
CONSELL ESCOLAR  

   

   

QUÈ ÉS?  
És el màxim òrgan de participació de la comunitat educativa.  Està format per:  

Director   

Titular  

4 professors   

2 alumnes  

4 pares  

1 membre personal administració i serveis   

Dels 4 pares d’alumnes tres són elegits en votació directa. El quart és designat per la Junta de 

l’AMPA  

QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR (CE) EN L’ESCOLA CONCERTADA?  
Les competències  són les que la llei estableix i les previstes en el reglament de règim intern 

(RRI).  

• El CE elaborarà un informe de tipus consultiu per la designació del director del centre.  

• El titular del centre proposa l’aprovació del CE els criteris de selecció de nous professors 

que cregui oportuns segons circumstàncies.  

• L’admissió d’alumnes és competència del titular del centre, però el CE ha de vetllar pel 

compliment del que estableix la legislació vigent.  

• La gestió econòmica correspon en exclusiva al titular del centre, si bé el CE participa en 

el control d’aquesta gestió. Aprova el pressupost anual i la rendició de comptes.  

• El CE valora el contingut del projecte educatiu (PE) i dona suport seguint el procés 

previst en el RRI. El CE haurà de rebre informació puntual sobre el procés d’aplicació del 

PE del centre.  

• El CE ha d’afavorir la participació del centre en activitats culturals, esportives i 

recreatives.  

• L’elaboració del RRI correspon al titular i aquest el sotmetrà al CE per la seva informació.  

• “quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de 

l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre”, el CE n’haurà de rebre 

la deguda informació per tal d’assegurar que, en el procés seguit, s’hagi complert la 

normativa vigent.  

El CE participa en l’avaluació de la marxa general del centre en els aspectes administratius i 

docents.  

PER QUÈ CAL PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR?  
La nostra participació a través del CE valdrà la pena quan ajudi a construir, dia rere dia, la 

comunitat educativa.  És un servei important i una expressió de corresponsabilitat en la tasca de 

l’escola.  

Intervenir en aspectes educatius, en l’organització del centre o en la gestió econòmica és una 

mostra d’expressió d’interès per col·laborar en la millora del conjunt de l’escola en la seva 

continuïtat i projecció vers el futur.  

Amb la teva col·laboració i el teu interès «fem ESCOLA» 


