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DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
DECRET 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la
composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el
nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.
(Pàg. 12245)

El capítol 2 d'aquest Decret regula la composició i la constitució del consell escolar dels
centres públics i concreta la participació dels òrgans de govern, dels professionals de
l'ensenyament, de l'alumnat i de les seves famílies, de l'entorn social i professional i dels
ajuntaments. Aquesta concreció de la participació es fa compatible amb la necessària
autonomia del centre per fixar el nombre de membres de cada sector electiu del consell
escolar. Així mateix, assigna determinades competències reguladores al reglament de
règim interior del centre o, directament, al consell escolar.

Capítol 2
Del consell escolar
Article 2
Composició del consell escolar del centre
2.1 El consell escolar dels centres docents públics és compost per:
a) El director, que el presideix.
b) El cap d'estudis.
c) Un regidor o un representant de l'Ajuntament, del terme municipal en el qual es troba
el centre.
d) Un nombre determinat de representants del professorat elegits pel claustre.
e) Un nombre determinat de representants de l'alumnat i dels pares o tutors dels alumnes
elegits per i entre ells, respectivament.
f) Un representant del personal d'administració i serveis del centre.

g) Un membre designat per l'associació de pares i mares d'alumnes més representativa,
d'acord amb el seu nombre d'associats.
h) El secretari del centre, que actua com a secretari del consell escolar, amb veu i sense
vot.
2.4 El nombre de representants del professorat elegits pel claustre no pot ser inferior a
un terç del total de membres del consell escolar.
2.5 El nombre de representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes, en conjunt, no pot
ser inferior a un terç del total de membres del consell escolar.
En els col·legis d'educació infantil i primària, l'alumnat de tercer cicle pot participar en
el consell escolar en els termes que estableixi el reglament de règim interior, amb veu i
sense vot.
2.6 El consell escolar del centre estableix el nombre total de representants de cada
sector respectant els criteris esmentats en els apartats anteriors d'aquest article. La
direcció del centre, o l'administració titular quan el centre no és de la Generalitat de
Catalunya, notifica la configuració del consell escolar als serveis territorials
corresponents del Departament d'Educació. No es pot modificar la configuració del
consell escolar del centre fins que no han passat tres anys des que és determinada.
2.7 La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per quatre
anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la
meitat dels membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes, sens perjudici
que es puguin cobrir d'immediat les vacants que es produeixin.
La vacant que es produeix en el consell escolar és ocupada pel procediment establert al
reglament de règim interior del centre. Si aquest no ho preveu, la vacant és ocupada pel
següent candidat més votat en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits
que el van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats per cobrir la
vacant, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. El
nou membre ha de ser nomenat pel temps de mandat que li restava a la persona que ha
causat la vacant.
2.8 La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que
comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits necessaris per
ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat revoca la designació.

Article 4
Candidats
4.1 Són candidats dels diferents sectors:
a) Del sector de professorat: tots els membres del claustre.
b) Del sector de pares: els pares i els tutors d'alumnes del centre que exerceixen la pàtria
potestat o la tutela d'aquests i figuren en el corresponent cens electoral. Les candidatures

poden presentar-se acompanyades de l'aval d'una associació de pares i mares d'alumnes
o d'una relació de pares que avalen el candidat.
c) Del sector de l'alumnat: tot l'alumnat del centre que figura en el corresponent cens
electoral i no està afectat per les limitacions de l'article 2.5 d'aquest Decret. Les
candidatures poden presentar-se acompanyades de l'aval d'una associació d'alumnes o
d'una relació d'alumnes que avalen el candidat.
d) Sector de representants del personal d'administració i serveis: tots els membres del
cens electoral del personal d'administració i serveis.
e) Sector de representants del personal d'atenció educativa complementària: els
membres del cens electoral del personal d'atenció educativa complementària.
4.2 Aquelles persones que en un mateix centre formen part de més d'un sector de la
comunitat escolar només poden presentar-se com a candidates per un dels sectors. Així
mateix, els membres nats del consell escolar que alhora formen part d'un sector que hi
és representat no poden presentar-se com a candidats.
4.3 Si el nombre de candidats a membres del consell escolar d'un determinat sector és
inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector corresponent són
elegibles com a representants d'aquest sector en el consell escolar. Si el membre elegit
en aquestes circumstàncies és un membre del professorat, un membre del personal
d'administració i serveis o un membre del personal d'atenció educativa complementària,
ha d'assumir la representació. Si és membre de l'alumnat o del sector de pares, i no vol
assumir-la, el lloc queda vacant fins a la convocatòria següent.

