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Introducció 

 
La Programació General Anual de Centre (PGAC) és el document que concreta, a partir 

del Projecte Educatiu de Centre i/o del Projecte de Direcció, les actuacions concretes per 

a cada curs, basant-se en les següents línies de millora en el nostre centre: 

- Millora de la cohesió social. 

- Millora de la relació del centre amb l’entorn. 

- Millora de la gestió dels recursos i la documentació del centre. 

- Millora dels resultats educatius. 

- Millora de l’atenció a la diversitat. 

 

A cada apartat, es defineixen uns objectius, per al present curs escolar, amb les seves 

respectives actuacions, desenvolupament i indicadors d’avaluació. 

La PGAC ha estat elaborada durant el primer trimestre del present curs i serà valorada al 

final del mateix pels diferents agents del centre, creant així, la Memòria del curs, on es 

recullen les actuacions fetes i pendents, a partir dels indicadors d’avaluació previstos a 

principi de curs.  

 

L’organització del present curs s’ha adaptat a la situació educativa i sanitària del moment 

actual; és a dir, a l’evolució de la pandèmia del covid 19.  

Per a aquest motiu, i com a excepcionalitat, s’han elaborat dos documents paral·lels i 

complementaris per a gestionar les novetats del present curs. 

Document 1: Programació General Anual de Centre. 

Document 2: Pla d’Obertura de Centre  

 

El Pla d’Obertura de Centre és el document de funcionament del present curs amb els 

objectius que es presenten a la PGAC. És un document revisable a la fi de cada trimestre. 

Ha estat aprovat pel Consell Escolar a 3 de setembre de 2020 i revisat a 9 de desembre 

de 2020. 

 

A continuació, es presenten per separat els dos documents que, en tot moment, són 

complementaris i no excloents.  
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