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 El present Projecte Educatiu és el resultat de l'estudi conjunt dels principis que 

conformen el Disseny Curricular Base proposats per l'actual Reforma 

Educativa i de la reflexió sobre la seva adaptació i possibilitats a la realitat 

del nostre Centre. 

 

 

 

EL CONTEXT 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, ciutat on està situada l'escola 

 

 A la ciutat hi viuen uns 135 mil habitants, amb tendència a decréixer. Hi ha un 

considerable nombre d'immigrants estrangers no censats. 

  

 Santa Coloma de Gramenet és la ciutat més densament poblada del 

Barcelonès. 

  

 És el municipi del Barcelonès que té un major pes relatiu de població nascuda 

fora de Catalunya, prop d'un 50%. 

  

 De tots els municipis del Barcelonès, és el més pobre, el que té una  renda per 

càpita més baixa, situant-se molt per sota de la resta. 

  

 És un dels municipis amb major taxa d'atur. Una de les claus d'aquest 

fenomen és la baixa qualificació de la població activa. 

 

L'entorn: barri del Fondo 

 

 

    Característiques generals                                            

 

Ciutat:                                               Santa Coloma de Gramenet 

 

Localització:                                       Dins la Conurbació de Barcelona 

 

Barri:                                                 L'Escola és situada en un extrem de la Ciutat: el  

 barri del  Fondo 

 

Característiques:                                Barri amb trets de suburbi i nivell socio-cultural  

 baix. Amb població  més aviat jove, 

d'ascendència  immigrant i amb arrels i costums que no són les  

 tradicionals catalanes. 
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Dades històriques:                               Es forma vers els anys 50, a partir de les grans                                                                     

 onades migratòries. És  un barri d'habitatges molt                                                                     

 deficitaris on regnava un veritable caos  

 urbanístic. 

 

Dades demogràfiques i socials          

 

Densitat de població:                          És molt dens, fenomen que condiciona la qualitat 

  de vida. 

 

Origen de la població:                         Descendents d’immigrants o immigrants  . 

 

Activitats laborals predominants:         Treballadors i obrers qualificats i no qualificats. 

 

Nivell d'instrucció de la població:          Baix, sense ensenyament primari excepte els  

 joves. 

 

Grau de coneixement i pràctica        No existeix a nivell parlat. Hi ha una majoria 

que de la llengua catalana: l’entén. El seu ús és 

extremadament reduït 

   

 

Dades urbanístiques 

 

Estructura urbana:                              Enderrocats els primers habitatges, s'està 

 millorant el barri amb altres de nous i amb la 

 remodelació de les vies urbanes, seguint un 

 projecte ampli que afecta transversalment  tota 

 Santa Coloma. 

 

Habitatge:                                          Són habitatges petits amb una ocupació de 4 o 5                                          

 persones; una fracció significativa d'habitatges 

 del barri, de vegades molt deficitaris, són ocupats 

  per immigrants estrangers. 

 

 

Serveis i associacions 

 

Infrastructura                                      1 escola bressol (2 a les immediacions) 

del barri :                                            2 escoles públiques (3 a les immediacions) 

                  1 escola privada 

                                                            1 seu de l'Escola d'Adults de la Ciutat. 

                                                            Biblioteca Popular del Fondo. 

                                                             Casal del Fondo 

                                                             Cap del Fondo 

                                                             Oficina de Serveis Socials Districte VI 

                                                             Casal d'Avis del Fondo 

                                                             Mercat ambulant del Fondo. 

Entitats del barri:                                 Centre de Cultura Popular del Fondo 
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                                                            Grup de Dones del Fondo 

                                                           Associació Cultural Recreativa d'Immigrants  

 Marroquins a Catalunya (ACRIMC) 

                                                              Peña Flamenca 

                                                            Young Movement Catholic Assotiation (YMCA) 

                                                              Esplai del Fondo                                                            

 Associació de veïns del districte VI 

 

 

 

 

L'escola: COL·LEGI VERGE DE LES NEUS 

 

 

Característiques fonamentals i dades d'interès 

 

 

Nom: Col·legi Verge de les Neus 

 

Any de creació:                     1.968 

 

Origen / procedència:                 Iniciativa privada 

 

Any de canvi a cooperativa 

de mestres:                                1.986 

 

Titularitat:                                 Colverne  S.C.C.L. 

