INFORMACIÓ PER A L'ALUMNAT
1. El cens electoral d’alumnes es trobarà exposat al vestíbul. Les possibles
reclamacions es poden realitzar fins al 23 d’octubre.
2. Composició del Consell Escolar del nostre centre
Directora
Cap d’EStudis
Secretari
8 membres del professorat
6 mares o pares
5 membres de l’alumnat
1 Personal Administració i Serveis
1 Representant de l’ajuntament
3. Competències del Consell Escolar.
L.O.E.Article 127. Competències del Consell Escolar.
El Consell Escolar del centre tindrà les següents competències:
a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes als quals es refereix el capítol II del títol V
de la present Llei.
b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les
competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització
docent.
c) Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels
candidats.
d) Participar en la selecció del director del centre en els termes que la present Llei
estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip
directiu. Si escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços,
proposar la revocació del nomenament del director.
i) Decidir sobre l'admissió d'alumnes amb subjecció a l'establert en aquesta Llei i
disposicions que la desenvolupen.
f) Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atenen a la normativa
vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguen a conductes
de l'alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a
instàncies de pares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les
mesures
oportunes.
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g) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència al centre, la igualtat
entre
homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social.
h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar
l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que estableix l'article 122.3.
i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les
Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i
els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participe el centre.
k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració
competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com
sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat d'aquesta.
l) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l'Administració educativa.

4. Els alumnes del centre poden presentar-se com a candidats al Consell Escolar, si
omplin el full corresponent, que podran trobar al despatx de direcció, entre el 19 d’octubre
i el 6 de novembre de 2017.
5. Les eleccions tindran lloc el 23 de novembre del 2017.

València, 10 d'octubre de 2017
La Directora

Maria José Lucas Marí

Av. Hermanos Maristas, 25   -   46013 Valencia
Telf. 96 120 60 65                Fax 96 120 60 66

www.iesfsl.org
46014224@gva.es

