Què és el Consell Escolar de Centre ?
És l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els
diferents sectors de la comunitat educativa.

Funcions del Consell Escolar de Centre
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 corresponsabilitat, 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 específiques del Consell Escolar
El consell escolar haurà de constituir una comissió econòmica, integrada pel
director/a, el secretari/a, un/una mestre/a o professor/a, un pare o mare i el/la
representant de l'Ajuntament. 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.
En les escoles d'educació infantil i primària d'estructura lineal,
el consell escolar del centre, haurà de constituir una comissió permanent, integrada
pel director/a, que la presideix, el/la cap d'estudis i sengles representants del

professorat i de les mares o pares dels alumnes, designats pel consell escolar del
centre. De la comissió permanent en forma part el/la secretari/a, amb veu i sense vot.

Composició del Consell Escolar de Centre
El consell escolar dels centres docents públics està format per:
-El director/a (que n'és el president/a)
-El/La cap d'estudis
-El/La secretari/ària ( amb veu i sense vot)
-Un/Una representant de l'Ajuntament
-Un/Una representant del PAS (personal d'administració i
serveis)
-Un/Una representant de l'AFA
-Cinc mestres elegits pel claustre
-Quatre pares o mares d'alumnes.

