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DOCUMENTS INSTITUCIONALS 

Els Documents Institucionals d'un centre educatiu s'estructuren en tres grans 

dimensions o àmbits, que indiquem a continuació.  

1. PLANIFICACIÓ EDUCATIVA: es defineix a través del PROJECTE EDUCATIU DE 

CENTRE, que consta d'un document base i d'una sèrie de subdocuments en els quals es 

desenvolupen els següents continguts: 

Concrecions del Currículum (abans Projecte Curricular). Consta de: 

 Concrecions de caràcter general del currículum. 

 Programacions Didàctiques. 

 Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD), inclòs el Pla de Compensatòria. 

 Pla de Tecnologies de la Informació i les comunicacions (pla TIC). 

 Pla d'Orientació i Acció Tutorial. 

 Pla de Convivència (pot incloure's també dins de les Normes d'organització i 

funcionament). 

 Pla de Foment de la Lectura (s'arreplega en les respectives programacions). 

 Mesures d'atenció educativa (activitats educatives per a l'alumnat que no rep 

ensenyaments de Religió. S'arrepleguen en el document del PAC).  

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE: es defineix en l'arxiu 

REGLAMENTE DE RÈGIM INTERIOR, dins del com o com a document independent ha 

d'aparèixer l'arxiu PLA DE CONVIVÈNCIA, que arreplegarà activitats educatives i normes 

de conducta d'obligat compliment. 

3. GESTIÓ DE RECURSOS: s'estableix en el PROJECTE DE GESTIÓ, que al seu torn 

consta dels següents documents: 

 Pressupost econòmic. 

 Compte de Gestió. 

 Rendició de comptes. 

Segons la seua temporalització, els Documents Institucionals es divideixen en: 

 Documents a llarg i mig termini: 

- Projecte Educatiu. 

- Reglament de Règim Interior. 

 Documents a curt termini: 

- Programació General Anual (PGA) i Memòria Anual. 

- Pressupost econòmic i Rendició de comptes. 

La PGA concreta i desenvolupa per a un curs els documents de llarg o mig termini. La 

Memòria Anual és un document d'avaluació que permet que decisions de caràcter anual 

puguen adquirir caràcter de permanència, o que acords adoptats puguen ser revisats i 

avaluats i introduïsquen modificacions en els altres documents institucionals. 
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