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Normativa del consell escolar de l’escola Els pins 

Aprovada el 3 de desembre de 2014 i actualitzada el 26 de gener de 2017  

 

1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

1.1. ÒRGANS COL.LEGIATS DE GOVERN  

1.1.1. Consell escolar  

El Consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat 

escolar en el govern del Centre (Art, 126 i 127 LOE 2/2006, de 3 de maig).  

Composició i competències  

Els components del Consell Escolar són:  

a. El/la directora/a del Centre, que n’és el president.  

b. El/la cap d’estudis.  

c. Un regidor/a o representant de l’Ajuntament.  

d. Un nombre de professors ( 5), elegits pel claustre, que no pot ser 

inferior a un terç del total dels components del consell..  

e. Un nombre de pares (5), elegits respectivament per ells i entre ells, que 

no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.  

f. Un representant del personal d’administració i serveis del centre.  

g. El/la secretari/a del centre, que actuarà com a secretari del consell, 

amb veu i sense vot.  

h. Un representant dels pares designat per l’AMPA més representativa del 

centre, d’acord amb el procediment que estableixin les administracions 

educatives.  

Són funcions del consell: 

Corresponen al consell escolar de l’escola Els Pins les funcions següents: 

1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria 

de tres cinquenes parts dels membres.  

2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats.  

3. Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords 

de col·laboració del centre amb entitats o institucions.  

4. Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions 

corresponents.  

5. Aprovar la carta de compromís educatiu.  

6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.  
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7. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.  

8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora.  

9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als 

alumnes.  

10. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 

complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el 

desenvolupament.  

11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre 

i conèixer l'evolució del rendiment escolar.  

12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.  

13. Aprovar els criteris de funcionament del servei de menjador i participar en el 

procés de selecció de l’empresa que gestiona el servei. 

14. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments 

escolars, i aprovar l’obtenció de recursos complementaris 

15. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

Funcionament del consell 

 El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 

específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar 

la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal 

de direcció, un professor o professora, i un representant o una representant 

de les mares i els pares.  

 

Comissions del  consell 

Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals s’hi 

hauran d’incorporar  un membre de l’equip directiu, un representant del claustre i un 

representant  dels pares i mares. 

El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin altres persones membres de la 

comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la 

comissió. Puntualment hi podran participar altres professionals  amb veu i sense vot, 

quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 

Entre les comissions que es constitueixin hi ha d’haver preceptivament una comissió 

econòmica i una de convivència.  

Les comissions del consell escolar de l’escola Els pins són: 
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 Comissió econòmica integrada com a mínim per  la directora, el secretari, el o 

la representant municipal i un pare o mare. Aquesta comissió supervisa la 

gestió econòmica del centre.  

 Comissió de convivència i igualtat integrada com a mínim per la directora, dos 

pares i dos mestres. Aquesta comissió té com a finalitat garantir una aplicació 

correcta del Decret 279/2006 així com col.laborar en la planificació de 

mesures preventives i en la mediació escolar. 

 Comissió de  temps de migdia integrada com a mínim per  la directora, dos 

pares i dos mestres. Aquesta comissió té com a finalitat fer el seguiment de 

les activitats de l’espai del migdia, revisió i suggeriment dels menús i estar 

informats de les beques  i ajuts als infants.  

 Comissió de socialització de llibres de text integrada com a mínim per la cap 

d’estudis, una mestra i dos pares. Aquesta comissió té com a finalitat fer un 

seguiment del projecte i formular noves propostes al consell escolar. 

 Comissió d’activitats extraescolars integrada com a mínim per la cap 

d’estudis, una mestra i dos pares. Aquesta comissió té com a finalitat fer el 

seguiment de les activitats extraescolars i estudiar les noves propostes per 

valorar-les i aprovar-les si s’escau  al consell escolar. 

 Comissió permanent integrada com a mínim per l’equip directiu i un 

representant del sector de pares i mares del consell. Aquesta comissió té com 

a finalitat abordar els temes d’urgència del consell i en tot cas informar al 

consell escolar del acords presos. 

 

Les reunions 

 Les convocatòries es faran per escrit i per correu electrònic, fixant dia i hora. 

S’inclourà l’ordre del dia amb els assumptes a tractar. També s’inclouran les 

actes pendents d’aprovar. S’adjuntarà còpia de la documentació que sigui 

necessari haver llegit abans, per tal de preparar la reunió. 

 La convocatòria ha d’arribar a tots els membres del consell, en qualsevol cas, 

amb una antel.lació mínima de 48 hores, però normalment es procurarà que 

arribi amb una setmana d’antel·lació. Es vetllarà perquè el dia i hora de la 

reunió faciliti la màxima participació de tots els seus membres. 

 Si la convocatòria del consell escolar és amb caràcter extraordinari i urgent, 

l’avís es pot fer per telèfon o personalment, i sense respectar el termini 

establert. En aquests casos l’acta de la sessió farà constar aquest aspecte. 

 La convocatòria la fa la presidenta, respectant el calendari ordinari de 

reunions. 

 Les reunions ordinàries es convoquen:  

1. Una a l’inici de curs. En aquesta reunió s’ha d’aprovar preceptivament la 

Programació general anual del centre (PGA). 
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2. Una a final de curs. En aquesta reunió s’ha d’aprovar la memòria anual del 

curs que acaba. 

3. Tres reunions més, una dins de cada trimestre del curs. 

4. Sempre i quan s’hagi de tractar un assumpte concret que s’hagi de fer 

constar per escrit l’aprovació del consell 

 Junt amb la convocatòria s’envia l’ordre del dia i els documents necessaris 

per al debat. Si algun membre proposa algun punt addicional la Presidenta del 

consell valorarà si el pot incloure a la reunió convocada o el proposa per a 

una propera reunió del consell. 

