REUNIONS

REUNIÓ
Inici de curs

Equip Directiu

Coordinació
Infantil i
Primària
Claustre
d’Infantil i
Primària

Claustre de
Secundària

Juntes
d’Avaluació
d’Infantil

Juntes
d’Avaluació de
Primària

Juntes
d’Avaluació de
l’ESO

Juntes
d’Avaluació de
Batxillerat

PERIODICITAT
COMPONENTS
Anual (abans Tutors de curs + famílies
que comenci
el curs)
Setmanal
Director General,
Subdirectora General,
Cap d’Estudis i Cap de
Qualitat i RRRHH
Setmanal
Director general,
Subdirecció General i
Caps d’estudis infantil i
Primària
Trimestral
Director General,
Subdirecció General,
Caps d’estudis d’Infantil i
Primària i personal
docent d’Infantil i
Primària
Trimestral
Director General,
Subdirecció General, Cap
d’estudis i personal
docent de Secundària
Una per
Cap d’estudis d’Infantil i
avaluació
personal docent
(diferents
d’Infantil
dies per cada
curs)
Una per
Caps d’estudis de
avaluació
Primària i personal
(diferents
docent de Primària
dies per cada
curs)
Una per
Caps d’estudis d’ESO i
avaluació
personal docent d’ESO
(diferents
dies per cada
curs)
Una per
Cap d’estudis de
avaluació
Batxillerat i personal
(diferents
docent de batxillerat
dies per cada
curs)

OBJECTIU
Donar la benvinguda i
transmetre informacions
que pertanyen al curs
Fer el seguiment del curs
i tractar temes que
afecten a tot el centre
Fer el seguiment dels
cicles i tractar temes
comuns
Anàlisi i evolució del
Projecte Educatiu

Anàlisi i evolució del
Projecte Educatiu

Anàlisi de l’evolució dels
alumnes de cada curs i
prendre decisions davant
qualsevol problema
Anàlisi de l’evolució dels
alumnes de cada curs i
prendre decisions davant
qualsevol problema
Anàlisi de l’evolució dels
alumnes de cada curs i
prendre decisions davant
qualsevol problema
Anàlisi de l’evolució dels
alumnes de cada curs i
prendre decisions davant
qualsevol problema

Reunions de
Departament

Mensual

Cap de Departament i
professorat que assignat
al departament.

Reunions de
Cotutoria

Setmanal

Tutors de les diferents
classes del mateix nivell

Reunions de
cicle

Segons
planificació

Cap d’estudis i personal
docent del cicle

Reunions
coordinació
codocència

Segons
planificació

Cap d’estudis i personal
docent que compateix
matèries

Reunions DOIP

Segons
planificació

Cap d’estudis i personal
assignat DOIP

Reunions de
traspàs de curs

Inici de curs

Caps d’estudis i tutors
del diferents cursos.

Reunions Equip
Directiu – Caps
de
Departament
Reunions
Comitè
Empresa –
Empresa
Reunions
Comitè de
Seguretat i
Salut Laboral

Segons
planificació

Equip directiu i caps de
departament

Trimestral

Membres del Comitè
d’Empresa i
Representant de
l’empresa
Representant dels
treballadors com
membres del Comitè de
Seguretat i Salut

Trimestral

Anàlisi i seguiment de les
programacions,
coordinació entre
professors, preparació
d’activitats, planificació i
evolució de la marxa de
les matèries del
Departament
Elaborar i fer un
seguiment del Pla
d’Acció Tutorial
Anàlisi i seguiment de les
programacions,
coordinació entre
professors, preparació
d’activitats, planificació i
evolució de la marxa de
les matèries del Cicle.
Anàlisi i seguiment de les
programacions,
coordinació entre
professors i preparació
d’activitats
Anàlisi de l’evolució dels
alumnes atesos al
Departament i
planificació de mesures i
activitats.
Donar a conèixer les
característiques
principals dels curs
traspassat i del seu
alumnat.
Fer el seguiment dels
departament, establir
objectius de treball i la
seva planificació.
Atendre les necessitats
normatives i peticions
dels personal
Vetllar per la Seguretat i
Salut del personal del
Centre.

