
Article 26. El consell escolar

26.1 El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el
govern  de  l’escola  i  l'òrgan  de  programació,  seguiment  i  avaluació  general  de  les
activitats.

26.2 Són funcions del consell escolar :
a)  Aprovar  i  avaluar  el  projecte educatiu  i  el  projecte de gestió,  així  com les normes
d’organització i funcionament del centre,
b) Aprovar  la  carta  de compromís educatiu.  L’aprovació del  projecte educatiu  i  de les
seves modificacions ha de ser per majoria de tres cinquenes parts.
c)  Aprovar  i  avaluar  la  programació  general  anual  del  centre,  sens  perjudici  de  les
competències del  Claustre de professors,  en relació  amb la  planificació  i  organització
docent.
d).  Conèixer  les  candidatures a la  direcció  i  els  projectes de direcció  presentats  pels
candidats.
e) Participar en la selecció del director. Ser informat del nomenament i cessament dels
altres membres de l’equip directiu. Conèixer els nomenaments i cessaments dels òrgans
unipersonals de coordinació i dels mestres tutors. 
f).  Proposar  a  l’Àrea  territorial  del  Departament  d’Ensenyament  la  revocació  del
nomenament del director, acordada per majoria de dos terços.
g). Aprovar la creació d'altres òrgans de govern i de coordinació de l’escola i assignar-los
competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents.
h).  Conèixer  la  resolució  de  conflictes  disciplinaris  i  vetllar  perquè  s’atenguin  a  la
normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries, adoptades pel director, corresponguin a
conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre,  el  Consell
Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el
cas, les mesures oportunes.
Avaluar els resultats de l'aplicació de les normes de convivència, analitzar els problemes
detectats en la seva aplicació efectiva i proposar l'adopció de les mesures a nivell  de
centre per solucionar aquests problemes.
i) Promoure mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat
entre homes i  dones i  la resolució pacifica de conflictes en tots els àmbits de la vida
personal, familiar i social.
j)  Aprovar  el  pressupost  i  el  rendiment  de  comptes  del  centre,  fer-ne  el  seguiment  i
aprovar-ne la liquidació. 
k)  Aprovar  la  programació  i  el  desenvolupament  de  les  activitats  escolars
complementàries,  de  les  activitats  extraescolars  i  dels  serveis,  si  escau  amb  la
col·laboració de les associacions de pares d'alumnes.
 l) Avaluar i aprovar la memòria anual d'activitats del centre.
m)  Promoure  l'optimització  de  l'ús  de  les  instal·lacions  i  el  material  escolar  i  la  seva
renovació, així com vetllar per la seva conservació, sens perjudici del que disposa l'article
7  del  Reglament  orgànic  dels  centres  públics  d'educació  infantil  i  primària.  (DOGC
14.06.96). Aprovar l’obtenció de recursos complementaris en els termes establerts a la llei
(article 122.3 LOE).
n) Col·laborar amb la inspecció d’educació en l'avaluació externa del centre. 
o).  Qualsevol  altra  funció  que  li  sigui  atribuïda  per  disposició  del  Departament
d’Ensenyament.



Article 27. Composició del consell escolar nou

27.1. El consell escolar del centre és compost per :
a. El director, que n'és el president.
b. El cap d'estudis. 
c. Un regidor o un representant de l'ajuntament del terme municipal en el qual  
radica l'escola.
d. 5 mestres elegits pel claustre de professors. 
e. 4  pares d'alumnes elegits entre ells. 
f. Un pare designat per l'associació de pares d'alumnes.
g. Un representant del personal d'administració i serveis del centre.
h. El secretari de l’escola, és membre nat del Consell Escolar però hi asisteix amb 
veu i sense vot i exerceix la secretaria del Consell. 
Al no ser membre del Consell escolar pot ser elegit com a membre representant del
sector mestres amb els mateixos drets que la resta de representants del seu sector.

27.2. El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del
total de components del consell. El nombre de representants electes dels pares d'alumnes
no pot ser inferior a un terç del total de components del consell.

27.3 El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada sector tot
respectant  els  criteris  esmentats  en  l'apartat  anterior  d'aquest  article.  D'aquesta
configuració del  consell  escolar,  el  president  d'aquest  en dóna compte a la  delegació
territorial del Departament d'Ensenyament. No es pot modificar la configuració del consell
escolar  del  centre  durant  els  tres  cursos  acadèmics  següents  a  aquells  en  què  és
determinada.

27.4. Quan a l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal
activitat del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'algun membre
de la comunitat educativa que no és membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la
sessió per tal que informi sobre el respectiu tema o qüestió.

Article 39. Les comissions del consell escolar

Són comissions del  consell  escolar  la  comissió  permanent,  la  comissió  econòmica,  la
comissió de convivència i la comissió de menjador.

Article 40. La comissió econòmica 

40.1 La comissió econòmica és formada pel director, el secretari, un mestre i un pare del
consell.

40.2 La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el consell
escolar. L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són
delegables.

40.3. Es crea la comissió permanent depenent de l'econòmica, integrada pel secretari i el
tresorer de l'AMPA, la funció de la qual serà dur a terme l'assessorament al secretari i el
seguiment dels moviments econòmics realitzats dia a dia pel centre. 



40.4. Són funcions de la comissió econòmica :
a. Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre.
b. Les que expressament li delegui el consell escolar.

40.5 La comissió econòmica es reunirà preceptivament un cop per trimestre i sempre que
calgui a iniciativa de qualsevol dels seus membres.

Article 41. La comissió permanent

41.1 La comissió permanent és formada per l'equip directiu i dos pares.

41.2 La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell
escolar.  El  consell  escolar  del  centre  no  pot  delegar  en  la  comissió  permanent  les
competències referides a :

a. La selecció i cessament de director 
b. La creació d'òrgans de coordinació
c.  L'aprovació  del  projecte  educatiu,  del  pressupost  i  la  seva  liquidació,  del  
reglament de règim interior i de la programació general anual.
d. Les de resolució de conflictes i imposició de correctius amb finalitat pedagògica 
en matèria disciplinària d'alumnes.

41.3. Són funcions de la comissió permanent:
a. Resoldre les qüestions de caràcter urgent.
b. Les que expressament li delegui el consell escolar.

41.4 La via de comunicació d'aquesta comissió serà per mitjans electrónics.

Article 42. La comissió de convivència 

42.1 La comissió de convivència és formada pel director, el cap d'estudis i la mestra d'aula
especial i coordinadora LIC, pel sector mestres, i dos pares del consell. 

42.2 La comissió de convivència té com a finalitat garantir una aplicació correcta de les
normes relatives als drets i deures de l’alumnat, així com col·laborar en la planificació de
mesures preventives i en la mediació escolar, quan calgui.

42.3 Són funcions de la comissió de convivència:
a. conèixer els casos de conflicte i les solucions de mediació o sanció disciplinaria 
que es produeixin en el centre.
b.  Assessorar  el  director  en  determinats  casos  sobre  l'aplicació  de  mesures  
correctores i sancions

Article 43. La comissió de menjador

43.1 La comissió de menjador és formada pel director,  un pare i la coordinadora dels
monitors.

43.2 La comissió de menjador té les competències que expressament li delega el consell
escolar. 

43.3. Són funcions de la comissió de menjador:
a. Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar, tenint en 



compte els aspectes alimentaris i educatius, els relacionats amb l'organització i el 
funcionament del servei i d'acord amb els principis i objectius del projecte educatiu 
del centre.
b. Les que expressament li delegui el consell escolar


