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Directora      Núria Elias Gavernet 

Cap d'estudis     Àngels Cases Amat 

Secretari      Jordi Calderó Cluet 

Representant de l'Ajuntament   Gabriel Lacambra Garcia 

Representant del PAS    Ramona Térmens Nadal 

Representant de pares i mares   Montserrat Andreu Rodríguez  

Representant de pares i mares   Helena Farràs Garcia 

Representant de pares i mares   Núria Gonzàlez Esteban 

Representant de pares i mares  Imma Novell de la Iglesia 

Representant de l'AMPA   Victòria Cortijo Aldabó 

Representant del professorat   Nuri Petit Bordes 

Representant del professorat   Anna Ardèvol Ribó 

Representant del professorat  Laura Gamero Gázquez 

Representant del professorat  Anna Boixadera Gilabert 

Representant del professorat  Montse Sánchez Sala 
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Funcions (article 148.3 LEC amb les modificacions vigents de la 
LOMCE) 
 

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. 

 