 

Tipologia del Centre:                                 Privada concertada 

 

Capacitat del Centre:                                   Dues línies complertes 

 

Nivells que imparteix:                 Educació infantil 2º cicle, Educació Primària 

                                                 i Educació Secundària. 

 

Antiguitat:                                És un edifici amb sis plantes amb serveis a   cada 

planta 

 

Nombre d'aules:                        26 aules més 1 d’informàtica , 1 de música, 1 de  

 tecnologia, 1 biblioteca, 1 laboratori, 1 gimnàs,1  

 aula de desdoblament, 2 aules de professorat per  

 etapa. 

 

Nombre de patis:                        2 patis 

 

 

 

 

Altres serveis que disposa:          1 sala de Professors general 
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                                                   1 gran sala polivalent 

                                                1 zona de secretaria 

                                               1 despatx, una cuina, lavabos 

                                              1 sala de magatzem de material 

                                              quartet material d'esports 

                                             quartet caldera calefacció 

 

Nombre d'alumnes:                                700 nens /nenes curs 98-99 

 

Nombre de mestres:                                   

 Infantil i Primària 

 18 tutors 

                                                             1 director/a 

                                                           1 especialista de música 

                                                         1 especialista d' anglès                              

                                                       1 professor de reforç 

                                                        1 psicòloga 

 Secundària 

 8 tutors 

 8 professors/es especialistes 

Altre personal:                                   5  persones de neteja                                                                                                                 

 1 responsable de menjador més 2 Monitores 

                                                        2 secretàries                                                                         

Ratios:                                                Alumnes/aula: 26,92 

                                                        Professors/aula: 1'53 

                                                         Alumnes/Professors:  17,5 

 

Activitats generals Visites a museus, exposicions, fàbriques, 

 culturals d'escola:  excursions, espectacles, viatge 

fi de curs,   colònies, organització de festes tradicionals... 

                                                      Trobades amb els pares en actes festius i de  

 comunicació cultural. 

                                                     Setmana Cultural amb un programa diversificat. 

 

Activitats de formació     Activitats de reciclatge i renovació pedagògica 

del professorat:                                               Post-graus 

                                                      Participació en la formació permanent de  

l'I.M.E.  de Santa Coloma . 

                                                   Col·laboració amb Blanquerna (Alumnes de  

 Psicologia en pràctiques) 

                         

Subscripcions:                               Guix, Perspectiva Escolar, Quaderns de  

 Pedagogia., Magisterio Español, La   Vanguardia i 

El País. 

 

Altres serveis:                               Menjador, Orientació Escolar, revisió   Mèdica i 

activitats extraescolars. 
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Zona d'escolarització:                    Nens que provenen del barri Fondo, Llatí, Santa  

 Rosa i d'altres de Badalona com La Colina i  

 Lloreda. 

Origen Social i cultural                     

de les famílies : Famílies amb certes possibilitats econòmiques i  

 origen social mitjà-baix.  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

TRETS D'IDENTITAT 

 

 

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en uns valors. Són les raons últimes, 

anteriors a l'acció educativa que l'Escola es planteja. Al Centre existeix una 

orientació comuna en la transmissió de valors, explicitada tant a nivell teòric 

com a la pràctica . Es pretén afavorir les capacitats de l'alumnat per valorar 

adequadament la realitat i ser capaç de treballar i col·laborar en un context 

d'opcions diverses. 

 

 

 

Aquesta orientació de l'escola la podem resumir en : 

 

 

- L'Escola es defineix per la coexistència  de persones de diferents 

ideologies i creences i pel respecte als principis democràtics en llur 

totalitat. 

 

- La llengua pròpia de Catalunya és el català i l'escola parteix d'ella i de 

la realitat catalana per aconseguir que els alumnes i les alumnes puguin 

trobar en el seu si els signes d'identitat que els permeti de créixer, 

desenvolupar-se i integrar-se com a ciutadans d'un món complex i en 

continua transformació. 

 

- L'Escola opta per una concepció constructiva i experiencial així com 

pel tractament individualitzat de l'alumne. 

 

- L'Escola està per la coeducació manifestada activament i encaminada 

a la consecució de la igualtat de sexes. 

 

- L'Escola opta per una gestió el màxim de participativa i democràtica.  
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Els objectius que expressen els nostres signes d'identitat són els següents: 

 

a) Fomentar l'educació de l'alumnat en la llibertat i la solidaritat, la 

convivència democràtica i el respecte als drets humans fonamentals per 

a aconseguir formar ciutadans responsables. 

