C
COMPETÈ
ÈNCIES DEEL CLAUSTTRE DE PRO
OFESSORSS
Articcle 72 Són competènciees del clausstre de proffessors:
1. Reealitzar prop
postes per a l'elaboració i modificació del pro
ojecte educcatiu de l'insstitut,
de laa programació general anual, del pla de norm
malització lingüística
l
i de les activitats
comp
plementàriees i extraesccolars.
2. Ap
provar i avaaluar els prrojectes currriculars d'e
etapa segon
ns el projeccte educatiiu del
centrre i decidir les modificaacions posteriors.
3. Ap
provar i avaaluar els asp
pectes doceents segonss el projecte educatiu del centre de la
programació geeneral anuaal de l'instittut i fer un
n informe sobre
s
aqueesta abans de la
preseentació al consell escolar.
4. Prromoure iniciatives en
n l'àmbit dee l'experim
mentació, la investigaciió i la inno
ovació
pedaagògica i de la formació
ó del professsorat de l'in
nstitut.
5. Eleegir els seuss representants en el consell
c
esco
olar del centtre.
6. Co
onéixer les candidature
c
es a la direcció i els pro
ogrames preesentats pels candidatss.
7. Esstablir els criteris
c
per a l'assignacció i la coordinació dee tutories i de les activitats
d'orientació de l'alumnat.
8. Establir els criteris pedaggògics per a l'elaboraciió dels horaaris de l'alum
mnat.
9. Aportar
A
a l'equip dirrectiu criteeris pedagògics sobrre distribucció horàriaa del
profeessorat i alumnat en general,i
g
uttilització raccional dels espais com
muns i de l'e
equip
didàcctic en geneeral.
10. Analitzar
A
i avaluar l'evo
olució del procés d'enssenyament i aprenentaatge a l'insttitut a
travéés dels resu
ultats de lees avaluacio
ons i elevar‐ne l'anàlissi al consell escolar, sense
s
perju
udici de les competènccies atribuïd
des a aquestt òrgan.
11. Analitzar
A
i avaluar elss resultats de les avaaluacions que
q
realitzee l'administtració
educcativa, sensee perjudici de
d les comp
petències attribuïdes al Consell Esccolar.
12. Informar sobre les relaacions de l'iinstitut amb
b les institu
ucions de l'eentorn i am
mb els
centrres de trebaall.
13. Aportar
A
al consell esccolar de l'in
nstitut crite
eris i propo
ostes per a l'elaboració del
reglaament de rèègim intern..

