
SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL 
CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT MONTGRÒS

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR:

Director/a Susana Soler Sabanes
Cap d'estudis Jose Antonio Navarro Barrilado
Secretari/ària Josep Artur Vidal Llobera
Representant de l'Ajuntament Francisca Carrasquilla
Representant de l'alumnat Jacob Botella Guasch
Representant de l'alumnat Vega Martí López
Representant de l'AMPA Cristina Escolà Verdia
Representant de pares i mares Elisenda Hernández Benítez
Representant de pares i mares Montserrat Córdoba Abellán
Representant del PAE Eva Carcelen Cabezas
Representant del PAS Jeanine Lozano Recober
Representant del professorat Ángel Barba García
Representant del professorat M.Montserrat Güell Pons
Representant del professorat Meritxell Coll Torras
Representant del professorat Ruben Oliver Ximenez
Representant del professorat Xavier Ibañez Soler

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR:

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

• Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 
cinquenes parts dels membres. 

• Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats. 

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

• Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
• Aprovar la carta de compromís educatiu. 
• Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
• 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 altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 