 

b) Respectar el pluralisme ideològic i la diversitat. 

 

c) Potenciar un règim de coeducació on no existeixi discriminació per 

raons de sexe. 

 

d) Treballar en un ambient on prevalgui el clima d'amistat i cooperació 

enfront  de la competitivitat. 

 

e) Afavorir les relacions entre el Centre i el seu entorn socio-cultural. 

 

f) Formar per a la pau i el respecte a cultures diferents. 

 

g) Potenciar un ensenyament i aprenentatge actius que  desenvolupin la 

iniciativa, la creativitat i el pensament  divergent. 

 

h) Desenvolupar l'esperit crític que permeti l'alumnat analitzar la 

realitat, rebutjar aquells aspectes no desitjables i moure'l a participar en 

la seva  transformació. 

 

i) Fomentar la capacitat d'observació, d'anàlisi i d'investigació. 

 

j) Aconseguir la integració de les persones en el seu entorn immediat a 

través del coneixement del medi físic, context històric, cultural i 

lingüístic, tot potenciant la comprensió  de les altres realitats més 

àmplies. 

 

k) Orientar per afavorir les opcions personals. 

 

l) Vetllar per la salut física i psíquica de l'alumne tenint en compte el 

seu equilibri emocional i el coneixement i valoració de sí mateix.  

 

m) Educar en el respecte i defensa del medi ambient. 

 

LÍNIA METODOLÒGICA 

 

  La concepció constructivista en que es fonamenta el Disseny Curricular 

Base, persegueix la realització d'aprenentatges tant significatius com sigui 

possible. Per a que es doni un aprenentatge significatiu és necessària la 

confluència d'una sèrie de condicions, les més rellevants de les quals són : 
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a) Que la informació proposada sigui potencialment significativa 

des del punt de vista de la seva estructura interna. 

 

b) Que la presentació de la informació permeti l'atribució d'algun 

significat. 

 

c) Que l'alumne disposi de coneixements previs pertinents per a 

connectar amb la nova informació. 

 

d) Que l'actitud de l'alumne sigui suficientment favorable com per 

evocar i  seleccionar esquemes de coneixements previs, revisar-los, 

modificar-los i procedir a llur reestructuració. 

 

e) Que l'avaluació que fa el mestre dels alumnes exigeixi 

aprenentatges aconseguits mitjançant un enfocament profund. 

 

 

El Disseny Curricular Base no prescriu un mètode  determinat per aconseguir 

aprenentatges significatius, però sí  estableix uns principis que sintetitzen en dos 

punts fonamentals:  

 

1er.- Al docent li correspon  donar l'ajut contingent que faci possible la 

construcció  d'esquemes per part de l'alumne. 

 

2on.- Aprendre a aprendre, considerat com l'objectiu més ambiciós i al 

mateix temps irrenunciable de l'educació escolar, el que equival a que 

l'alumne  sigui capaç de realitzar aprenentatges significatius per si mateix 

en una amplia gamma de situacions i circumstàncies. 

 

Tot això situa l'activitat mental constructiva de l'alumne en la base dels processos 

de creixement personal que tracta de promoure  l'educació escolar. Això fa que 

sigui evidentment incompatible amb una concepció de l'educació entesa com a 

pura transmissió  de coneixements, a la vegada que exigeix una interpretació 

igualment constructiva de la intervenció pedagògica. 

 

S'arriba, d'aquesta manera, a considerar el triangle format per l'alumne, l'objecte 

de coneixement i la intervenció del professor com l'aspecte metodològic més 

decisiu. 

 

El Centre ha vist la conveniència de traduir els fonaments psicològics que inspiren 

la concepció constructivista en decisions fàcils de fer operatives en l'activitat  

educativa diària. Les decisions preses  col·lectivament, els compromisos i 

implicacions mutus, i els acords presos d'acord mutu i respectats són 

indispensables per assegurar que l'ensenyament que rep l'alumnat estigui presidit 

per la coherència i la qualitat. Així es compleix, a més a més altre dels propòsits 

del nou sistema educatiu: que la pràctica docent s'expliciti i es recolzi en la 

reflexió amb els altres, sobre la pròpia experiència i els principis teòrics 

progressivament compartits. 
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Els plans específics derivats de la línia metodològica constructivista sobre els que 

han hagut acords i que poden inspirar mètodes i estratègies concretes han estat 

aquells que permeten: 

 

1er. Descobrir els coneixements previs dels alumnes mitjançant 

una exploració global a l'inici del curs o una unitat didàctica a 

través del diàleg, qüestionaris, mapes conceptuals, 

representacions  gràfiques , etc... donant-los l'ajut 

individualitzat que requereixin per facilitar el seu esforç 

d'evocació, creació  de conflictes i posterior reequilibri. 

