
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. 

Decreto 374/1996, do17 de outubro. DOG 21-10-96. 
 

Artigo 61º 

 

A comisión de coordinación pedagóxica estará integrada 

polo director, como presidente; nos centros onde exista, o 

xefe de estudios; os coordinadores de ciclo; o profesor de 

apoio á atención de alumnos con necesidades educativas 

especiais e o coordinador do equipo de normalización 

lingüística; actuará como secretario un membro da 

comisión, designado polo director, oídos os restantes 

membros (tamén formará parte da comisión de 

coordinación pedagóxica o coordinador de formación do 

profesorado, segundo o artigo 17º.4 do Decreto 245/1999, 

do 29 de xullo (DOG do 1 de setembro), polo que se 

regula a formación permanente do profesorado que imparte 

ensinanzas de niveis non universitarios). 

 

 

Artigo 62º 

 

A comisión de coordinación pedagóxica terá, en relación 

co réxime de funcionamento regulado no título IV deste 

regulamento, as seguintes competencias;  

a) Elevar propostas ó claustro co fin de establecelos 

criterios para a elaboración dos proxectos curriculares. 

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares 

de etapa e o plan de acción titorial se realice conforme os 

criterios establecidos polo claustro. 

c) Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo do 

centro, os proxectos curriculares de etapa e a programación 

xeral anual. 

d) Establece-las directrices xerais para a elaboración das 

programacións didácticas dos equipos de ciclo e do plan de 

acción titorial, así como das adaptacións curriculares 

incluídas no proxecto curricular. 

e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos 

curriculares para a súa aprobación. 

f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos 

proxectos curriculares de etapa. 

g) Canaliza-las necesidades de formación do profesorado 

cara ó centro de Formación Continuada do Profesorado. 

h) Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe de estudios co 

fin de que se designe o responsable do equipo de 

actividades complementarias e extraescolares. 

i) Propoñe-los profesores que han de formar parte do 

equipo de normalización lingüística. 

 


