Reglament del Consell Escolar de Centre.
El Consell Escolar és l'òrgan de participació representatiu de tots els sectors de la
comunitat educativa en el Centre.
La seva competència s'estén als ensenyaments objecte de concert educatiu amb
l'Administració.
La seva composició i competències són les assenyalades en el present Reglament i en
la normativa vigent.
Les seves atribucions són les que li assigna l’administració educativa i que estan
recollides en la legislació vigent.
Art. 1 Composició.
1 . El Consell Escolar del Centre està format per:
a) La Directora, que n’és la presidenta.
b) Tres representants de l'Entitat Titular del Centre.
c) Quatre representants dels professors.
d) Quatre representants dels pares o tutors dels alumnes, un d’ells designat per
l’associació de pares i mares del centre.
e) Un representant del personal de serveis complementaris.
f) Un representant de l'Ajuntament del terme municipal en el qual es trobi radicat el
Centre, en aquells supòsits i en la forma que es determini reglamentàriament.
2 . 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.
Art. 2 Règim de funcionament.
1. Les reunions del Consell Escolar del Centre seran convocades i presidides per la
Directora del centre.
2. La convocatòria es realitzarà, almenys, amb set dies d'antelació i anirà acompanyada
d'un ordre del dia. Quan la urgència del cas ho requereixi, la convocatòria podrà
realitzar-se amb vint-i-quatre hores d'antelació.
3. El Consell Escolar es reunirà ordinàriament dues vegades a l'any coincidint el principi
i final del curs acadèmic. Amb caràcter extraordinari es reunirà a iniciativa del
President, a la seva instància o a sol·licitud de l'Entitat Titular o d’almenys, la meitat
dels membres del Consell.
4 . Els consellers electes es renovaran a parts iguals cada dos anys.
Les vacants que es produeixin amb anterioritat al termini del mandat es cobriran tenint
en compte, si s’escau, el previst en l’apartat 11 i 12 de l’article 3 del present
Reglament. En aquest supòsit, el substitut ho serà per la resta de mandat del
substituït.
5. El Consell Escolar quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la
meitat més un dels seus components.
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6. A les deliberacions del Consell podran ser convocats pel president, amb veu però
sense vot, els altres òrgans unipersonals i aquelles persones l'informe de les quals o
assessorament s'estimi oportú.
7. Els acords haurien d'adoptar-se per consens. Si no és possible arribar a un acord, es
determinarà la decisió almenys, pel vot favorable de la meitat més un dels presents,
tret que, per a determinats assumptes, sigui exigida una altra majoria. En cas d'empat
el vot del President serà diriment.
8. Tots els membres, tindran dret a formular vots particulars i que quedi constància
dels mateixos en les actes.
9. Les votacions seran secretes quan es refereixin a qüestions personals o així ho
sol·liciti un terç dels assistents amb dret a vot.
10. Tots els assistents guardaran reserva i discreció dels assumptes tractats.
11. El Secretari del Consell serà la persona, membre del consell escolar, més jove
d’edat. De totes les reunions el Secretari aixecarà acta, reservant-se el dret a formular i
exigir, en la següent reunió, les correccions que procedeixin. Una vegada aprovada
l'acta, serà subscrita pel secretari que donarà fe amb el vistiplau del President. L’acta
haurà de contenir la indicació de persones que hi ha intervingut, les circumstàncies de
lloc i de temps en què s’han tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i
els resultats de les votacions i el contingut dels acords presos i, a petició dels
interessats, una explicació succinta del seu parer.
12. Els membres del consell que discrepin de l’acord majoritari hi podran formular un
vot particular per escrit que s’incorporarà al text aprovat.
13. La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporà els punts que pugui
sol·licitar el sector de mares i pares, d’acord amb les funcions normativament
atribuïdes.
14. Només podran ser tractats els punts que figurin en l’ordre del dia, llevat que en
sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
15. La inassistència dels membres del Consell Escolar a les reunions del mateix haurà
de ser justificada davant el President.
16. De comú acord entre l'Entitat Titular del Centre i el Consell es podran constituir
comissions amb la composició, competències, durada i règim de funcionament que es
determinin en l'acord de creació, i que seran incorporades com Annex al present
Reglament.
Art. 3 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar
1. Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del consell
escolar són convocades pel director del centre amb quinze dies d’antelació, dins les
dates previstes que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament
d’Educació. Al llarg dels quinze dies s’establirà un calendari electoral per tal que tots
els sectors de la comunitat educativa puguin obtenir la seva representació al consell
escolar.
2. Són candidats els professors del centre, els pares o tutors dels alumnes i el personal
de serveis complementaris que presentin la seva candidatura a la secretaria de l’escola
seguint el calendari electoral establert.
3. Si el nombre de candidatures presentades a membres del consell escolar d’un
determinat sector és inferior o igual al nombre de llocs a cobrir, totes les candidatures
seran elegides sense necessitat de fer cap votació.
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4. Poden ser candidats els pares i les mares o els tutors d’alumnes del centre que
exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquest i que figura en el corresponent cens
electoral.
5. En relació a les meses electorals, per a cada sector de la comunitat educativa es
constituirà una mesa electoral presidida pel director del centre, encarregada d’aprovar
el calendari electoral, organitzar la votació, fer l’escrutini i fer constar en acta publica
els resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin
presentar-se.
6. En relació a la constitució de la mesa electoral dels representants de les mares i
pares, estarà formada pel director del centre i dos pares, un designat per la Junta de
l’Ampa i l’altre per sorteig entre tots els membres del cens.
7. Cada membre del cens de pares i mares podrà votar, com a representants d’aquest
sector, un nombre màxim igual al que per a aquest col·lectiu s’estableix al punt 1 de
l’article 1 d’aquest Reglament.
8. Les votacions són personals directes i secretes. No s’admetrà el vot delegat ni el vot
per correu. No obstant, en el cas dels pares d’alumnes i per facilitar al màxim la
participació, s’admetrà el vot emès que arribi dins un sobre tancat i on posi “votació
eleccions”.
9. En el cas dels pares d’alumnes pot votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat
que la pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, i
en aquest cas només aquest tindrà dret a vot.
10. La condició de membre electe del consell escolar del centre s’adquireix per quatre
anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres del sector del professorat i la
meitat dels membres del sector dels pares, sens perjudici que es cobreixin
immediatament les vacants que es produeixin. En aquest darrer supòsit, la condició de
membre electe s’entendrà fins a la data de finalització prevista pel mandat del
membre substituït.
11. Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta ha de ser ocupada pel
següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre ha d’ésser
nomenat per al temps que resta de mandat al qui ha causat la vacant. En cas que no hi
hagi llista d’espera per substituir, es convocaran eleccions parcials per tal que aquest
sector no disminueixi la seva representació.
12. El consell escolar del centre regula el procediment de substitució. El consell escolar
decideix per majoria absoluta els criteris per determinar els membres de cada sector
afectats per la renovació parcial o bé decideix directament, també per majoria
absoluta, quins són els membres de cada sector afectats per la renovació parcial. En el
cas que no s’assoleixi la majoria exigida, s’aplicaran els següents criteris: El sector
pares. Els afectats per la renovació són els pares que, atesa l’edat i curs escolar dels
alumnes, abans tinguin previst deixar de ser membres de la comunitat educativa del
centre. En cas que coincideixin diversos membres, s’efectuarà un sorteig.
13. Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el consell escolar
del centre en el termini màxim de quinze dies a partir de l’última elecció. El secretari
del consell aixecarà acta de la constitució i l’enviarà a la delegació territorial del
Departament d’Educació, degudament visada pel president del consell.
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