COMPEETÈNCIES DELS CAP
PS DELS DEEPARTAM
MENTS DID
DÀCTICS
Articcle 92
1. Só
ón competències dels caps
c
dels de
epartamentts didàctics:
1.1 Participar
P
e l'elaboraació del pro
en
ojecte curricular d'etapa, coordin
nar i redacttar la
programació didàctica dee les àreees, matèrie
es o mòdu
uls que s''integren en
e el
depaartament i laa memòria final de currs.
1.2 Dirigir
D
i coorrdinar les acctivitats acaadèmiques del
d departament.
1.3 Convocar
C
i presidir
p
les reunions orrdinàries de
el departam
ment i les qu
ue, amb carràcter
extraaordinari, caalga celebraar.
1.4 Elaborar
E
i do
onar a conééixer a l'alum
mnat la info
ormació relaativa a la prrogramació,, amb
especial referèn
ncia als objeectius, als mínims
m
exigibles i als criiteris d'avalluació.
1.5 Convocar
C
i presidir,
p
en coordinació
ó amb el caap o la cap d'estudis, laa realització
ó dels
exerccicis corresp
ponents a l'alumnat dee Batxilleratt o de cicless formatius amb matèries o
mòduls penden
nts, alumnees lliures i de les pro
oves extrao
ordinàries, i avaluar‐lo
os en
col∙laaboració am
mb els restants membres del depaartament.
1.6 Vetlar
V
pel compliment
c
t de la proggramació diidàctica dell departament i la corrrecta
aplicació dels crriteris d'avaluació.
1.7 Coordinar
C
l''organització d'espais i instal∙lacio
ons, l'adquisició i el m
mantenimen
nt del
mateerial i de l'equipameent específfic assignat al departament per a un millor
m
aprofitament d'aquest.
1.8 Promoure l'avaluació de la prààctica docent del dep
partament i dels dife
erents
projeectes i activvitats d'aqueest.
1.9 Col∙laborar
C
e les avalu
en
uacions sobre el funcio
onament i lees activitatss de l'institu
ut que
prom
moguen els seus òrganss de govern
n o l'adminisstració educcativa.
1.10 Formular propostes
p
a la comissió de coordinació pedaagògica perr a fomentaar l'ús
del valencià
v
com
m a llengua vehicular en les àrees corresponeents.
1.11 Prestar sup
port a la formació i a l'eexercici de les
l funcionss dels deleggats d'aula.
2. Ells caps dells departam
ments de família
f
pro
ofessional tindran,
t
a m
més de less que
s'esp
pecifiquen en
e el punt anterior, les competènccies següents:
2.1 Coordinar
C
laa programacció dels cicles formatiu
us.
2.2 Col∙laborar
C
a
amb
el cap o la cap d'eestudis i am
mb els departaments corresponen
nts en
la plaanificació de
d l'oferta de
d matèriess i activitatss d'iniciació
ó profession
nal en l'Edu
ucació
Secundària Obliigatòria i dee matèries optatives
o
de Formació
ó Profession
nal de base en el
Batxiillerat.
2.3 Col∙laborar
C
amb l'equip
p directiu i el cap del departamen
d
nt de pràctiiques formaatives
en el foment dee les relacio
ons amb elss centres de
e treball que participen en la form
mació
pràcttica de l'alumnat.

2.4 Col∙laborar
C
amb el cap o la cap d''estudis en la realitzacció de les prroves d'accé
és als
cicless formatius de grau miitjà i grau su
uperior.
3. Co
ompetències del deparrtament de pràctiques formativess:
3.1 Coordinar
C
la utilització
ó i el funcio
onament dels tallers i laboratoriis d'ús com
mú als
diferrents cicles formatius.
f
3.2 Coordinar
C
a
amb
el secrretari o seccretària la realització de l'inventtari anual de
d les
auless‐taller i lab
boratoris.
3.3 Coordinar
C
a
amb
els cap
ps de deparrtament de família pro
ofessional les proposte
es de
neceessitats de material, per
p a l'elaboració de
el projecte de pressupost, en el
e cas
d'abssència del cap
c o de la cap
c d'estudis de Formaació Professsional.
3.4 Col∙laborar
C
amb el cap
p o la cap d'estudis
d
en
n la coordin
nació dels p
professors tutors
t
dels diferents grups de cad
da un dels cicles
c
formaatius en la reealització de la formacció en
ball. En absència del cap
c o la cap d'estudis de Formacció Professional,
centrres de treb
assum
mirà aquestta competèència.
3.5 Col∙laborar
C
amb el caap o la cap
p d'estudiss en les relacions am
mb les emp
preses
encaminades a la insercció professional dels alumnes de Formacció Professsional
específica i la reealització dee pràctiquess formativess.
d
ent dels differents con
nvenis
3.6 Informar ell director o directora sobre el desplegame
subscrits per a la realització
ó de pràctiq
ques formattives en cen
ntres de treball.
3.7 Mantenir
M
reeunions perriòdiques am
mb els reprresentants dels
d alumnees de l'institut, a
fi de valorar i analitzar
a
el desplegament de les pràctiques formatives, en coordinació
amb els professors tutors.