 

2on. Desenvolupar no només capacitats  de raonament, 

memòria, sinó també  les d'àmbit motriu, d'equilibri personal, 

de relació interpersonal i d'inserció social, ja que l'alumne posa 

en joc recursos de diferent tarannà que és capaç d'emprar front 

a qualsevol tipus d'aprenentatge. 

 

3er. Conèixer si veritablement l'alumne disposa del conjunt 

d'instruments, estratègies, habilitats generals i pre-requisits 

específics per abordar amb èxit o dificultat moderada la tasca 

que  se li proposa. 

 

4art. Parar compte de l'equilibri personal de l'alumne, 

considerant  que de llur imatge, autoestima i autoconcepte, 

dependrà la capacitat d'assumir riscos i esforços, de demanar, 

donar i rebre ajut i  la motivació per enfocar els aprenentatges 

de manera profunda. 

 

5è. Fer flexible l'organització dels grups-classe de manera que 

sigui possible el tractament de la diversitat: diferenciant  

objectius i continguts de la programació, i vinculant-los als 

interessos, motivacions i capacitats dels alumnes. 

 

6è. Donar prioritat a activitats didàctiques que permetin 

l'observació activa per part del professor, a la fi de seguir el 

procés d'elaboració i donar l'ajut contingent que correspongui. 

 

7è. Organitzar tallers, projectes, racons, etc.. en els quals 

tinguin cabuda els interessos, motivacions i capacitats diversos 

propis d'una aula comprensiva. 

 

8è. Establir una seqüenciació i selecció de continguts on 

s'aprofiti al màxim l'entorn, utilitzant el significat que sens 

dubte ha de tenir per l'alumne. 

 

9è. Aprendre a aprendre , per la qual cosa es fa necessari que 

l'alumne sàpiga què ha de fer, a què correspon, quina és la 

finalitat que es persegueix i en quin projecte general s'ubica. 
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10è. Possibilitar la participació dels alumnes en la planificació 

de les activitats per tal de que es responsabilitzin dels resultats i 

disposin de criteris d'avaluació o modificació de les tasques si 

cal.    

 

11è. Establir i aportar material guies i plans de treball i estudi i 

d'autoavaluació de l'aprenentatge com a mitjà per aconseguir 

que l'alumnat controli llur propi progrés. 

 

12è. Habituar l'alumne al treball individual, en petit grup i en 

gran grup mitjançant interacció cooperativa, com a base adient 

per a la creació de Zones de Desenvolupament Pròxim on es 

donaran punts de vista moderadament divergents a propòsit 

d'una tasca o contingut  de resolució conjunta (Els grups 

relativament heterogenis afavoreixen, així mateix, l'explicitació 

del propi punt de vista, la coordinació de rols, el control mutu 

de treball i l'oferiment i recepció mutus d'ajut).
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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

 

 

Quant als aspectes pedagògics, econòmics, administratius i institucionals cal que 

es porti a terme funcions de decisió, coordinació i control-regulació. Aquestes 

funcions les realitzen persones individualment (director/a, coordinadors, 

responsables de comissions..) o en equip (consell rector, equip pedagògic, 

claustre, junta econòmica..). 

 

L'organització dels diferents estaments de l'escola està estructurada segons 

l'organigrama del Centre que adjuntem. 

 

A l'escola, els òrgans de gestió i funcionament estan definits i articulats entre ells 

per aconseguir una actuació àgil i eficaç que cobreixi totes les funcions. 

 

 

     

Òrgans de gestió 

 

   

Òrgans Col·lectius 

 

Consell Escolar 

Claustre 

Equip Directiu Pedagògic 

Equip Psicopedagògic 

 

 

El Consell Escolar 

 

 

Composició 

 

La composició de Consell Escolar serà la que segueix: 

 

a)  El Director/a del Centre, que en serà el seu President. 

b)  4  Representants de la Titularitat. 

c)  4  representants elegits d'entre els membres del Claustre. 

d)  4  representants elegits entre els pares. 

e)  Un representant del personal d'administració i serveis. 

f)   2 representants dels alumnes. 

