
OBJECTIUS DEL CONSELL ESCOLAR 

CURS 2017-2018 

1. Establir procediments i fer propostes a l’Equip Directiu per a la revisió del 

Projecte Educatiu de Centre. Aprovar aquest document. 

2. Vetllar per l’aplicació del Decret 39/2008 sobre la convivència en els centres 

docents, tenint en compte l’actualització del pla de convivència i els protocols 

d’actuació i intervenció, davant de supòsits de violència escolar, recollits a l’Ordre 

62/2014. 

3. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’ajusten a la 

normativa vigent. 

4. Conèixer la detecció o denúncia de possibles casos d’acaçament i fer el seu 

seguiment. 

5. Aprovar el projecte de pressupostos del centre i la seua execució 

6. Avaluar la Programació General Anual del Centre i aportar propostes a la 

mateixa. Fer un seguiment trimestral d’aquesta. 

7. Avaluar i aprovar la memòria final de curs. 

8. Conèixer la detecció o denúncia de possibles casos d’acaçament i fer el seu 

seguiment. 

9. Analitzar i avaluar l’evolució del procés d'ensenyament aprenentatge al centre, 

a través dels resultats d’avaluació i de l’anàlisi que en aquest sentit realitze el 

claustre de professorat. 

10. Potenciar la participació de la comunitat educativa en activitats del centre, com 

són les actuacions d’èxit de les Comunitats d’Aprenentatge i els tallers de l’àrea 

d’artística. Fer el seguiment i control d’aquestes famílies (full de confidencialitat). 

11. Establir relacions de col·laboració, amb fins culturals i educatius, amb la 

localitat, especialment durant aquest curs que es celebren les Trobades d’escoles en 

valencià a Bétera. 

12. Promoure la renovació de les instal·lacions i equipament escolar, així com vigilar-

ne la conservació. 

13. Estudiar i aprovar la revisió dels documents oficials del centre a proposta del 

claustre. 



14. Aprovar el funcionament del menjador escolar des del primer dia d’inici de curs 

fins a l’últim. 

15. Participar en el procés de tramitació de les Ajudes assistencials de menjador: 

comprovar el nombre de  sol·licituds gravades a  Itaca, i contrastar  la veracitat de la 

documentació acreditativa pertinent, quan corresponga. 

16. Conéixer les candidatures a la Direcció del Centre, els projectes de direcció, i 

els nomenaments i cessaments del membres de l’Equip Directiu. 

 