 L’ordre del dia es pot donar a conèixer a les famílies i el personal de l’escola, 

si així ho desitgen. 

 Si els membres del consell observessin anomalies greus en una convocatòria, 

que poguessin influir en els resultats de la presa d’acords, cal fer-ho constar a 

l’acta per tal que després d’aquesta reunió, en cas que algun dels membres 

ho consideri, es puguin impugnar els acords d’aquella sessió. 

 Les actes no es fan públiques, preservant així la discreció dels temes en la 

seva totalitat. En tot cas, un representant del secor de pares i mares, farà un 

resum de la reunió i el donarà a conèixer a les famílies que ho demanin. 

 

Funcionament de les sessions 

 Tots els seus membres poden exposar el seu parer sobre cada assumpte de 

l’ordre del dia. 

 El consell, de forma prioritària, prendrà els acords per consens, de manera 

que les propostes s’acceptaran per unanimitat de tots els seus membres. 

 En cas que l’acord per consens no es produeixi, s’adoptaran els acords per 

votació i per majoria simple (la meitat més un dels membres presents a la 

reunió), excepte en determinats casos que caldrà fer-ho per majoria absoluta 

(la meitat més un del total dels vots possibles dels membres de l’òrgan) i/o 

qualificada (un determinat nombre de vots, normalment superior a la majoria 

absoluta). En els dos darrers casos, si es produeix un empat, el vot del 

president del consell té doble valor. 

 L’últim punt de les sessions és el torn obert. En aquest torn es poden 

preguntar o demanar coses, però no es poden prendre acords. El que sí que 

es pot fer és proposar que un determinat assumpte s’inclogui com a un punt 

de l’ordre del dia de la següent sessió i, aleshores sí que es podrà sotmetre a 

acord el que convingui. També es pot demanar en qualsevol moment, entre 

una reunió i una l’altra del consell, mitjançant un escrit adreçat a la presidenta 

del consell, que en la reunió del CEC s’inclogui un determinat assumpte dins 

de l’ordre del dia. 
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Composició del consell 

Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida en 

aquest document, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.  

1. El consell escolar està integrat per: 

 El director o directora, que el presideix. 

 El cap o la cap d'estudis. 

 Un o una representant de l'ajuntament del districte d’Horta-Guinardó.   

 5 representants del professorat elegits pel claustre. 

 5 representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells 

i entre ells. 

 1 representant de l’associació de pares i mares proposat per la junta de 

l’AMPA. 

 1 representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre 

aquest personal. 

 El secretari o secretària de l’equip directiu, amb veu però sense vot. 

2. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del 

total de persones membres del consell. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Renovació de membres 

 Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre 

anys i es renoven per meitats cada dos anys. 

 Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, 

les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies 

d'antel·lació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament. 

 Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de 

vot ni el vot per correu. 

 L’horari de les votacions es determina atenent la possibilitat horària dels 

electors i electores, per tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot. 
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 Les situacions d’empat es resolen a favor de la persona més escollida per 

edat si abans no hi ha hagut una renúncia voluntària per part d’alguna d’elles. 

 

1. Sector representants dels i les mestres: 

 L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre, convocada 

amb aquest punt únic en l’ordre del dia. 

 Cada mestre/a pot votar un nombre màxim de persones candidates 

igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el 

consell escolar 

 Si el nombre de persones candidates és inferior al nombre de llocs a 

cobrir, totes les persones del claustre són elegibles. La persona elegida 

en aquestes circumstàncies ha d’assumir la representació. 

2. Sector representants dels pares i mares dels alumnes: 

 Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones 

candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar, 

en aquest procés electoral, en el consell escolar. Poden votar el pare i 

la mare o tutor/a respectivament.  

 Si el nombre de persones candidates és inferior al nombre de llocs a 

cobrir, tots els pares i mares són elegibles. Si la persona escollida no 

vol assumir la representació, el lloc queda vacant fins a la següent 

convocatòria d’elecció de membres. 

 Les persones que resultin ser escollides en la votació se’ls notificarà 

personalment i se’ls convocarà a la reunió de la constitució del consell. 

3. Sector personal administració i serveis (PAS): 

 Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones 

candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar 

en el consell escolar 

 Si el nombre de persones candidates és inferior al nombre de llocs a 

cobrir, totes les persones del PAS són elegibles. La persona elegida en 

aquestes circumstàncies ha d’assumir la representació. 

 La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa 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. 
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 Les vacants del consell escolar que es produeixin abans que finalitzi el seu 

període de mandat, s'han d'ocupar pel procediment establert a les NOFC; si 

aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més votada en 

les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, 

romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova 

persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat de la 

persona representant que ha causat la vacant. 

 Les NOFC de l’escola Els Pins determinen que les vacants del sector del 

professorat i personal PAS que es produeixin per raons de canvi de destinació o 

llarga malaltia, es cobriran en primer lloc per la següent candidatura més votada. 

En cas d’esgotar les candidatures es farà una votació interna per tal de cobrir les 

vacants del sector, en les mateixes condicions que la persona substituïda. 

Així mateix, aquestes NOFC determinen que les vacants que es produeixin del 

sector de pares i mares, es cobriran en primer lloc per la següent candidatura més 

votada i així successivament fins esgotar les candidatures. En el moment de les 

eleccions es procurarà tenir un llistat de candidatures suplents. El o la representant 

de l’associació de pares i mares, en cas de deixar de ser membre de la junta, serà 

substituïda per a la persona que delegui la junta. 