 

 

 

Eleccions 

  

Resten regulades segons el Decret 87/ 1.986 3 d'abril, de desplegament de la 

L.O.D.E. a Catalunya Cap.VI, articles 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, i 35. 
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Funcions 

 

a) Elegir el director/a i designar l'Equip Directiu proposat per ell/a. 

 

b) Proposar al Departament d'Ensenyament la revocació del 

nomenament  del Director/a previ acord dels seus membres adoptat 

per majoria de dos terços. 

 

c) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, dins el marc de la normativa 

vigent. 

 

d) Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matèria de 

disciplina d'alumnes , d'acord amb les normes que regulen els seus 

drets i deures. 

 

e) Aprovar el projecte de pressupost del Centre, fer-ne el 

seguiment i avaluar el seu compliment. 

 

f) Elaborar el Projecte Educatiu del Centre, tenint en compte les 

disposicions educatives vigents. 

 

g) Aprovar i avaluar la Programació General del Centre que amb 

caràcter anual elabori l'Equip Directiu. 

 

h) Elaborar i aprovar el Reglament de Règim Intern. 

 

i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament 

de les activitats complementàries, visites i viatges, menjador i 

colònies escolars... Fer-ho, si s'escau, amb la col·laboració de les 

associacions de pares. 

 

j) Informar sobre la Memòria Anual d'activitats del Centre. 

 

k) Establir els criteris per a la realització en el Centre d'activitats 

culturals, esportives i recreatives. Afavorir la participació en 

activitats no promogudes per l'Escola, però que siguin coherents 

amb el seu ideari. 

 

l) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb 

finalitats culturals i educatives. 

 

m) Promoure l'optimització de les instal·lacions  i de l'equipament 

escolar, així com vetllar per a la seva conservació i renovació. 

 

n) Supervisar l'activitat general del Centre en els aspectes 

administratius i docents. 

 

o) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del 

Departament d'Ensenyament. 
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El Claustre 

 

Composició 

 

El Claustre de Professors  estarà integrat per la totalitat del personal docent del 

Centre. 

 

Funcions 

 

a) Programar les activitats docents del Centre. 

 

b) Elegir el seus representants en el Consell Escolar. 

 

c) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació dels 

alumnes. 

 

d) Coordinar les funcions d'orientació i tutoria. 

 

e) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i 

investigació pedagògiques. 

 

f) Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre. 

 

g) Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l'elaboració 

del Reglament de Règim Intern. 

 

h) Rebre informació i aportar propostes al Consell Escolar abans 

de cada reunió d'aquest. 

 

i) aportar a l'Equip Directiu criteris pedagògics sobre la distribució 

horària, la distribució racional de l'espai  escolar comú i de 

l'equipament didàctic en general. 

 

j) Rebre informació i aportar propostes a l'Equip Directiu sobre 

l'organització i programació general del Centre i pel 

desenvolupament de les activitats complementàries i extra-

escolars. 

 

k) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del 

Departament d'Ensenyament. 

    

Equip Directiu Pedagògic 

 

L'Equip Directiu Pedagògic està integrat pel Director/a, els 

coordinadors d'Educació Infantil, del Cicle Inicial, Mitjà i Superior  

de Primària, d'E.G.B., i per la Psicòloga del Centre. 
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Funcions 

 

 

Les seves funcions són: 

 

1) Regular i coordinar totes les activitats pedagògiques del Centre 

sense perjudici de les funcions del Director/a i el Consell Escolar. 

2) Garantir que les activitats desenvolupades al Centre s'ajustin a 

l'esperit del nostre P.E.C. 

3) Impulsar i dinamitzar les activitats pedagògiques del Centre en 

funció dels Objectius Generals. 

4) Garantir que  la gestió sigui el màxim democràtica i 

consensuada possible. 

5) Revisar, analitzar i modificar, si s'escau, qualsevol tasca 

pedagògica. 

6) Recollir propostes i acords de les coordinacions i unificar 

criteris entre elles. 

7) Fomentar la formació i l'evolució pedagògica del professorat. 

 

     

 

Equip Psicopedagògic 

 

Àrees d'intervenció 

 

  - Joc simbòlic 

 

  - Orientació professional, sexual i social 

 

  - Atenció grupal   

 

  - Atenció famílies 

 

  - Atenció individual alumnes 

 

  - Assistència institucional 

 

  - Test psicopedagògic col·lectiu COSPA 

 

 

 Òrgans Unipersonals 

 

Director/a  

Tutors  

Coordinadors 
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La Direcció del Centre 

 

 

La Direcció del Centre està organitzada en dos grans grups de gestió que la 

porten a terme de manera autònoma i alhora coordinada entre si: 

 

- Colverne, que representa a tots els i les cooperativistes, 

s'encarrega de la gestió administrativa i tot allò relacionat amb 

el manteniment del Centre. 

