CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL

QUÈ ÉS?


Un òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de
Montuïri en la programació de l’ensenyament no universitari



Dependrà administrativament i econòmicament de l’Ajuntament



Tendrà facultats per assessorar, consultar, promoure i recomanar
dins el seu àmbit de competències

QUI HI FORMARÀ PART?

AMIPA
CEI SA GALLINETA
ROSSA
AJUNTAMENT
ALUMNES IES PORRERES
ASSOCIACIÓ ZERO-TRES

PROFESSORAT
MARES I PARES
ALUMNES JOAN MAS I
VERD

QUINES SERAN LES SEVES FUNCIONS?


Informar i debatre sobre convenis i acords amb l’administració
educativa que afecti a l’ensenyament dins el municipi



Debatre sobre la creació, modificació o manteniment de centres
docents



Acordar dates d’actuacions comunes (fi de curs, Nadal, dia de la Pau,

etc)


Fomentar la igualtat entre nins i nines, dones i homes, i promoure
l’educació per a la no discriminació per raons de gènere



Elaborar

l’oferta

educativa

del

municipi

(extraescolars,

serveis

complementaris, etc)


Promoure la integració dels centres escolars a l’entorn geogràfic,
socioeconòmic i cultural



Confecció de la Memòria anual d’activitats

COM S’ORGANITZARÀ?


President (batle o regidor d’educació)



Vicepresident/a (designat per l’Ajuntament d’entre els representats del CEM)



Secretari/a (personal funcionari municipal o designat per l’Ajuntament d’entre els
representats del CEM)



Vocals (designats per l’Ajuntament i a proposta, si escau, de les organitzacions o entitats

representatives).


1 Representant famílies CEIP Joan Mas i Verd i 1 EI Sa Gallineta Rossa (Consell Escolar)



1 Representant AMIPA i 1 Zero - Tres



1 Director/a CEIP Joan Mas i Verd 1 EI Sa Gallineta Rossa



Mestre/a CEIP Joan Mas i Verd



Educador/a EI Sa Gallineta Rossa



1 o 2 representants dels alumnes de l’IES Porreres



1 o 2 delegats de sisè del CEIP Joan Mas i Verd



Representant de cada partit de l’oposició

ÒRGANS DEL CEM




Unipersonals


La Presidència



La Vicepresidència



La Secretaria

Col·legiats


El Ple



La Comissió Permanent



Les comissions específiques

EL PLE


El Ple del CEM el formaran: el/la president/a del CEM, la
direcció de cada centre, un representant dels pares/mares per
centre, dos representants de les associacions de mares i
pares (AMIPA i Zero – Tres), dos representants de l’alumnat
(CEIP Joan Mas i Verd i IES Porreres), un representant del
professorat per cada centre, un vocal de cada partit de la
oposició.

EL PLE


Sessions ordinàries o extraordinàries



S’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any



Es pot convocar una sessió ordinària a iniciativa del president, per acord de
la comissió permanent o quan ho sol·licitin 1/3 dels consellers/es



Les convocatòries s’han de fer amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (2
en cas d’urgència)



L’ordre del dia l’ha de fixar la Presidència, oïda la Comissió Permanent i
tenint en compte les peticions dels/les consellers/es



Les sessions del Ple tendran lloc a l’Ajuntament



Per decisió de la Presidència, podran assistir a les sessions del Ple les
persones que puguin informar o assessorar respecte dels temes que s’han
de tractar.

LA COMISSIÓ PERMANENT


La Comissió Permanent la formaran: el/la president/a del
CEM, o si ho delega en el/la regidor/a d’educació i les
direccions dels diferents centres educatius del municipi (EI Sa
Gallineta Rossa i CEIP Joan Mas i Verd)

LA COMISSIÓ PERMANENT


La Comissió Permanent s’ha de reunir totes les vegades que siguin
necessàries per atendre els assumptes de la seva competència, a criteri de la
Presidència, i, en tot cas, abans que es facin les sessions del Ple del CEM, a
fi de preparar-les, de manera que, com a mínim, s’ha de fer una reunió
trimestral.



La Comissió Permanent també s’ha de reunir quan ho sol·liciti un terç dels
membres.



Els acords de la Comissió Permanent s’han d’adoptar per majoria dels
membres.

