
La comissió de coordinació pedagògica exercirà les competències següents: 
 
a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a              
l’elaboració i la revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran desenvolupats pels            
equips de cicle mitjançant l’elaboració de les programacions didàctiques. 
b) Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com també les possibles             
modificacions, i responsabilitzar-se’n de la redacció. 
c) Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou el reglament              
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment              
determini la Conselleria d’Educació i Cultura; els projectes curriculars d’etapa i la            
programació general anual. 
d) Proposar al claustre, per a l’avaluació i l’aprovació, els projectes curriculars d’etapa, els              
aspectes docents del projecte educatiu i de la programació general anual, i les             
modificacions dels ja establerts, com també l’evolució de l’aprenentatge i el procés            
d’ensenyament. 
e) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica docent del centre, i               
per l’avaluació d’aquests. 
f) Proposar al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i qualificació,             
d’acord amb les directrius del cap d’estudis o del director, si escau. 
g) Elaborar la proposta d’organització de l’orientació educativa i del pla d’acció tutorial per a               
la seva inclusió en els projectes curriculars d’etapa, realitzar-ne el seguiment i l’avaluació. 
h) Elaborar i elevar al claustre la proposta del pla de formació del professorat del centre. 
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i) Elaborar la proposta de criteris i procediments prevists per realitzar les adaptacions             
curriculars adequades als alumnes amb necessitats educatives especials, per a la posterior            
inclusió en els projectes curriculars d’etapa. 
j) Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de coordinació               
pedagògica, que s’inclourà en la memòria de final de curs. 
k) Fomentar l’avaluació de totes les activitats i els projectes del centre, col·laborar amb les               
avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de govern o de l’Administració               
educativa i impulsar plans de millora, en cas que s’estimi necessari com a resultat de les                
esmentades avaluacions. 
l) Altres que li puguin ser atribuïdes per la Conselleria d’Educació i Cultura. 
 


