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Nom Dies de reunió Responsable Persones Sector 

Consell Escolar 
Dilluns a dijous 

16h45 
Director Daniel Barbero Director 

   Teresa Mena Cap d’Estudis 

   Alícia Moreno Secretària 

   

Verónica Ruiz (2018) 
Inmaculada Gómez (2018) 
Lara Lou (2018) 
Marta Gutiérrez (2020) 
Sílvia Ríos (2020) 
Esperanza Tamayo (2020) 

Mestres 

   

Elena Martín (2018) 
Cristina García (2018) 
Isabel García (2018) 
Óscar Solís (2020) 
Yolanda Nieto (2020) 
Maria Gracia Domínguez 
(AMPA) 

Famílies 

   José Manuel González Ajuntament 

   Débora Rosa (2020) PAS 

 
Funcions del Consell Escolar 
 
Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de 
ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i 
manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.  

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la 
gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per 
valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.  

 Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de 
documents de gestió del centre.  

 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del 
centre amb entitats i institucions.  

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.  
 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.  
 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.  
 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats 

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  
 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l'evolució del rendiment escolar.  
 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.  
 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 


