Consell Escolar dels centres
docents públics

El consell escolar


El consell escolar és un òrgan
col·legiat de govern del centre
docent amb representació dels
diferents sectors que formen la
comunitat educativa.

Atribucions del consell escolar dels
centres docents públics (1)


Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es
refereix el capítol II del títol V de la LOE, (projecte
educatiu de centre, recursos, pressupostos, reglament de
regim intern...)







Aprovar i avaluar la programació general anual del
centre, sense perjudici de les competències del
claustre de professors, en relació amb la planificació i
organització docent.
Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes
de direcció presentats pels candidats.
Participar en la selecció de la direcció en els termes
establerts per la llei. Ser informat del nomenament i
cessament de la resta de membres de l’equip directiu.
Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat
per majoria de dos terços, proposar la revocació del
nomenament de la direcció.

Atribucions del consell escolar dels
centres docents públics (2)






Decidir sobre l’admissió de l’alumnat amb sujecció al
que estableix la LOE i les disposicions que la
desenvolupen.
Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i
vetllar perquè s’adeqüin a la normativa vigent. Quan
les mesures disciplinàries adoptades per la direcció
corresponguin a conductes de l’alumnat que
perjudiquen greument la convivència del centre, el
Consell Escolar, a instància del pares, mares o tutors,
podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si ho
estima oportú, les mesures escaients.
Proposar les mesures i iniciatives que afavoreixin la
convivència en el centre, la igualtat entre homes i
dones, i la resolució pacífica dels conflictes en tots els
àmbits de la vida personal, familiar i social .

Atribucions del consell escolar dels
centres docents públics (3)


Promoure la conservació i renovació de les
instal·lacions i equipaments escolars i aprovar
l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el
que estableix l’article 122.3. (recursos que no poden
provenir de les associacions de pares i mares d’alumnes).





Fixar les directrius per a la col·laboració, amb
finalitats educatives i culturals, amb les
administracions locals, amb altres centres, entitats i
organismes.
Analitzar i valorar el funcionament general del centre,
l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les
avaluacions internes i externes en què participi el
centre.

Atribucions del consell escolar dels
centres docents públics (4)




Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a
petició de l’administració competent, sobre el
funcionament del centre i la millora de la qualitat de la
gestió, així com sobre aquells altres aspectes
relacionats amb la seva qualitat.
Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per
l’administració educativa (directrius activitats
complementaries i extraescolars, llibres de text, ús
d’instal·lacions , menjadors, etc.)

Composició del consell escolar dels
centres docents públics







El director/a, que el presideix
El/la cap d’estudis
Un/a representant de l’Ajuntament
Un nombre determinat de representants del
professorat
Un nombre determinat de representants de l’alumnat
(l’alumnat de 1er i 2on curs no podran participar en la
selecció o cessament de la direcció del centre)







Un nombre determinat de representants dels pares i
mares o tutors de l’alumnat, un dels quals serà
designat per l’associació de pares i mares d’alumnesAMPA.
Un/a representant del personal d’administració i
serveis
El/la secretari/a del centre (amb veu i sense vot)

Composició del consell escolar dels
centres docents públics





Altres :
Un/a representant de les organitzacions empresarials
o institucions laborals (en els centres de FP i
ensenyaments artístics , amb veu i sense vot)
Un/a representant del personal d’atenció educativa
complementaria (en els centres d’educació especial i/o
amb unitats especifiques d’educació especial)



Un cop constituït el consell escolar, es designarà una
persona perquè impulsi mesures educatives que
fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i
dones.

Representació dels sectors de la
comunitat educativa








El consell escolar del centre estableix el nombre de
representants de cada sector. S’ha de notificar la
composició als serveis territorials del Departament
d’Educació. No es pot modificar la configuració del
consell escolar fins que no han passat tres anys.
El nombre de representants del professorat elegits pel
claustre no pot ser inferior a un terç del total de
membres del consell escolar.
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 centres d’educació secundària i altres centres
docents amb representació de l’alumnat i dels pares
d’alumnes, el nombre global de representants és
parell i la representació és per parts iguals entre
ambdós sectors

Representació dels sectors de la
comunitat educativa






La condició de membre electe del consell escolar
s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova
la meitat de membres representants de l’alumnat,
mares i pares i professorat.
Les vacants produïdes en el consell escolar es
cobreixen d’acord amb el procediment establert en el
reglament de regim interior. En el seu defecte, la
vacant és ocupada pel següent candidat més votat a
les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per
cobrir la vacant aquesta queda sense cobrir fins la
propera renovació del consell escolar.
La condició de membre del consell escolar es perd
quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne
membre, quan no es compleix algun dels requisits per
ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat revoca la
designació

Poden ser candidats/es al consell escolar



Tots els membres del claustre.
Els pares i mares i els tutors/es 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 i mares que avalen el candidat).



Tot l'alumnat del centre que figura en el corresponent
cens electoral.( Les candidatures poden presentar-se
acompanyades de l'aval d'una associació d'alumnes o d'una
relació d'alumnes que avalen el candidat/a).





Tots els membres del cens electoral del personal
d'administració i serveis.
Els membres del cens electoral del personal d'atenció
educativa complementària.

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/a 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.

Procediments electorals


Cada persona amb dret a vot pot votar un nombre
màxim de candidats o candidates igual al nombre de
representants del seu sector en el consell escolar
(professorat, mares i pares, alumnat, personal
d’administració i servei, personal d’atenció educativa
complementària).






No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu.
En el sector de pares i mares, el dret de vot el pot
exercir el pare i la mare de l’alumne.
El director/a del centre 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’exercicí del dret de vot.

Organització del consell escolar










El consell escolar es reuneix preceptivament una
vegada al trimestre i a l’inici i final de curs.
Les sessions poden ser plenàries ordinàries i
extraordinàries.
Les sessions han de ser convocades per la
presidència o bé l’ha de sol·licitar un terç dels
membres
Les comissions del consell escolar són: la comissió
permanent, l’econòmica i la de convivència.
El consell escolar pot constituir altres comissions
(sortides, menjador, activitats extraescolars, etc.)

Organització del consell escolar


Hom ha de procurar que les decisions es prenguin
per consens. Si no és possible arribar a un acord, es
determinarà la decisió per majoria dels membres
presents, llevat dels casos que la normativa determini
una altra majoria qualificada.

Normativa de consulta







Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 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.
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres (DOGC 4670)
El reglament de regim intern

