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CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE

El repte i l’oportunitat de  
la participació als consells 
escolars 
Aquest curs endeguem, una vegada més, el 
procés d’eleccions per a la renovació parcial 
dels consells escolars de centre.

Com cada dos anys, el professorat, les famílies, els 
alumnes i el personal d’administració i serveis esteu 
cridats a elegir els vostres representants al Consell 
Escolar. 

Aquestes eleccions es fan, per primer cop, en el marc 
de la Llei d’Educació de Catalunya i amb la regula-
ció del Decret d’autonomia dels centres educatius. 
Aquest Decret estableix el paper del Consell Escolar 
en el debat, aprovació i avaluació dels documents 
fonamentals dels centres, com ara el Projecte Edu-
catiu i les normes d’organització i funcionament del 
centre. 

Com a novetat, aquest curs és, a més, el primer en 
què es renovaran els consells escolars de les escoles 
bressol municipals i les llars d’infants públiques de 
la ciutat, que van constituir els seus consells ara fa 
dos anys. 

Sabem, i sabeu, que la participació és una peça 
fonamental en el bon funcionament dels centres. I, si 
a participar només se n’aprèn participant, les escoles 
han de ser un espai on exercir aquesta participació 
de la millor manera possible i els consells escolars en 
són el màxim exponent. 

Les famílies teniu una bona oportunitat per implicar-
vos als centres dels vostres fills i filles, demostrant-
los que el funcionament del centre afecta a tots els 
membres de la comunitat educativa. Els alumnes 
podeu ajudar a construir un centre que també és vos-
tre, on la vostra opinió també és escoltada i valorada. 

Pel personal d’administració i serveis i pel professorat 
és també una bona ocasió per implicar-vos una mica 
més a la vida del centre, participant amb la resta de 
la comunitat educativa i sumant per fer de la vostra 
escola l’espai de tothom. Les direccions dels centres 
teniu, també, el repte de donar un pas endavant en 
el funcionament del centre, fent que tots els agents 
implicats en siguin partícips. 

El butlletí que ara us presentem vol ser una eina útil 
i senzilla per ajudar-vos en aquest procés electoral i, 
després, en el funcionament dels consells. Hi troba-
reu un recull de la normativa que afecta als centres 
públics, als concertats i a les escoles bressol i llars 
d’infants. Estem convençuts que una de les claus per 
al bon funcionament dels consells (i per a la partici-
pació en general) és que tothom en conegui bé les 
atribucions i el funcionament. Confiem que aquesta 
publicació us ajudarà 

Montserrat Ballarín i Espuña
Regidora d’Educació i Presidenta 

de la Comissió Permanent del CEMB
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Consell Escolar

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA

dels centres docents públics

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat 
de govern del centre docent amb 
representació dels diferents sectors que 
formen la comunitat educativa.

Atribucions del Consell Escolar dels  
centres docents públics(1)

4	Aprovar i avaluar els projectes i les normes 
a què es refereix el capítol II del títol V de la 
LOE (projecte educatiu de centre, recursos, 
pressupostos, reglament de règim intern...)

4	Aprovar i avaluar la programació general anual 
del centre, sense perjudici de les competències 
del claustre de professors, en relació amb la 
planificació i organització docent.

4 Conèixer les candidatures a la direcció i els 
projectes de direcció presentats pels candidats.

4	Participar en la selecció de la direcció en els 
termes establerts per la llei. Ser informat del 
nomenament i cessament de la resta de membres 
de l’equip directiu. Si és el cas, previ acord dels 
seus membres, adoptat per majoria de dos 
terços, proposar la revocació del nomenament de 
la direcció.

4	Decidir sobre l’admissió de l’alumnat amb 
sujecció al que estableix la LOE i les disposicions 
que la desenvolupen.

4 Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris 
i vetllar perquè s’adeqüin a la normativa vigent. 
Quan les mesures disciplinàries adoptades per la 
direcció corresponguin a conductes de l’alumnat 
que perjudiquen greument la convivència del 
centre, el Consell Escolar, a instància del pares, 
mares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada 
i proposar, si ho estima oportú, les mesures 
escaients.

4	Proposar les mesures i iniciatives que afavoreixin 
la convivència en el centre, la igualtat entre 
homes i dones i la resolució pacífica dels 
conflictes en tots els àmbits de la vida personal, 
familiar i social.

4	Promoure la conservació i renovació de les 
instal·lacions i equipaments escolars i aprovar 
l’obtenció de recursos complementaris d’acord 
amb el que estableix l’article 122.3 (recursos que 
no poden provenir de les associacions de pares i 
mares d’alumnes).

4	Fixar les directrius per a la col·laboració, 
amb finalitats educatives i culturals, amb les 
administracions locals, amb altres centres, 
entitats i organismes.

4	Analitzar i valorar el funcionament general del 
centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de les avaluacions internes i externes en 
què participi el centre.

4	Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia 
o a petició de l’administració competent, sobre 
el funcionament del centre i la millora de la 
qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres 
aspectes relacionats amb la seva qualitat.

4	Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per 
l’administració educativa (Carta de compromís 
educatiu, directrius activitats complementàries i 
extraescolars, llibres de text, ús d’instal·lacions, 
menjadors, etc.)