Article 5
Meses electorals
Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector dels representants del personal
d'administració i serveis i del de representants del personal d'atenció educativa
complementària, es constitueix una mesa electoral, presidida pel director del centre,
encarregada d'aprovar el cens electoral, de publicar la relació de candidats amb tres dies
d'antelació a la votació, d'organitzar la votació, de fer l'escrutini i de fer constar en acta
pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es
puguin presentar.
a) Per a l'elecció dels representants del professorat, la mesa electoral està formada pel
director, o òrgan de govern en qui delegui, pel professor amb més antiguitat al centre i
pel professor amb menys antiguitat, que actua de secretari. Si tenen la mateixa
l'antiguitat, en forma part el professor de major o menor edat, respectivament.
b) Per a l'elecció del sector dels representants dels pares d'alumnes, la mesa electoral
està formada pel director del centre, o òrgan de govern en qui delegui, i per dos
membres d'aquest sector designats per sorteig entre tots els que integren el cens d'aquest
sector; d'entre els designats, el de menys antiguitat al centre actuarà de secretari.

c) Per a l'elecció dels representants de l'alumnat, la mesa electoral està formada pel
director del centre, o per l'òrgan de govern en qui delegui, i per dos membres d'aquest
sector designats per sorteig entre els alumnes elegibles del centre; l'alumne de curs
superior actuarà de secretari i, en cas de coincidència, el de major edat.
d) Per a l'elecció del representant del personal d'administració i serveis i per a l'elecció
del representant del personal d'atenció educativa complementària, la mesa electoral, que
és única, està formada pel director, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari del
centre, que exercirà també aquesta funció en la mesa electoral, pel membre del personal
d'administració i serveis amb més antiguitat en el centre i pel membre del personal
d'atenció educativa complementària amb més antiguitat en el centre.
Quan coincideix personal de la mateixa antiguitat, en forma part el de major edat.

Article 6
Censos electorals
Formen part del cens electoral de cada un dels sectors:
a) En el cas del professorat, tots els professors que integren el claustre en el moment de
la convocatòria.
b) En el cas dels pares d'alumnes, tots els pares i tots els tutors legals, els fills i els
pupils dels quals estan matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les
eleccions.
c) En el cas de l'alumnat, tots els alumnes que estan matriculats al centre en el moment
de la convocatòria d'eleccions.
d) En el cas dels representants del personal d'administració i serveis, tot el personal
d'administració i serveis funcionari o contractat per l'administració titular, o per
l'administració local en el cas dels col·legis d'educació infantil i primària i dels col·legis
d'educació especial, que presta serveis al centre en el moment de la convocatòria.
e) En el cas dels representants del personal d'atenció educativa complementària tot el
personal d'atenció educativa complementària funcionari o contractat per l'administració
titular i que presta serveis al centre.
El director fa públics al tauler d'anuncis els censos electorals de cada sector en el
moment de la convocatòria de les eleccions. Així mateix, obre un termini de tres dies
per a la presentació de reclamacions en relació amb els censos electorals i pren les
mesures per a la resolució de les reclamacions de tal manera que els censos definitius,
que aproven les respectives meses electorals, es fan públics amb una antelació de set
dies respecte a la data de les eleccions de cada sector.

