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Es fa un consell extraordinari per  constituir el consell escolar amb les incorporacions dels nous 
membres.  

Els punts tractats al consell van ser: 

● Constitució de consell 
● Revisió de les funcions i punts claus a tindre en compte del consell escolar 
● Assignació de membres a les comissions que te l’escola 
● Revisió de l’horari del consell amb la entrada dels nous membres 
● Precs i Preguntes 
o Tractem el tema de revisar les actes per aclarir que totes les parts entenen la mateixa 
informació del temes tractats.  
o S’ha de renovar el consell municipal de l’ajuntament, per tal motiu ens faciliten 
informació per poder presentar candidatura  si hi ha cap interessat 

Acords: 

● S’acorda tancar els consells escolars repassant els acords als que s’arriba per poder 
indicar a l’acta de la reunió 
● Es tria com a horari ideal per fer els consells els Dimarts i Dimecres a la tarda, 
mantenint  l’últim consell del curs al matí. 

 

  



 

 

CONSELL ESCOLAR 
L’actual Consell Escolar es va formar l’onze de desembre del 2018. Us volem explicar qui som i 
què es fa al Consell: El forma l’equip directiu de l’escola ( Victòria, Laura, Lourdes), una persona 
de l’ajuntament, una  de serveis de l’escola (conserge), una representació de mestres (Empar, 
Susanna, Ester, Ruth  i Dolors) i una representació de pares/mares. 

          

Les funcions del Consell Escolar són, entre altres: 

 

ff 

Els representants de les famílies som: 

● Montse Megías, mare de 5è, 2n I 1r. 
● Frank Ruiz , pare de 4rt i 1er. 
● Esther Navarro, mare de 4rt I P5. 
● Montse Renedo, mare de P5. 
● Nilka Lilong, en representacióde l’AMPA, i 
mare de P4. 

Participar en 
l’aprovació del 
projecte educatiu i les 
seves modificacions. 

Avaluar l’aplicació 
del projecte 
educatiu i les seves 
modificacions. 

Participar en l’aprovació de la 
programació general anual, 
normes de funcionament i 
gestió económica. 

Aprovar la programació 
d’activitats escolars 
complementàries i activitats 
extraescolars. 

CONSEL
L  

ESCOLA

Participar en les avaluacions 
del funcionament general del 
centre i conèixer l’evolució del 
rendiment escolar. 

Intervenir en el 
procediment 
d’admissió d’alumnes. 

 

Aprovar les propostes 
d’acords de convenis i 
col.laboracions del centre 
amb altres entitats. 

També és funció dels representants dels pares/mares recollir les aportacions de les famílies, adaptar-
les a la nostra escola i presentar-lesal Consell. Després, informardels acords presos a les reunions. 

Esperem us hàgim aclarit possibles dubtes. Fins aviat. 

Intervenir en la 
resolucióde conflictes. 

Aprobar els criteris 
de col.laboració 
amb altres 
centres. 

Participar en la 
selecció i proposta 
de cessament del 
director/a. 


