
ACTA DE CONSELL ESCOLAR 

 

Extracte de l’acta número 2                                                         Curs 2015/2016 

Sessió ordinària dimarts 15/12/15 a 2/4 5 de la tarda             

5.- Debat obert sobre les funcions del Consell Escolar. 

5.- L’objectiu d’avui és que tots els membres del consell coneguem el que diu la llei i decidim si 

cal modificar o afegir algun tema tenint en compte el que estableix la normativa. També precisar 

que un cop conegudes les funcions  qualsevol membre del consell pot proposar algun tema en 

l’ordre del dia si ho creu convenient. 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una 

majoria de tres cinquenes parts dels membres. 

b) Aprovar la programació general anual de centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats.  

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres 

acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 

corresponents. 

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.  

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

L’Ajuntament de Manresa  organitza aquest procés  a través de l’OME. No es demana en cap 

moment la intervenció del consell escolar. Es proposa demanar amb  quins criteris es fa aquest 

procediment. 

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

En el procediment de selecció es constitueix una comissió que valora el projecte de direcció, en 

aquesta hi ha algun representant del consell.  

Per contrarestar l’actitud individualista de la llei afegim una altra funció:  validar la proposta de 

direcció que hagi aprovat el claustre.  

Per estar-ne informats llegim l’article 22 sobre el cessament del director/a del decret 155/2010. 
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i) Intervenir en la resolució de conflictes i, s’ s’escau, revisar les sancions 

als alumnes. 

Conèixer de manera generalitzada com actuem quan hi ha situacions de conflictes. Informar de 

les actituds i accions que prenem l’equip de mestres. 

j) Aprovar les directrius per l’aprovació d’activitats escolars, 

complementàries i d’activitats extraescolars i avaluar-ne el 

desenvolupament. 

Les comissions mixtes informaran periòdicament al consell. Si hi ha propostes d’actuació cal que 

siguin aprovades pel consell. 

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del 

centre  i conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

Ser informats anualment de les proves externes.   

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 

reglamentàries . 

Aspectes que trobem a faltar i que volem afegir: 

 Aprovar preus de menjador, quotes de material, activitats 

complementàries i colònies. 

 Aprovar modificacions en els espais interiors o exteriors de l’escola. 

En coherència amb el que estableix la LEC (article 90) com a consell escolar ens 

definim a ser institut-escola  i en el treball que està fent la comissió educativa per 

aquest tema.  

 

La directora aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta. 

 

Elena Sarri                                 Josefina Monell 


