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Article 10. El projecte curricular  

10.1 El projecte curricular, sota la supervisió del cap d'estudis, és elaborat pel claustre de professors, el qual l'avalua, 

l'aprova i decideix, si escau, la seva modificació.  

El projecte curricular de centre s'ha d'adequar al Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general 

dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya, i al Decret 

95/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de l'educació primària, el Decret 94/1992, de 28 

d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de l'educació infantil, i al Decret 223/1992, de 25 de setembre, de 

modificació dels decrets 95/1992 i 96/1992, de 28 d'abril, pels quals s'estableix l'ordenació curricular de l'educació 

primària i l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.  

10.2 El projecte curricular garanteix la coherència i la continuïtat de l'acció pedagògica en els cicles, atenent els criteris 

establerts en el marc del projecte educatiu de centre i les prescripcions i orientacions del currículum.  

10.3 El projecte curricular de centre té com a components:  

a) La seqüenciació dels continguts amb la seva distribució per cicles.  

b) Els objectius de cicle corresponent a cada àrea en funció de la seqüenciació dels continguts previstos.  

c) La selecció de les metodologies més adequades.  

) La concreció de criteris i la selecció de les formes d'avaluació adequades a les característiques de l'alumnat i als 

propòsits educatius.  

e) La concreció de formes organitzatives de l'alumnat, dels mestres, de l'espai i del temps que afavoreixin el procés 

d'ensenyament-aprenentatge.  

f) La selecció dels recursos funcionals, materials i d'altra índole adequats a les metodologies proposades.  

g) L'organització i el seguiment de l'acció tutorial dels alumnes.  

h) Els criteris i procediments per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i per a la realització de les adaptacions 

curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials.  

i) Els criteris i procediments per a l'atenció lingüística específica dels alumnes que s'incorporen tardanament al sistema 

educatiu de Catalunya.  

j) Criteris per a l'avaluació del procés d'ensenyament i d'aprenentatge i de la pràctica docents dels mestres.  

k) La incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal.  

l) Criteris i pautes de seguiment per a l'orientació educativa.  

10.4 El consell escolar del centre és informat del projecte curricular aprovat.  