 

- El Col·legi Verge de les Neus és l'entitat que s'encarrega de 

tots els aspectes relacionats amb funcionament pedagògic del 

Centre. 

 

 

Funcions dels òrgans unipersonals 

 

 

Correspon al Director/a el govern general de totes les activitats que es 

realitzen al Centre; vetllant per la seva coordinació i seguiment. 

 

En particular son funcions especifiques del Director/a : 

 

 

a) Representar oficialment al Centre. 

 

b) Complir i fer complir les normes vigents i vetllar per la seva 

correcta aplicació. 

 

c) Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre, d'acord amb les 

disposicions vigents i sense perjudici de les competències del 

Consell Escolar del Centre. 

 

d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, 

la "Programació General del Centre" conjuntament amb l'Equip 

Directiu i amb la participació del Claustre, per a la  seva  

aprovació  pel Consell Escolar. 

 

 

f) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans 

col·legiats del Centre.. 

 

g) Visar les certificacions i documents oficials. 

 

h) Coordinar la participació dels diferents sectors de la Comunitat 

Educativa. 
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i) Executar els acords dels òrgans col·legiats en l'àmbit de llurs 

competències. 

 

j) Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern. 

 

k) Adscriure al Professorat als cursos, cicles, graus i matèries... de 

la forma més convenient per a l'ensenyament ateses les titulacions i 

especialitats, i valorades  les possibilitats i necessitats del Centre.  

 

l) Controlar l'assistència del  Professorat i el règim general dels 

alumnes; vetllant per l'harmonia de les  relacions interpersonals . 

 

m) Garantir la  informació de la vida del Centre als diferents 

sectors de la Comunitat Escolar i facilitar-los les activitats pròpies 

en el marc de la normativa vigent. 

 

n) Elaborar, conjuntament amb l'Equip Directiu, la "Memòria 

Anual" d'activitats del Centre i trametre-la  al Departament 

d'Ensenyament, un cop informat el Consell Escolar. 

 

o) Altres funcions que per disposicions del Departament 

d'Ensenyament pertoquin als directors / directores. 

 

 

 

El Tutor/a 

 

A més de les funcions assignades a tots els membres del Claustre, la funció 

tutorial comporta les següents: 

 

a) Programar les activitats docents del seu grup-classe i les 

adaptacions curriculars individuals que s'escaiguin. 

 

b) Elegir al Coordinador/a  del Cicle/grup de treball. 

 

c) Participar en l'elaboració del Pla Anual de Treball del cicle/grup 

de treball. 

 

d) Coordinar les seves tasques pedagògiques amb la resta de 

professionals que composen l'equip multidisciplinar que atén els 

seus alumnes. 

 

e) Convocar entrevistes personals amb els pares dels alumnes per 

informar-los, implicar-los... en el desenvolupament del procés 

educatiu de llurs fills i filles. 

 

f) Redactar els informes individuals segons els criteris establerts al 

Centre. 
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g) Lliurar als pares d'alumnes els informes individuals en acabar el 

curs acadèmic. 

 

h) Utilitzar adequadament els recursos materials (audio-visuals , 

bibliogràfics, informàtics...) i els espais del Centre.  

 

i) Adquirir material didàctic amb les assignacions determinades pel  

Consell Rector . 

j) Qualsevol altra que li sigui encomanada des del Departament 

d'Ensenyament. 

 

 

 

Coordinador/a 

 

Funcions 

 

a) Vetllar perquè s'estableixin i es compleixin els criteris de 

funcionament pedagògic a efectes de programació , avaluació i 

metodologia. 

 

b) Vetllar perquè es facin les reunions de grup,  moderar-les i 

prendre notes dels acords. 

 

c) Reunir-se periòdicament amb els altres coordinadors per atendre 

l'activitat del cicle. 

 

d) Coordinar les activitats col·lectives : excursions, colònies, 

festes.. 

 

e) Aportar criteris i informació per a l'adquisició de material 

didàctic. 

 

f) Coordinar l'elaboració del Pla Anual de Treball del Cicle-Grup 

de Treball. 

    

 

 

 

 

 

 


