Comissió Representativa Institucional
del Pla Educatiu d’Entorn de l’Alt Segrià

Comissió Tècnica

Comissions operatives

Comissió
d'absentisme

Comissió
d'esports

Comissió de
servei comunitari
i civisme

Comissió de
suport a la tasca
escolar

Comissió
d'igualtat

1.- Comissió Institucional del Pla Educatiu d’Entorn de l’Alt Segrià
1.1.- Integrants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alcalde/ssa de: Almenar, Alfarràs, Alguaire (Presidència del PEE AS)
Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament (Vicepresident)
Regidors/es d’Educació
Altres regidors/es
Inspector de la zona
Representant/s de centres educatius
Representant/s AMPA
Representant/s del Servei Educatiu del Segrià
Representant/s altres Departaments de la Generalitat
Representant/s d’entitats

1.2.- Funcions






Defineix les línies globals del PEE (Projecte marc, prioritats, estratègies, etc.).
Aprova el pla d’actuació anual i la memòria de cada curs.
Distribueix i assigna els recursos econòmics disponibles.
Decideix la composició de la resta de comissions.
Ret comptes de les diferents actuacions del PEE.

2.- Comissió representativa
2.1.- Integrants









Inspector de zona
Assessora LIC
Tècnic/a de l’ajuntament
Regidor/a de barri / Tècnic IME...
Representant /s de centres de primària
Representant/s de centres de secundària
Representant/s AMPA
Representant/s d’entitats i associacions

2.2.- Funcions






Dinamitza les actuacions que es fan en la seva zona.
Fa el seguiment, o el delega, de les actuacions del PEE en la seva zona.
Decideix la composició de la Comissió operativa de la zona.
Decideix el nombre i àmbits de les Comissions participatives de la zona.
Distribueix i assigna els diners rebuts en la zona.

3.- Comissions operatives i participatives
3.1.- Integrants






Inspector de zona
Assessora LIC
Tècnica de l’ajuntament
Altres que es consideri oportú segons necessitats puntuals
Quan la comissió operativa es transforma en participativa, s’afegeixen els membres
que decideixi la Comissió Institucional, garantint la representació dels actors implicats
en l’àmbit de treball de cada comissió.

3.2.- Funcions







Elabora el pla d’actuació anual de la zona.
Elabora la memòria anual de la zona (que després es pot incorporar a la memòria
conjunta del PEE).
A partir de la diagnosi inicial de necessitats, proposa actuacions en el seu àmbit.
Fa el seguiment i avalua les activitats realitzades.
Proposa modificacions en les actuacions realitzades o noves actuacions segons els
resultats obtinguts en les actuacions realitzades.
Escull el seu coordinador per traslladar les seves conclusions a la comissió operativa de
zona.

