
Article 13. Funcions dels coordinadors pedagògics 

13.1 Donat que som una escola petita, d’una sola línia, organitzem els cicles grans en dos  
blocs cada un d’ells amb el seu coordinador/a. Un cicle gran l’integren els tres cursos 
d’Educació Infantil –P3, P4 i P5- i els dos del Cicle Inicial -1rP i 2nP-; l’altre, els cursos 
dels cicles Mitjà i Superior -3rP, 4rtP, 5èP i 6è-. Una persona de cada un d'aquests cicles 
grans  és  la  coordinadora  pedagògica,  llur  nomenament  coincidirà  amb el  període  de 
nomenament de la direcció.

13.2 Són funcions dels coordinadors pedagògics:
a. Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'educació 
infantil i l'educació primària, juntament amb el cap d'estudis.
b. Fer propostes a l'equip directiu  per a l'elaboració del pla d'avaluació interna.
c. Col·laborar amb l'equip directiu en l'aplicació del pla d'avaluació interna del centre.
d. Formar part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu en el seu cicle gran.
e. Elaborar la proposta de calendari de reunions del cicle
f.  Estructurar  els  mecanismes  de  traspàs/recull  d'informació  juntament  amb  el  cap 
d'estudis i  la resta de coordinadors.
g. Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels temes tractats, 
donar-lo a conèixer al cap d'estudis, i fer-ne el seguiment.
h. Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment de la línia 
d'escola i de les disposicions de les NOFC en el seu cicle. 
i. Coordinar i supervisar l'elaboració del Projecte Curricular del seu cicle gran.
j. Establir i fomentar lligams de coordinació amb l'altre cicle gran.
k.  Consensuar  amb  l'equip  directiu  el  perfil  dels  mestres  substituts  i  propietaris 
provisionals que han de cobrir una vacant o substitució llarga, així com el candidat més 
adequat. Si cal, es resoldrà per votació simple entre els dos equips.
l. Vetllar per la consecució dels objectius proposats al PAC.

Objectius Instruments d'avaluació

Elaborar l'ordre del dia de les reunions de 
cicle gran.
Planificar el calendari de les juntes 
d'avaluació.

Recull dels ordres del dia

Coordinar els projectes pedagògics del 
centre

Actes de les reunions de coordinació

Elaborar  conjuntament  amb  la  mestra 
d'Educació  Especial  l'horari  d'atenció  als 
alumnes  amb  necessitats  educatives 
especials.

Horari Pla Anual

Debatre les incidències relacionades amb els 
alumnes, assessorar els mestres implicats.

Enquesta grau de satisfacció dels mestres 
assessorats

Seleccionar  les  ofertes  editorials  i  les 
diferents campanyes que arriben a l'escola 
que  s'adeqüin  al  nostre  tarannà.  Fer-les 

Acta del  Claustre de final de curs.



arribar als cicles

Actualitzar  el  Power  Point  de  l'escola  i 
preparar la presentació per a la jornada de 
portes obertes

Power Point – Jornada Portes Obertes

Coordinar  la  vinculació  dels  cicles  amb les 
propostes de les entitats locals

Llistat d'actuacions


