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DOCUMENTACIÓ, APROVACIÓ, REVISIÓ I 

ACTUALITZACIÓ. 

El Projecte educatiu de centre és complementat per altres documents 

específics que desenvolupen aspectes concrets curriculars, d’organització i/o 

funcionament de centre: 

 Projecte lingüístic de centre 

 Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 

 Projecte de Convivència 

 Pla TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge) 

 PES (Projecte d’educació per la sostenibilitat) 

 Projecte STEAM 

El PEC es revisarà cada 5 anys, sens perjudici que es facin  revisions parcials 

sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció ho 

considerin oportú. 

L’Equip directiu elaborarà la proposta inicial d’actualització, formulada a partir 

de les propostes recollides del Claustre i/o Consell Escolar. 

L’aprovació del PEC, així com l’aprovació de les diferents actualitzacions, 

correspon al Consell Escolar. 

Aquest PEC es difondrà a tots els membres de la Comunitat Educativa. Estarà 

disponible al web del centre per les famílies i els membres del personal en el 

moment de la seva aprovació. 

S’informarà del PEC a cada nou membre del personal i a cada nova família que 

s’incorpori a la Comunitat Educativa. 
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El PEC en tot moment s’adequa a la legislació vigent  tot fent ús del grau 

d’autonomia per tal de definir els seus propis trets d’identitat i actuar amb 

coherència amb l’entorn. 

 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació LEC. 

 Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa. 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres 

educatius públics. 

 Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per 

definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. 

 Decret 29/2015, de 2 de novembre, de la direcció del centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent. 

 Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària. 

 Ordre d’avaluació ENS/164/2016, de 14 de juny 

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

 Prioritats del Departament d’Educació recollides en les instruccions 

d’inici de curs. 

 

 


