C
COMPETÈN
NCIES DELL CAP O DE
D LA CAP D’ESTUDIIS
Articcle 23 Són competènciees del cap o de la cap d'estudis:
d
1. Su
ubstituir el director
d
o directora en cas d'absèn
ncia o malaltia.
2. Co
oordinar i veetlar per l'eexecució de les activitaats de caràcter acadèm
mic, d'orienttació i
comp
plementàriees del profeessorat, en cas que no
o hi haja viccedirector o vicedirecttora, i
de l'aalumnat en relació am
mb el projectte educatiu de l'institu
ut, els projectes curricu
ulars i
la pro
ogramació general
g
anu
ual.
3. Co
onfeccionarr els horariss acadèmicss de l'alumnat i del prrofessorat, d'acord am
mb els
criteris establitss pel claustrre de profeessors i apro
ovats pel co
onsell escolar i amb l'h
horari
geneeral inclòs en la proggramació general
g
anu
ual, així co
om vetlar p
pel seu estricte
comp
pliment.
4. Co
oordinar les activitats pedagògiqu
p
es dels capss de departament.
5. Coordinar l'acció dels tutors, am
mb la col∙laaboració, si
s escau, d
del departament
d'orientació i dee la comisssió de tutorries i orienttació del co
onsell escolar de l'institut, i
ord amb el pla
p d'orienttació i d'accció tutorial inclòs en elss projectes curriculars.
d'aco
6. Orrganitzar elss actes acad
dèmics.
7. Bu
uscar l'apro
ofitament òptim de tots els recurrsos didàctiics i dels esspais existe
ents a
l'insttitut.
8. Fo
omentar la participació
p
ó dels difereents sectors de la comu
unitat escolaar, especialment
pel que
q fa a l'aalumnat, faacilitant i orientant la seua organ
nització i d
donant supo
ort al
trebaall de la junta de deleggats.
9. Vetlar, juntaament amb
b el vicedirector o vicedirector
v
a, pel com
mpliment de les
especificacions del pla de normalitzac
n
ió lingüísticca pel que faa a l'ús acad
dèmic i social del
valen
ncià.
10. Coordinar
C
lees activitats de perfecccionamentt del professsorat, així com planifficar i
organitzar les activitats dee formació de professo
ors realitzad
des per l'in
nstitut, tenint en
comp
pte les pro
opostes i directrius elaaborades pe
el claustre i les propo
ostes realitzzades
pels departaments didàcticcs.
11. Qualsevol
Q
altra funció que li siga encomanad
da pel direcctor o direcctora, dins el
e seu
àmbit de compeetències.

