució de nens/es per igual en funció del sexe en cada
un dels grups.
Distribució de nens/es segons el seu rendiment escolar, de
forma que resultin grups heterogenis però amb
distribucions semblants.
Distribuir en grups diferents nens/es amb NESE.

● Els tutors i la psicopedagoga valoren els grups conjuntament i
s’introdueixen els canvis que es considerin oportuns.

● El cap d’estudis rep els grups confeccionats i dóna el vist i plau.
● Juntament amb la cap d’estudis de Sta. Teresa de Jesús
s’incorporen els alumnes procedents d’aquella escola als grups ja
confeccionats al nostre centre.

