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ELS DOCUMENTS DEL CENTRE (2)

LA PROGRAMACIÓ 

GENERAL ANUAL 
i 

LA MEMÒRIA ANUAL 

de la LLAR D’INFANTS



QUÈ DIU LA NORMATIVA?

Resolució de 15 de juny de 2010 (instruccions)
Article 4. Programació General Anual

La DIRECCIÓ de la Llar elaborarà, conjuntament amb el
personal educador, la programació general anual del centre,
que ha d’explicitar la priorització en el curs dels objectius
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que ha d’explicitar la priorització en el curs dels objectius
globals, les activitats i el seu seguiment i l’avaluació, així com
la concreció del calendari i l’horari de les activitats escolars i
de les reunions de contingut pedagògic i les de coordinació
amb les famílies, entre d’altres.

Objectius, activitats, calendari i horari de les 
activitats, les reunions pedagògiques i les reunions 
de coordinació amb les famílies.



La programació general anual del centre ha de ser presentada
al consell escolar del centre per a la seva aprovació no més
tard del dia 15 d’octubre.

L’organització del temps, dels espais i dels materials ha de
facilitar l’acció educativa i l’assoliment dels objectius i

La PGA es presenta al primer consell escolar del curs

facilitar l’acció educativa i l’assoliment dels objectius i
capacitats establerts.



La planificació de les activitats que es desenvolupin fora de la
llar d’infants, o que pel seu caràcter general impliquin
modificació de l’horari habitual, s’haurà d’incloure en la
programació general anual del centre per a la seva aprovació o
s’haurà de preveure amb prou antelació per a la seva
comunicació al consell escolar.

Quan es facin sortides del centre amb els infants, es garantiràQuan es facin sortides del centre amb els infants, es garantirà
sempre un mínim de dos acompanyants per grup classe. El
nombre total d’acompanyants serà en funció del tipus d’activitat
de la sortida.

A les sortides, dos acompanyants per grup



Quan aquestes activitats afectin tot el centre s’hauran de
comunicar a la Inspecció d’Educació, i si comporten alteració del
calendari i horari escolar habitual caldrà l’autorització prèvia de la
direcció dels serveis territorials

Les activitats programades tindran per als educadors i les
educadores la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de
feina.feina.

Als infants que participin en activitats fora del centre
organitzades per l’equip educatiu, els caldrà l’autorització escrita
dels seus pares, mares o tutors legals.



Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres
educatius.
Article 10: Relació amb la programació general anual

1. Els centres educatius han d’elaborar la programació
general anual, que és la concreció de les prioritats i de tots
els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del
centre per al curs corresponent, incloses, si escau, les
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centre per al curs corresponent, incloses, si escau, les
concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes
i tots els plans d’actuació acordats i aprovats.

Concreció de prioritats, les activitats, funcionament 
del centre, concrecions de projectes, el currículum i 
normes i plans d’actuació.



2. El projecte educatiu ha d’orientar les successives
programacions generals anuals del centre i establir els criteris,
indicadors i procediments per a l’avaluació de l’assoliment dels
objectius previstos.

El resultat d’aquesta avaluació es recull en la memòria anual
corresponent.

3. La direcció de cada centre públic i la titularitat i la direcció de
cada centre privat concertat han de garantir que la comunitat
escolar és informada del contingut de la programació general
anual i del resultat de la seva avaluació.

Els resultats de l’avaluació de la PGA es 
recull en la MEMÒRIA ANUAL.



Objectius, activitats, calendari i horari de les 
activitats, les reunions pedagògiques i les 
reunions de coordinació amb les famílies.

R: 15/06/2010R: 15/06/2010

Concreció de prioritats, les activitats, 
funcionament del centre, concrecions de 
projectes, el currículum i normes i plans 
d’actuació.

D: 102/2010D: 102/2010



•  Objectius generals per al curs 2011/12
• Activitats previstes

- Calendari
- Horari

•  Projectes

LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 

•  Projectes
• Educadores/mestres i grups
•  Reunions pedagògiques
•  Coordinacions famílies: Reunions i entrevistes 
•  Òrgans de govern de la llar d’infants
•  Serveis escolars
•  Activitats extraescolars 



LA MEMÒRIA ANUAL 

La MEMÒRIA ANUAL és un document de resum, d’avaluació,
d’anàlisi de les actuacions realitzades el curs que s’acaba.

Les conclusions han de servir com a referent per a l'elaboracióLes conclusions han de servir com a referent per a l'elaboració
de la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL del proper curs.

Ha de tenir la mateixa estructura que la PGA.

MEMÒRIAMEMÒRIA


