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RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 2018-19
A l’atenció de pares/mares o tutors/res:
Vos informam que aquest curs es renova el nostre Consell Escolar de Centre, per aquest
motiu vos convidam a que presenteu la vostra candidatura i així en passeu a formar part.
És molt important per al bon funcionament del centre. Teniu fins a dia 26 d'octubre per
presentar les vostres candidatures, per fer-ho podeu sol·licitar el full a la Secretaria del
Centre.
Els censos definitius de pares/mares o tutors/es, i alumnes estan a la vostra disposició
també a la Secretaria del centre.
Les votacions dels pares es realitzaran el dia 27 de novembre de les 16h a les 17h al
menjador de l'escola.
A continuació vos donam alguna informació sobre la composició i funcionament del Consell
Escolar i sobre les eleccions.
1.- COMPOSICIÓ
Format pels membres dels estaments establerts legalment:
● La directora
● Tres representants del Titular del Centre
● Quatre representants del professorat
● Quatre representants dels pares o tutors dels alumnes
● Dos representants dels alumnes (del cicle d’ESO)
● Un representant del personal d’administració i serveis.
2. AQUEST CURS ES RENOVEN ELS SEGÜENTS MEMBRES:
● 2 representants del professorat
● 1 representant dels pares o mares
3.- FUNCIONS:
a. Intervenir en la designació del Director del Centre.
b. Proposar la revocació del nomenament de la direcció, previ acord dels seus
membres adoptada per dos terços.
c. Garantir el compliment de les normes generals sobre l’admissió d’alumnes.
d. Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats en matèria de disciplina
d’alumnes
e. Aprovar, a proposta del titular, el pressupost en allò que fa referència tant als
fons provinents de l’Administració com a les quantitats autoritzades, així com la
rendició anual de comptes.
f. Aprovar i avaluar la programació general anual que elaborarà l’equip directiu.
g. Proposar, en el seu cas, a l’Administració l’autorització per establir percepcions
complementàries als pares dels alumnes amb fins educatius extraescolars.
h. Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global i fixar les directrius per a les
activitats extraescolars.
i. Elaborar les directrius per a la programació i desenvolupament de les activitats
complementàries, visites i viatges, menjadors i colònies d’estiu.
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j.

Establir criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i
recreatives, així com aquelles accions assistencials a les que el Centre pugui
aportar la seva col·laboració.
k. Establir relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins culturals i
educatius.
l. Aprovar, a proposta del titular, les Normes de Convivència del Centre, propostes
del Claustre, Pla del Centre (PC), Memòria, PEC, Projecte d'Innovació, Projecte
d’Atenció a la Diversitat ... etc.
m. Supervisar la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents.
LA JUNTA ELECTORAL

