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El motiu d'aquest escrit és per una banda, agrair la mesura interna de 
desdoblar el grup classe a partir del 23 de gener de 2019 fins a finals de curs 
amb la finalitat de millorar el clima del grup i per l'altra, compartir la necessitat de 
que es pugui portar a terme un desdoblament permanent del grup classe de 2n 
durant tota la seva escolaritat a primaria. 

Com a famílies de l'escola agra"im els esforc;:os i recursos destinats des de 
la segona etapa d'infantil al nostre grup classe. Des del curs passat l'escola va 
apostar per iniciar un treball de mediació amb l'associació NOVA MIRANDA per 
tal d'oferir eines de comunicació, relació i mediació als nostres infants, així com 
la possibilitat de compartir amb tots els educadors (pares, mares avis/es, 
personal docent. ... ) la visió i inquietuds de la problematica. 

Pero malgrat tot aixo, i entenent que aquest aprenentatge requereix un 
temps per tal de veure els seus frui"ts , les famílies continuem compartint malestar 
i preocupació · entorn a les dinamiques viscudes a la classe de segon i com 
aquestes han afectat en el seu creixement personal i emocional, així com en 
l'aprenentatge academic. 

També entenem, coma famílies, que el pes important d'aquesta educació 
recau en primer lloc en nosaltres i, per tant, cadascú esta vetllant, en aquest 
sentit, per mirar de treballar les necessitats de cada nen o nena. Ens oferim per 
la cerca de solucions de forma compartida per millorar la convivencia a tot 
l'entorn educatiu de l'escola. 

Davant de tot aixo i de la singularitat d'aquest cas, creiem que el 
Departament ha de donar resposta aquesta problematica. Per tant, des del grup 
de 2n demanem: 

- Desdoblament permanent del grup durant la seva primaria per tal de facilitar 
el clima de treball i l'atenció individualitzada deis alumnes i continuar amb un 
treball paral·lel d'educació emocional i mediació. 
Encasque aquest desdoblament no fos possible, demanem poder ampliar 
la plantilla de l'escola en 1 mestre per tal que a l'escola pugui realitzar el 
desdoblament de forma interna i sense afectar els recursos humans de les 
altres classes. 

- Posar en coneixement d'inspecció aquesta carta per tal que el Departament 
doni una resposta el rnés aviat possible. 
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Per qualsevol aclariment o dubte us podeu adrec;ar als delegats de l'aula com a 
vehicle de comunicació directe i constant amb la resta de famílies. 

Esperem la vostra resposta el més aviat possible, davant la importancia de la 
situació i les inquietuds ·de les famílies. 

Atentament, 

Famílies deis i les alumnes de segon. 

Argentona, 30 de gener de 2019 
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