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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 

 
 

 Realitzat per: Revisat per: Aprovat per: 

Nom i cognom 
Montse Riera i  

Mª Carmen Brito 
Enric Codina Olga Quesada 

Càrrec 
Coord. Pedagògica i 

Sots-directora FP 
Coordinador Qualitat Directora 

Data 19-des-13 19-des-13 19-des-13 

 
 
 

Llistat de les modificacions 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució 

00 18-des-03 Creació del document Web 

01 21-abril-08 
S’especifica com aprovar les programacions als 
departaments per donar resposta a una no 
conformitat de l’auditoria d’abril de 2008 

Web 

02 19-des-13 Adequació a la nomenclatura i normativa vigent. Web 
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1. OBJECTE 

Determinar l’acció per tal de revisar el Projecte Curricular de Centre. 

2. ABAST 

Aquest document actua sobre el document següent: 

 El Projecte Curricular de Centre. (PCC)  

o PCC de Formació Professional.   

o PCC d’ESO-BATX,  

 Els Plans de Qualitat de l’FP i l’ESO-BATX 

o Pla de Qualitat de l’FP.  

o Pla de Qualitat de l’ESO-BATX  

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Aquest procediment operatiu ha estat elaborat d’acord amb: 

 El manual de qualitat. 

 El Projecte Educatiu de Centre. 

 La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre. 

 Normativa del Departament d'Ensenyament. 

4. RESPONSABILITAT 

L’elaboració, revisió i actualització d’aquest procediment és del/la Sots-director/a d’FP i el/la 

Coordinador/a Pedagògica.  

L’aprovació de les programacions és responsabilitat dels departaments didàctics i la validació 

del Projecte Curricular és responsabilitat de la Comissió Pedagògica. 

L’aprovació del Projecte Curricular de Centre és del Claustre de Professors i/o a Comissions 

Pedagògiques.  

El manteniment i distribució és responsabilitat del Coordinador de Qualitat i l’aprovació és 

responsabilitat de la direcció. 

5. VOCABULARI 

D’acord amb la col·lecció de normes ISO 9001 

PEC: Projecte Educatiu de Centre. 

NOFC: Normativa d’Organització i Funcionament de Centre. 

Pla de Qualitat: Document que determina els procediments controlats associats al Procés 

Ensenyament-Aprenentatge. 

6. ACTUACIÓ 

El professorat imparteix els continguts programats, verifica la coherència de la programació i 

proposa els canvis als crèdits/mòduls/matèries, si n’hi ha, al departament. El departament 

podrà aprovar els canvis amb l’oportú acord dels membres del departament durant el curs 

sense haver de canviar el document de les programacions. El document de la programació es 
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modificarà si a la reunió de final de curs de departament, on s’analitzen el grau d’impartició de 

les programacions i els canvis organitzatius o normatius, així es decideix. 

 
Els Departaments didàctics i Famílies professionals, revisen el projecte Curricular del curs i/o 

Cicle a final del curs acadèmic, aproven els canvis de les versions de programacions, si 

s’escau. Les programacions que es decideix no modificar continuen aprovades. 

 

A final de juny, de cada curs, en reunió de Comissió Pedagògica, es revisa la proposta de canvi 

del Projecte Curricular que presenten els departaments, si es produeix. Si la Comissió 

Pedagògica ho creu convenient es validen els canvis del PCC pel proper curs, en cas contrari 

es procedirà segons convingui per disposar d’un PCC validat abans de l’inici del proper curs. 

 

El mes de setembre s’adequa el Projecte Curricular del Cicle i o Etapa, els Plans de Qualitat i el 

Projecte Curricular de Centre als canvis normatius i organitzatius, si es produeixen.  

 

Quan es produeixen canvis que modifiquen el PCC de centre, el Claustre de professorat i/o 

Comissions Pedagògiques és el que té la responsabilitat de la seva aprovació. Això només és 

necessari quan es modifiqui de manera substancial el PCC. 

 

D’acord amb l’establert al nostre procediment de control de documents, les programacions les 

elabora el professorat que imparteix el crèdit/mòdul o matèria, les revisa el/la cap de 

departament i les aprova el/la director/a. 

6.1 PLANIFICACIÓ 

El/la sots-director/a d’FP i el/la Coordinador/a Pedagògica d’acord amb la Comissió Pedagògica  

de Centre, actualitzen el model de programacions per tal de realitzar la planificació per part dels 

departaments, analitzen els canvis normatius i proposen els canvis d’organització curricular si 

s’escau. 

 

Les programacions que s’han d’actualitzar, i canvien de número de versió, es redactaran abans 

del 30 d’octubre de cada curs. Els caps de departaments enviaran a Coordinació d’Estudis 

l’original de les programacions modificades, abans del 30 d’octubre de cada curs.  

Coordinació d’estudis manté el registre de les programacions vigents. 
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6.2 REALITZACIÓ (Revisió del PCC) 

PCC Elaborat

(setembre)

Professors

Imparteixen i 

verifiquen els 

crèdits/mòduls

/matèries

Departament

Revisa les 

programacions 

dels 

crèdits/mòduls

/matèries

PCC

validat

(juny)

PEC

PCC

NOFC

PAT

PGA

Normatives

PCC revisat

Anualment

És final de 

curs

No

 Crèdits/mòduls 

revisats

 Acta departament





Comissió 

Pedagògica

Valida el PCC

Sí

PR Revisió 

Documents 

Estratègics

PR Revisió 

SGQ per la 

Direcció

Verificació

de les programacions

contínuament

Revisió de les

programacions si

hi ha propostes

i o canvis

organizatius o normatius 

Validació

dels canvis

i nou PCC planificat

pel proper curs

Planificació

dels cursos

programacions aprovades
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7. REGISTRES 

 Les programacions dels crèdits / mòduls / matèries. 

 Actes de departament 

 PCC de CC.FF  

 PCC d’ESO-Batx  

 Actes Comissió Pedagògica (ESO-Batx i CCFF) que valida el PCC  
  

8. ANNEXOS 

 


