Prepara't per la reunió del Consell Escolar
CARACTERISTIQUES:
Durada mitjana: 2-3 hores
Nombre D'assistents (aprox.): 15-17 persones.
Convocatòria:
- Normalment es celebrarà una vegada per trimestre.
- Pots proposar a la directora o director del centre que es faci una reunió en qualsevol moment.
- Pots demanar d'incloure a l'ordre del dia els punts que vulgueu que es tractin.
- La convocatòria ha d'arribar amb el temps suficient per poder preparar la reunió, en el cas contrari,
podeu reclamar un ajornament del Consell Escolar.
COSES A FER ABANS DE LA REUNIÓ:
 Preparar els temes amb el grup de representants de l'alumnat al Consell Escolar.
 Reunir a les persones delegades de classe per informar de la reunió i per si tenen algun tema
per afegir a l'ordre del dia. És bàsic que les persones delegades també puguin tenir temps per
tractar el tema amb la resta de companys i companyes.
COM MILLORAR UNA PROPOSTA I ACONSEGUIR SUPORT:
- Parlar prèviament els temes que vulguem presentar amb l'Associació de Mares i Pares i amb aquella part
del professorat que sapiguem que és més propera a les nostres propostes, per tal d'aconseguir el seu
suport.
- Hi ha altres maneres de mostrar que teniu el suport de la resta de companyes i companys, com per
exemple, presentar una recollida de signatures. Sempre serà positiu i profitós buscar el màxim nombre
d'avals possibles per tot allò que vulgueu proposar.
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
- Una reunió és un lloc on parlar, discutir, generar projectes conjunts, resoldre conflictes... El
desenvolupament habitual serà parlar i discutir cada punt, arribar als acords corresponents i passar al
següent tema.
- Mira d'establir relacions i no tancar-te en banda a les propostes que puguin venir per part del
professorat o personal d'administració, ja que potser hi esteu d'acord.
COM ACABAR I QUÈ FER DESPRÉS:
-Recollir els acords i notes més significatives i informar a la resta d'alumnes, tant amb cartells com amb
reunions, de lquè s'ha parlat al Consell Escolar.

