COMPETÈN
NCIES DELLS DEPARTTAMENTS DIDÀCTIC
CS
Articcle 90 Són competènciees dels depaartaments didàctics:
1. Fo
ormular propostes a l'eequip directiu i al claustre relatives a l'elaboraació del pro
ojecte
educcatiu de l'in
nstitut,la programació general anual, el reglament de rrègim interrn i el
projeecte de règiim econòmiic del centree.
2. Fo
ormular propostes a la comissió dee coordinacció pedagòggica relativees a l'elaborració i
modificació delss projectes curriculars d'etapa, i per
p a fomen
ntar l'ús deel valencià com
c
a
llenggua vehiculaar en les àreees correspo
onents.
3. Elaaborar, abaans del com
mençament del curs accadèmic, la programacció didàcticaa dels
ensenyaments corresponeents a less àrees, matèries
m
i mòduls iintegrats en
e el
depaartament, so
ota la coord
dinació i dirrecció del cap o de la cap
c d'aquesst, i d'acord
d amb
les directius
d
generals esttablides peer la comiissió de co
oordinació pedagògica. La
programació did
dàctica inclourà, per a cada etapa, els aspecctes assenyyalats en l'aarticle
106d
d'aquest regglament.
4. Prromoure la investigació educativva i proposaar activitats de perfecccionamentt dels
seus membres,n
necessàries per a actuaalitzar la me
etodologia i la pràctica didàctica.
5. Col∙laborar
C
amb el departament d'orientaació en la prevenció
ó i detecció de
prob
blemes d'ap
prenentatgee,programarr i aplicar, en col∙labo
oració amb el departament
d'orientació, lees adaptaccions curricculars per als alumn
nes que h
ho necessitten i
determinar elss contingutts curriculars bàsics per a l'elaboració de progrrames
indivvidualitzats de diversificació curriccular.
6. Organitzar i realitzar acctivitats complementààries en col∙laboració amb la dirrecció
d'esttudis.
7. Orrganitzar i realitzar
r
les proves neccessàries pe
er a l'alumn
nat de Batxillerat o de cicles
form
matius amb matèries o mòduls pen
ndents, aixíí com altress proves per a l'obtencció de
títolss.
8. Reesoldre, en primera in
nstància, les reclamacions derivaades del pro
océs d'avaluació
que els
e alumness formulen al
a departam
ment i dictar els inform
mes pertinen
nts.
9. Ellaborar al final
f
del cu
urs una meemòria en què s'avalue el desp
plegament de la
programació did
dàctica i elss resultats obtinguts,
o
de
d conformitat amb el que estableix la
legislació vigentt.
P
m
matèries
opttatives dependents de
el departam
ment, que sseran imparrtides
10. Proposar
pel professorat
p
d'aquest.