Article 7
Procediment d'elecció dels representants dels diferents sectors del
consell escolar
7.1 En relació amb les eleccions del sector de representants del professorat:
a) L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada amb aquest
únic punt en l'ordre del dia.
b) Cada professor pot votar un nombre màxim de candidats igual al nombre de
representants d'aquest sector a elegir en el consell escolar.
7.2 En relació amb les eleccions del sector de representants dels pares d'alumnes:
a) Les associacions de pares i mares d'alumnes o els grups de pares que avalen un
candidat poden designar-ne un que actua a la mesa electoral com a supervisor.
b) El nombre màxim de candidats que pot ser votat per cada elector és igual al nombre
de representants d'aquest sector a elegir en el consell escolar.
7.3 En relació amb les eleccions del sector de representants de l'alumnat:
a) Les associacions d'alumnes o els grups d'alumnes que avalen un candidat poden
designar-ne un que actua a la mesa electoral com a supervisor.
b) El nombre màxim de candidats que pot votar cada elector és igual al nombre de
representants que aquest sector tingui a elegir en el consell escolar.
7.4 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal
d'administració i serveis, cada membre pot votar, com a representant d'aquest sector, un
candidat.
7.5 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d'atenció
educativa complementària, cada membre pot votar, com a representant d'aquest sector,
un candidat.
7.6 El director precisa les hores de votació de cada sector en la convocatòria de les
eleccions, d'acord amb les característiques del centre i la possibilitat horària dels
electors, per tal d'afavorir i garantir l'exercici del dret de vot.
7.7 Les votacions són personals, directes i secretes. No s'admet la delegació de vot ni el
vot per correu.
En el cas dels pares d'alumnes, poden votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que
la pàtria potestat de l'alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, cas en el
qual només aquest té dret de vot.

El reglament de règim interior de cada centre pot establir el procediment per dirimir
situacions d'empat en el procés electoral. Si el reglament de règim interior no ho preveu,
es considera elegit el candidat de més edat.
7.8 Una vegada finalitzat el procés electoral, es constitueix el consell escolar del centre
en el termini de quinze dies a partir de l'última elecció i prenen possessió els nous
membres. En el termini de trenta dies hàbils des de la constitució del consell escolar, es
constituiran les comissions que escaigui, previstes al reglament orgànic i al reglament
de règim interior del centre.
El secretari estén acta de la sessió de constitució del consell escolar.
El director del centre, o l'administració titular si no ho és la Generalitat de Catalunya,
tramet al director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació que
correspongui, còpia autenticada de les actes del procés de constitució del consell
escolar.

Article 8
Procediment d'elecció dels membres del consell escolar en centres de
nova creació
8.1 En el cas de centres de nova creació en què es constitueix per primera vegada el
consell escolar, el director estableix el nombre de representants de cada sector
respectant els criteris establerts en l'article 2 d'aquest Decret i convoca eleccions per
cobrir tots els llocs del consell escolar no més tard del 15 d'octubre. Tot el procés
d'elecció dels membres i la constitució del consell escolar ha de realitzar-se abans del 30
de novembre.
8.2 En la primera renovació parcial posterior a la constitució inicial se substitueix la
meitat dels representants del professorat i la meitat dels representants de l'alumnat i dels
pares d'alumnes. Aquesta primera renovació no es du a terme abans que no hagi
transcorregut un any des de la constitució inicial del consell.
El consell escolar decideix per majoria absoluta els criteris per determinar els membres
de cada sector afectats per la primera renovació parcial, o bé decideix directament,
també per majoria absoluta, quins són els membres concrets de cada sector afectats per
la renovació parcial. En el cas que no s'assoleixi la majoria exigida, s'apliquen els
criteris següents:
a) Sector de professorat: els afectats per la renovació parcial són successivament els de
més recent destinació al centre, els de menys antiguitat com a funcionari de carrera al
cos actual i els de menys edat.
b) Sectors d'alumnat i de pares d'alumnes: els afectats per la renovació són els alumnes i
els pares d'alumnes que, atesa l'edat, i el curs escolar, abans els correspongui deixar de
ser membres de la comunitat educativa del centre.
En el cas que coincideixin diversos, l'afectat és el de menys edat.

