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Secció 1. CONSELL ESCOLAR   
(Article 27 Decret Autonomia adaptat al centre): 
 
El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar  
en el govern del centre. 
 
Corresponen al consell escolar les facultats establertes als articles 148  de la Llei 
d’educació. 
 
Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que  
impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i  
dones. 
 

Renovació de les persones membres del consell escolar (Article 28 Decret 
Autonomia): 
Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents  
sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix a la 
disposició addicional tercera. 
 
Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de 
cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell  escolar 
renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de  desembre. 
Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres  
del consell escolar les convoca el director o directora del centre públic amb quinze dies 
d’antelació, dins les dates que a  aquest respecte fixi amb caràcter general el 
Departament d’Educació. 
 
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar per la següent 
candidatura més  votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits 
que la van fer  ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates 
per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell 
escolar. La nova  persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat 
a la persona  representant que ha causat la vacant.   
 
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 per ser  
elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació. 
 
 Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes  que 
aprova el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic. En tot cas, 
aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les 
diverses candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran 
presidides pel director o  directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han 
d’establir un període  no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un 
sector i el dia de les votacions.  
 

Composició del Consell Escolar (Article 45 Decret Autonomia): 
Sense perjudici del que s'estableix en l'article 27, el consell escolar d'un centre públic 
està integrat per les següents persones membres: 

a) El director o directora, que el presideix. 

b) El cap o la cap d'estudis. 
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c) Un o una representant de l'Ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 

d) Els i les representants del professorat que s'elegeixen pel claustre. El nombre de 
representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones 
membres del consell. 

e) Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i 
entre ells. El nombre de representants de 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. 

f) Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest 
personal. 

(Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació 
secundària obligatòria) 

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

 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 escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que 
es dugui a terme després que s'hagi aprovat. 

 

Funcionament del Consell Escolar (Article 46 Decret Autonomia): 

 Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei 
d'educació. 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 d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació. 

El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no 
estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de 
l'Administració de la Generalitat. 

 El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que es  convocat pel 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. 

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 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 48 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. 

Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat 
normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna 
persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)
  

                               

Escola Escola Nova     

 

 

 

se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió 
corresponent. 

Funcions del Consell Escolar (art. 148.3 – Llei Educació) 

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 les anàlisis 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. 
 

Comissions de treball del Consell Escolar (Article 47 Decret Autonomia) .    

Dins del consell Escolar, s´han creat unes comissions d'estudi i informació per 
delimitar i afavorir els àmbits d'actuació i les funcions que s‘encomanen al plenari del 
consell per tal de facilitar i agilitzar, en alguns casos, la tasca d’aquest òrgan. 

Les comissions incorporen, en tot cas, 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 representant de les mares i els pares, sense perjudici del que 
s'estableix en l'apartat següent. El consell escolar pot autoritzar que s'incorporin 
d'altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui 
d'interès per als objectius de la comissió. 

 

ACORD DE CENTRE: 

Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha: 

La comissió econòmica 

La comissió econòmica integrada, com a mínim, pel director o directora, que la 
presideix, el secretari o secretària i, en el seu cas, l'administrador o administradora, un 
professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un o una 
representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió 
econòmica del centre i formula, d'ofici o a requeriment del consell, les propostes que 
siguin escaients en aquesta matèria. 
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Les funcions de la comissió econòmica són: 
- Col·laborar en l’elaboració del pressupost. 
- Informar sobre temes econòmics del centre.  
- Estudiar i fer propostes sobre temes econòmics. 
- Altres que li delegui el Consell Escolar. 

Comissió Permanent 

La comissió permanent, integrada, com a mínim, pel director o directora, que la 
presideix, el o la cap d’estudis i un professor o professora, un o una representant dels 
pares i mares. La comissió permanent supervisa el seguiment del funcionament 
general de l’escola, de les normes de convivència  del centre i formula, d'ofici o a 
requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. 

Les funcions de la comissió permanent són : 
- Fer un seguiment del funcionament general de l’escola. 
- Informar sobre allò que se’ls demani. 
- Estudiar i fer propostes. 
- Fer propostes de millora. 
- Altres que li encarrega el Consell Escolar. 

 


