COMPETTÈNCIES DE
D LA COM
MISSIÓ DEE COORDIN
NACIÓ DID
DÀCTICA
Articcle 95 La co
omissió de coordinació
ó pedagògiica tindrà, en
e relació aamb el règim de
funciionament establit
e
en aquest reglaament, les competèncie
c
es següentss:
1. An
nalitzar, dees del puntt de vista educatiu,
e
el
e context cultural
c
i so
ociolingüísttic de
l’insttitut a fi de proposar a l'equip direectiu el pla de
d normalittzació lingüíística i el dissseny
particular del prrograma o programes
p
d
d'educació
bilingüe qu
ue aplique eel centre, pe
er a la
inclusió en el prrojecte educcatiu de l’in
nstitut.
2. Establir les diirectrius generals per a l'elaboració i la revisiió dels projectes curricculars
d'etaapa, escoltaat el claustree.
3. Co
oordinar l'elaboració i responsabiilitzar‐se de
e la redacció dels projeectes curricculars
d'etaapa i de les seues possiibles modifiicacions.
4. An
nalitzar i in
nformar el claustre sobre la cohe
erència enttre el projeecte educattiu de
l'insttitut, els projectes cu
urriculars d'etapa
d
i le
es seues possibles
p
m
modificacion
ns, la
programació geeneral anuaal i el conjunt de programes d'atenció a la d
diversitat que
q el
centrre establisca.
5. Esstablir les directrius
d
geenerals per a l'elaboraació de les programacions didàcttiques
dels departameents, del plaa d'orientacció educativva, psicoped
dagògica i p
professionall i del
pla d'acció
d
tutorrial, inclosos en el projecte curricu
ular d'etapaa.
6. Proposar al claustre de professors,
p
per a la seu
ua aprovació, els projectes curricu
ulars i
el plaa d'avaluaciió d'aquestss.
7. Co
oordinar el desplegam
ment dels prrojectes currriculars d'eetapa en la pràctica do
ocent
de l'institut.
8. Prromoure i col∙laborarr amb el caap d'estudiis en la co
oordinació lles activitats de
perfeeccionamen
nt del professorat.
9. Prroposar al claustre
c
la planificació
p
general de les session
ns d'avaluacció, d'acord
d amb
les decisions
d
incloses en els
e projectees curricularrs d'etapa, i el calendari d'exàme
ens o
proves extraord
dinàries.
10. Promoure
P
l'ú
ús del valen
ncià en totees les activitats que li co
ompeteixen
n.

