
QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?
El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el
govern dels centres.

QUI FORMA EL CONSELL ESCOLAR?

1. En els centres públics el formen:
 El director o directora, que el presideix.
 El cap o la cap d'estudis.
 Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
 Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits

respectivament per ells i entre ells.
 Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre

aquest personal.
 En els centres específics d'educació especial també és membre del consell

escolar un o una representant del personal d'atenció educativa que no té la
consideració de representació del professorat als efectes de determinar la
composició del consell escolar.

2. El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix
amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de
membres del consell, elegits pel claustre i en representació d'aquest.

4. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser
inferior a un terç del total de persones membres del consell.

5. Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i
mares més representativa del centre (AMPA).

6. Cada centre determina la composició del consell escolar.

QUINA ÉS LA FUNCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR ALS CENTRES PÚBLICS?

1. Participar en l'aprovació del projecte educatiu.
2. Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament

i de la gestió econòmica del centre.
3. Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta

de documents de gestió del centre.
4. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de

col·laboració del centre amb entitats i institucions.
5. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
6. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o

directora.
7. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
8. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.



9. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer
l'evolució del rendiment escolar.

10. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
11. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

CADA QUAN ES CONVOQUEN ELECCIONS?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos
anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.
Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la
persona titular del centre privat concertat.
Les vacants del consell escolar s'ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa
el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions.
Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell
escolar.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per
meitats cada dos anys.

COM PODEM PARTICIPAR EN LES ELECCIONS DEL CONSELL ESCOLAR?
En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
 Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més

representatius.

FUNCIONAMENT

 El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre
que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les
seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la
seva finalització.

 El consell escolar actua normalment en ple.
 Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas,

s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre
òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un
representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública,
a més, hi ha d'haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió
econòmica del centre.


