
Article 44 del ROC. 
 
Funcions dels departaments didàctics i dels 
departaments de família profesional 
 
Són funcions dels departaments didàctics i de família professional: 
 
a) Participar en l’elaboració i la modificació, si escau, del projecte 
educatiu de l’institut i de la programació general anual, i remetre les 
oportunes propostes tant a l’equip directiu com al claustre. 
 
b) Formular propostes relatives a l’elaboració i la modificació, si escau, 
dels projectes curriculars d’etapa a la comissió de coordinació pedagògica. 
 
c) Elaborar, sota la coordinació i direcció del cap del departament, i tenint 
en compte les línies bàsiques establertes per la comissió de coordinació 
pedagògica, la programació didàctica dels ensenyaments corresponents a 
les àrees, matèries i mòduls, integrats a cada un dels departaments per a 
la seva inclusió en el projecte curricular. La programació didàctica 
inclourà, per a cada etapa, els aspectes assenyalats a l’article 73 d’aquest 
reglament. 
 
d) Promoure l’actualització científica i didàctica del professorat, i 
proposar activitats de formació i perfeccionament que actualitzin les 
capacitats docents. 
 
e) Seleccionar mitjans i recursos que fomentin i facilitin les estratègies 
metodològiques en el procés d’ensenyament i aprenentatge i proposar 
l’adquisició del material corresponent. 
 
f) Col·laborar amb el departament d’orientació en la prevenció i detecció 
primerenca de problemes d’aprenentatge i/o socioeducatius i en la 
programació, l’elaboració i l’aplicació d’adaptacions curriculars per als 
alumnes que ho necessitin, com també en l’elaboració de la programació 
dels àmbits en els quals s’organitzen les àrees específiques dels 
programes de diversificació o altres programes d’intervenció educativa. 
 
g) Programar i realitzar activitats complementàries. 
 
h) Atendre els alumnes amb àrees o matèries no superades, i organitzar i 



realitzar les proves necessàries per als alumnes de batxillerat o de cicles 
formatius amb matèries o mòduls pendents i, si escau, per als alumnes 
lliures. 
 
i) Resoldre les reclamacions efectuades per l’alumnat en relació amb el 
procés d’avaluació, d’acord amb la normativa vigent. 
 
j) Elaborar la memòria de final de curs, en la qual s’ha d’avaluar el 
desenvolupament de la programació didàctica i s’han d’indicar les possibles 
modificacions per a la inclusió en el projecte curricular, les activitats 
complementàries, els resultats acadèmics obtinguts i el funcionament del 
mateix departament. 
 
k) Decidir les matèries i els cursos que impartiran els membres del 
departament en la forma que s’estableixi reglamentàriament. 
 
l) Aquelles que l’Administració educativa li pugui encomanar dins el seu 
àmbit d’actuació. 


