El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern i de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa
en el control i la gestió del funcionament del centre.
Està format per:
El director
El secretari (amb veu però sense vot)
El cap d’estudis.
6 Representants del professorat
2 Representants dels pares i mares
3 Representants de l’alumnat
1 Representant del personal d’administració i serveis
1 Representant de l’ AMIPA majoritària en el centre
1 Representant de l’Ajuntament
1. En ser un centre que é s el referent del Pla de Mallorca i, pel fet que tots el alumnes pertanyen al
municipis del Pla i a la seva Mancomunitat, s'incorporà com a membre convidat un representant de la
Mancomunitat del Pla (amb veu, però sense vot).
Les competències, el funcionament i les eleccions dels representants dels distints col·lectius de la comunitat
educativa estan establerts per la LOE i el ROC.
Les sessions del Consell Escolar han de comptar amb el director, el cap d'estudis i la meitat dels seus membres per
ser vàlides.
El Consell Escolar es reunirà cada cop que el seu president el convoqui i que, com a mínim, serà un cop per
trimestre i a principi i a final de curs. També serà convocat, dins un termini màxim de 15 dies hàbils , si un terç
dels seus membres ho sol·liciten per escrit al director, tot indicant els temes a incloure a l’ordre del dia .
Les sessions ordinàries de Consell Escolar seran convocades en horari pactat entre els seus membres a principi de
curs. Les sessions extraordinàries podran convocar-se en un altre horari.
Les convocatòries, les actes i la documentació es lliuraran telemàticament a l'adreça electrònica que faciliti
cadascun dels seus membres al secretari.
Els membres del Consell Escolar, en representació dels distints sectors de la comunitat educativa, han d'informar
dels acords i de les deliberacions del Consell Escolar als seus representats, amb independència de la informació
general que doni la direcció del centre.
A l’inici de cada curs escolar, i sempre després d’una renovació total o parcial del Consell Escolar, es constituirà
la comissió permanent formada pel director, el cap d’estudis, un representant del professorat, un representant dels
pares i mares, un representant de l’alumnat i el secretari. Aquest comissió permanent té les competències en
matèria d’aplicació de les normes de convivència i d’altres que li delegui el Consell Escolar. Es podran constituir
altres comissions per assumptes específics, tal com disposa l’article 22 del ROC.

Funcions del Consell Escolar de l'IES Sineu:
Tot i saber que la LOMQE ha limitat determinades competències, el ROF de l'IES Sineu i el projecte de direcció
contemplen que seguiran les mateixes funcions que tenia amb la LOE:
a) Aprovar i avaluar el projecte educatiu, un projecte de gestió, així com les normes d’organització i funcionament
del centre.
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) Conèixer les candidatures a 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 orgànica estableix. Ser informat
del nomenament i cessament dels altres el 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.
e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció a l'establit en aquesta Llei i disposicions que la
desenvolupen.
f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar per que s'atinguen 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.
g) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el 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 installacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos
complementaris.
i) Fixar les directrius per a la collaboració, 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 de la mateixa.

