Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

COM FUNCIONA L’ESCOLA
PATRONAT

El Patronat és l’òrgan rector de la Fundació Escola Decroly de Barcelona.

Està constituït per 10 membres escollits pel propi Patronat (generalment són pares

d’alumnes), que es renoven de forma parcial cada 4 anys. Es reuneix un cop al mes.
Què fa el Patronat:

-Fa el seguiment del funcionament general l’Escola, tot buscant formes de millorar-lo.

- Garanteix el respecte a l’Ideari de l’Escola Decroly.

-Vetlla pels interessos de l’Escola i de la Pedagogia Decroly a llarg termini

- Signa el Concert Educatiu amb l’Administració i respon del seu compliment.

- Supervisa la gestió econòmica de l’Escola, gestió d’edificis i recursos humans, entre d’
altres.

- Fa un seguiment del treball de l’Equip Directiu i dels diferents òrgans i personal de
l’escola.
Membres del Patronat actual:

President: Clarissa Sánchez-Cuenca

Vicepresidenta: Lina Seguró

Secretari: Albert Capelleras

Vocals: Carlos Valero, Roger Font, Federico Sánchez, Rosana Ripoll, Thibaut Marchese,
Bàrbara Noguerol i Gemma Arroyo.
Representants al Consell Escolar: Federico Sánchez, Rosana Ripoll
Representants al CED: Thibaut Marchese, Clarissa Sánchez-Cuenca

DIRECCIÓ

Equip Directiu:

Anna Lafuente - Directora

Francesc Cairó - Cap d’Estudis

Daniel Parache – Sotsdirector

L’Equip Directiu és el responsable de l’organització i el funcionament de l’Escola.
La Directora:

- Lidera l’equip docent i representa a l’Escola dintre i fora del propi àmbit escolar.

- Elabora i aplica el projecte pedagògic, coordina les activitats educatives.

- Garanteix el compliment de les normes.

- Presideix el Consell Escolar.

- Fomenta la participació de les famílies.
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El Sotsdirector:

-Coordina el manteniment dels edificis i les instal·lacions de l’Escola.

-Dóna suport a la Direcció en les seves funcions segons les necessitats.

-Vetlla pel programa de Vigilància de la Salut dels treballadors.

-Coordina totes les gestions amb l'Agència de Salut Pública.
El Cap d’Estudis:

-Dirigeix el procés d’aprenentatge dels alumnes.

-Vetlla per les necessitats individuals que van sorgint i coordina els recursos d’acollida,
d’avaluació i de suport als infants.

-Es responsabilitza del compliment dels objectius pedagògics marcats per l’Escola Decroly i
el Departament d’Ensenyament.

-Coordina els alumnes de pràctiques de les diferents escoles i universitats
-Gestiona la Web de l'Escola i el mailing amb les famílies.

AMPA

(Associació de Mares i Pares de l ‘Escola). L’Ampa són tots els pares i mares de l’escola.
Estan representats per una Junta escollida democràticament que renova el 50% dels seus
membres cada dos anys.
Què fa l’Ampa:

-Comunicació Famílies-Escola: fa arribar a la Direcció els suggeriments o inquietuds dels
pares.
-Organitza activitats de convivència, lúdiques i formatives: Grup Natura, conferències…

-Col·labora amb l’Escola: venda d’equipaments, Festa de Primavera…
Junta actual de l’Ampa:

- President: Antoni Luis Tomás

- Vicepresidenta: Patricia Planell Litzius
- Secretària: Lidia Garcia Ramírez
- Tresorera: Mar Castiñeira

- Vocals: Martín Piaggio, Laia Caralps de Alòs, Natalia Espinosa López, Jonatan Abadia
Castelló, Carme González Aleix, Gema Domènech Gómez
DELEGATS DE CLASSE

Cada classe té un Delegat i un Sotsdelegat. Són els portaveus de les classes. Abans de l’inici
de curs, cada grup s’organitza per escollir el seu delegat i sotsdelegat i forma de
comunicació del grup.
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Què fan els delegats:

-Fan arribar a la direcció de l’Ampa els suggeriments o inquietuds dels pares.

-Informen els pares sobre actes, notícies o temes d’interès de l’Escola.

-Es reuneixen amb l’Ampa un cop per trimestre.
CLAUSTRE DE MESTRES

Està format per la totalitat de mestres i professors de l’Escola. Es reuneixen com a mínim
un cop al mes.
Què fa el Claustre de Mestres:

-Aprova el projecte curricular a proposta de l’Equip Directiu.

-Aprova els criteris d’avaluació i promoció dels alumnes.

-Col·labora en la programació i compliment dels objectius pedagògics.
CONSELL ESCOLAR

És l'òrgan on estan representats el conjunt d'agents de decisió de l'Escola: Direcció,
Mestres, Personal d'administració i serveis, Ampa i Patronat
Què es fa el Consell Escolar:
-Decideix el Calendari lectiu i festes de lliure disposició
-Aprova criteris de participació en activitats culturals, esportives, colònies, etc.
-Avalua la marxa general de l'Escola en els aspectes administratius i docents.
-Aprova el Reglament de Règim Interior.

Representants de les famílies al Consell Escolar
Són elegits democràticament per un període de quatre anys, es renoven per meitats cada
dos anys. Un cop a l'any envien per mail la Memòria de Curs, que recull les seves actuacions.
Actualment són:

- Bet Marrugat - bmarrugat@reddeideas.ws
- Antoni Luis Tomás – aluis@coac.net
- Meritxell Santamaria – meritxell.santamaria@gmail.com
- Mar Castiñeira – mcastineirapalou@gmail.com
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A QUI M’ADREÇO SI TINC UNA INQUIETUD, UN DUBTE O UN SUGGERIMENT?

-Si el tema a tractar és individual del teu fill o filla, cal parlar amb el tutor o tutora, o bé amb
el Cap d’Estudis (demana una cita a Secretaria o escriu a escola@decroly.org)
-Si el tema a tractar pot ser de l’interès d’altres pares, parla amb el Delegat o Delegada, que
ho farà saber a l’Ampa. Si consideres necessari contactar directament amb l’Ampa, pots
escriure a info@ampadecroly.org

La Directora és a la disposició de tots els pares i mares de l’escola en cas de necessitar fer-li
una consulta personalment. Per poder destinar-vos el temps necessari, concerteu una
entrevista.
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