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Què és el Consell Escolar ? 
 
 

 
 Cada dos cursos se celebren les eleccions per renovar parcialment el Consell Escolar.  
 

Objectius 
- Motivar i implicar els/les alumnes i a la vegada pares i mares per a presentar-se  

com a candidats. 
- Difondre i mantenir informada tota la comunitat educativa del      

desenvolupament de tot aquest procés.  
 

Temps 
Una hora, aproximadament. 
 

Material 
- Normativa  (passos a seguir en la metodologia) 
- Full de resposta 

 

Metodologia 
1. Explicar què és el Consell Escolar 
El Consell Escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representada 
tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper 
important en el funcionament del centre. 
 
2. Composició del Consell Escolar dels centres públics 
1. El Consell Escolar d'un centre públic està integrat per les següents persones 
membres: 

- 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 són elegits 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. 
 
 
 
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. 
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3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 
persones membres del Consell. 
 
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. Una de les persones 
representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més 
representativa del centre. 
 
5. Cada centre determina la composició del Consell Escolar que queda recollida a les 
seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en aquest 
article i la resta de legislació vigent. 
 
6. El centre no pot modificar la configuració del Consell Escolar dins dels tres cursos 
acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en 
la composició del Consell  no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es 
dugui a terme després que s'hagi aprovat. 
 
Les eleccions al Consell Escolar és un esdeveniment que es duu a terme cada dos anys 
i repercuteix de forma important en la  gestió del nostre centre.  
 
3. Les seves funcions 
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de 
tres cinquenes parts dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 
els resultats. 
c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 
col·laboració del centre amb entitats o institucions. 
d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 
directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 
d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en l’anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 
l'evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 A més, li correspon vetllar i donar suport a l'Equip Directiu per al compliment de 
la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del 
projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern 
unipersonals i col·legiats  

 El Consell Escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament.  
 El Consell es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 

convoca el director o directora del centre o ho sol·licita almenys 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. 

 Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és 
possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres 
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presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 
qualificada. 

 La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell 
amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, juntament amb la 
documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El 
Consell Escolar es pot reunir d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa 
de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d'acord. 

 
 
4. Procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar del centre 
Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es 
renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar. 
 
Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del Consell  
les convoca el director del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la 
data de realització de les votacions. Dins dels quinze dies esmentats els candidats 
poden donar a conèixer les seves propostes utilitzant mitjans que no interfereixin en la 
marxa ordinària del centre. 
 
Són candidats i candidates les persones següents: 
a) Sector de representants del professorat: totes les persones membres del Claustre. 
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares i 
els tutors o tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la 
tutela i que figuren en el corresponent cens electoral. Les candidatures poden 
presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de pares i mares d’alumnat o 
d’una relació de pares i mares. 
c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat del centre que figura en el 
corresponent cens electoral i no ha estat objecte de sanció per conducta greument 
perjudicial per a la convivència del centre durant l’actual curs escolar o 
l’immediatament anterior. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de 
l’aval d’una associació d’alumnes o d’una relació d’alumnes. 
d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones 
que figuren en el cens electoral del personal d’administració i serveis. 
e) Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: totes les 
persones que figuren en el cens electoral del personal d’atenció educativa 
complementària. 
 
 El director o directora ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i sempre en 
l’interior del centre, les dades dels cens electorals de cada sector en el moment de la 
convocatòria de les eleccions.  
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FITXA DE RESPOSTA DE L’ALUMNE/A 
 
 
1. Què és el Consell Escolar?______________________________________ 
 

 

 

 
2. Marca amb una creu els membres del Consell Escolar d'un centre: 

 

 El director o directora, que el presideix. 
 El coordinador pedagògic. 
 El cap o la cap d'estudis. 
 Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el 

centre. 

 El conserge. 
 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 representant de cap de departament. 
 Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre 

aquest personal. 

 Coordinador de l’ESO i Batxillerat 
 
3. Quines són les seves funcions ? Marca F (fals) o V (vertader). 

 Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents. 
 Aprovar l’horari dels professors i professores. 
 Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 

 Aprovar l’horari dels diferents grups. 
 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

 Aprovar les normes d'organització i funcionament, i les modificacions 
corresponents. 

 Aprovar la musica que es posi entre hora i hora de las classes. 
 Aprovar la carta de compromís educatiu. 
 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 
 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

 Decidir la sanció en cas d’obertura d’expedient disciplinari. 
 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 

alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

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

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

 
4. Quin és el procediment electoral ? Emplena els espais buits. 
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Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de _____________i 
es renoven per meitats cada _____________el primer trimestre del curs escolar. 
 
Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del Consell 
Escolar les convoca __________________amb un mínim de quinze dies hàbils 
d'antelació a la data de realització de les votacions. Dins dels quinze dies 
esmentats els candidats poden donar a conèixer les seves __________ 
utilitzant mitjans que no interfereixin en la marxa ordinària del centre. 
 
Són candidats i candidates les persones següents (subratlla’n els veritables 
representants): 
 

 Sector de representants del professorat: totes les persones membres del 
Claustre. 

 Sector de representants de Salut i Escola. 
 Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat. 
 Sector de representants de l’alumnat. 
 Sector de representants de l’Equip Directiu. 
 Sector de representants del personal d’administració i serveis. 
 Sector de representants del personal d’atenció educativa. complementària. 
 Sectors de representants de prevenció de riscos laborals. 

 
 
5. Valoració personal dels avantatges de formar part com a alumne/a  del 
Consell Escolar. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 
 
 
IMPORTANT: 
 
EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE ÉS UN ÒRGAN DE GOVERN COL·LEGIAT ON ES 
TROBA REPRESENTADA TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA. ÉS UN ÒRGAN DE 
DECISIÓ I PARTICIPACIÓ QUE JUGA UN PAPER IMPORTANT 
_________________________________ 


