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Definició
La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb

caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats
educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.



1. DIAGNÒSTIC INICIAL

2. OBJECTIUS I ACCIONS EPECÍFIQUES PER AL CURS I EL SEU SEGUIMENT

3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

3.1. Calendari i horari general del centre
3.2. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnat i professorat)
3.3. Calendari de reunions
3.4. Distribució de les sessions de seguiment i avaluació per a cada grup d’alumnes
3.5. Procediment que ha adoptat el centre per fer un seguiment de les mesures organitzatives i curriculars i, si escau, de la presa

de decisions de millora
3.6. Calendari de traspàs d’informació a les famílies sobre el procés d’aprenentatge
3.7. Sistema que adoptarà el centre per informar les famílies sobre el seguiment del procés i aprenentatge dels alumnes
3.8. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les famílies.
3.9. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos.

3.10. Estat de les instal·lacions i equipaments.

4. PLA PER A L’AVALUACIÓ, EL SEGUIMENT I LA VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS

4.1. Organització del Pla
4.2. Calendari

5. PROJECTES INSTITUCIONALS I PLANS DE CENTRE

5.1. Revisió dels documents institucionals
5.2. Concreció per al present curs dels Projectes/Documents institucionals
5.3. Plans i programes específics de centre

https://docs.google.com/document/d/1MfdKdwtjQhhlZwB_4GSpVqxiqLAFtr4oZ4lH1ESscvU/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1eg49dD9hI6-z-h4j8zZ6wFfTJrp4M_uek5pDS7A7y6E/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1b2tvkQ6xIFn1PysBgdyAioPCVzvb_DMssDuAm2OU1C0/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1oqTGnZPfpFU1VbT4PUguwBFcvhLoy8mHIXOm1xvacSg/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1zoEfAbKsxTxNkglZtHQI_q2XfH3vw7iWE2gkUKgUlGo/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1VL1yNPldB8_KooB_h-zlFEswhfbNRdTdfOmG3Z7xfVM/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1-3siOYyt-hrxpmdH0V9QVVMKMTGOadX2buY8dtrdzF4/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1-3siOYyt-hrxpmdH0V9QVVMKMTGOadX2buY8dtrdzF4/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1QDxE01h2NdJm0EqVi0BHigx8A12q4OX1Z7SRfhoQDjE/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1P2ORhKpHzticP0yQPpUmVWVQgucCvL3LixHXz7ZuHDI/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1trUzyP3RY_wdMsiXxNtgy2vaUa-WrwJMCYpn5rBnfmc/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1UfjrTKjVkkP-b7eXxdCFCMFuvMwh9inTBIOTiw4-yKY/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1rN6Vxwf_HI6K0vhf8iVUkSSq34zkTJwxrt2k_Ra0c3U/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1JDBj7nbmb1TW2K99os1G1X2eXhCDfV8Q9W4AOozNrvo/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1_fOrdGvnwxD-VDc2jYSyZCIBobJEOOvWPZECWK_GFMo/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1dmphWUSMV9Jqski3N_GOrNcmau9Pg6I2_XVMvQOM08o/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1QROBowVfaGBFMqSy_UVaJtU2qneR4p7TZazkkupfVjY/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1iDZSvmIUG9PGJleaVucEiCPZ2zoXvy1_3rATIifq_X0/edit?usp=share_link


ANNEXOS

Annex 1 Programacions docents

Annex 2 Pla d’actuació de l’equip de suport (EI i EP)

Annex 3 Pla anual de la unitat d’orientació educativa i psicopedagògica (UOEP) o Pla anual de l’EAP

Annex 4 Pla de formació del professorat del centre, elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta
formulada pel claustre

Annex 5 Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars

Annex 6 Acta d’aprovació dels aspectes educatius de la PGA per part del claustre

Annex 7 Acta d’aprovació per part del consell escolar, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i
organització docent

https://drive.google.com/drive/folders/16DV_Iq3caZt0doMteX2rVHfmC4pZX6wW?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1uN1BHDCla_JtVi2-IrGEJzvqslGdTjrJzncm5UzAgT4/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1un5X519XcCAVv5gaJyD4MQTZDiNgLshw/edit?usp=share_link&ouid=103001052839562285508&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dLiwET6TLBekPN-LUelBcBB8b9GL0Y74BkfTATm4se8/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1dLiwET6TLBekPN-LUelBcBB8b9GL0Y74BkfTATm4se8/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/10KMR6hYiASgUVgrCvU0JaFKqch5kI1wadgYCJUHGH_I/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1wSmPQHx37a8ZvmhBoVfJ9QSkQVr-Bqx7qJwmfI398vM/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1f_TNDwbRqRZ0kJURTQHyqQM8vkylVgTSYUAU_NRWceQ/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1f_TNDwbRqRZ0kJURTQHyqQM8vkylVgTSYUAU_NRWceQ/edit?usp=share_link