 (1) Segons la Llei Orgànica d’Educació. LOE





CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Composició del Consell Escolar dels centres  
docents públics
–		El director/a, que el presideix
–		El cap d’estudis
–		Un representant de l’Ajuntament
–		Un nombre determinat de representants del professorat 
–		Un nombre determinat de representants de l’alumnat (1)

–		Un nombre determinat de representants dels pares o tutors dels alumnes (2)

–		Un representant del personal d’administració i serveis
–		El secretari del centre (3)

Altres:
–		Un representant de les organitzacions empresarials o institucions laborals (4)

–		Un representant del personal d’atenció educativa complementària (5)

–		Un cop constituït el consell escolar, es designarà una persona perquè impulsi 
mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i 
dones.

1.- L’alumnat de primer i segon curs 
de secundària no podrà participar en 
la selecció o cessament de la direcció 
del centre. 
2.- Inclou un membre designat 
per l’associació de pares i mares 
d’alumnes -AMPA- més representativa 
d’acord amb el seu nombre 
d’associats
3.-Amb veu i sense vot
4.- En els centres que imparteixen 
cicles formatius de dues o més 
famílies professionals, o que almenys 
el 25 % de l’alumnat està cursant 
formació professional o arts plàstiques 
i disseny, música i dansa.
Amb veu i sense vot
5.- En els centres d’educació especial 
i en els centres ordinaris amb unitats 
específiques d’educació especial.

Criteris de representació dels sectors

4	El Consell Escolar del centre estableix el nombre 
de representants de cada sector en les normes 
d’organització i funcionament del centre d’acord 
amb el projecte educatiu del centre i respectant la 
legislació vigent. S’ha de notificar la composició 
al Consorci d’Educació. No es pot modificar la 
configuració del Consell Escolar fins que no han 
passat tres anys.

4	El nombre de representants del professorat elegits 
pel claustre no pot ser inferior a un terç del total 
de membres del Consell Escolar.

4	El nombre de representants de l’alumnat i dels 
pares d’alumnes, en conjunt, no pot ser inferior a 
un terç del total de membres del Consell Escolar.

4	En els centres d’educació secundària i altres 
centres docents amb representació de l’alumnat 
i dels pares d’alumnes, el nombre global de 
representants és parell i la representació és per 
parts iguals entre ambdós sectors.

4	La condició de membre electe del Consell Escolar 
s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es 
renova la meitat de membres representants de 
l’alumnat, mares i pares i professorat.

4	Les vacants produïdes al Consell Escolar es 
cobreixen d’acord amb el procediment establert 
al reglament del Consell Escolar inclòs en 
les normes d’organització i funcionament del 
centre. En el seu defecte, la vacant és ocupada 
pel següent candidat més votat a les darreres 
eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la 
vacant aquesta queda sense cobrir fins la propera 
renovació del Consell Escolar.

4	La condició de membre del Consell Escolar es 
perd quan se cessa en el càrrec que comporta 
ser-ne membre, quan no es compleix algun dels 
requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha 
designat revoca el nomenament.

Candidatures

Poden ser candidats/es:
		Del sector de professorat: tots els membres del 

claustre.
		Del sector de pares: els pares i mares i els tutors/

es d’alumnes del centre que exerceixen la pàtria 
potestat o la tutela d’aquests i figuren en el 
corresponent cens electoral. Les candidatures 
poden presentar-se acompanyades de l’aval 
d’una associació de pares i mares d’alumnes 
o d’una relació de pares i mares que avalen la 
candidatura.

		Del sector de l’alumnat: tot l’alumnat del centre 
que figura en el corresponent cens electoral. Les 
candidatures poden presentar-se acompanyades 
de l’aval d’una associació d’alumnes o d’una 
relació d’alumnes que l’avalen.

		Sector de representants del personal 
d’administració i serveis: tots els membres del 
cens electoral del personal d’administració i 
serveis.

		Sector de representants del personal d’atenció 
educativa complementària: els membres del 
cens electoral del personal d’atenció educativa 
complementària.
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA

Normativa de consulta
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació
-  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius.
-  Resolució EDU/2962/2010 de 14 de setembre, 

per la qual s’estableix el calendari del procés 
electoral per renovar els membres dels consells 
escolars dels centres públics i privats sostinguts 
amb fons públics.

-  El reglament del Consell Escolar inclòs en les 
normes d’organització i funcionament del centre.

Meses electorals

Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sec-
tor dels representants del personal d’administració i 
serveis i del de representants del personal d’atenció 
educativa complementària, es constitueix una mesa 
electoral, presidida pel director/a del centre, enca-
rregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la 
relació de candidats amb tres dies d’antelació a la 
votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de 
fer constar en acta pública els resultats de la votació, 
així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es 
puguin presentar.

Procediment d’elecció

Els procediments electorals s’han de desenvolupar 
al centre d’acord amb les normes que aprova el 
Consell Escolar a proposta de la direcció del centre.

		Cada persona amb dret a vot pot votar un 
nombre màxim de candidats o candidates igual 
al nombre de representants del seu sector en 
el consell escolar (professorat, mares i pares, 
alumnat, personal d’administració i serveis, 
personal d’atenció educativa complementària).

		No s’admet la delegació de vot ni el vot per 
correu.

		En el sector de pares i mares, el dret de vot el pot 
exercir el pare i la mare de l’alumne.

		El director/a del centre precisa les hores de 
votació de cada sector en la convocatòria de les 
eleccions, d’acord amb les característiques del 
centre i la possibilitat horària dels electors, per tal 
d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot.
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Atribucions del Consell Escolar

	4	Participar en l’elaboració, revisió, aprovació i 
avaluació del Projecte Educatiu del Centre.

4	Aprovar i avaluar la programació general anual del 
centre a proposta de la direcció del centre.

4	Decidir sobre l’admissió de l’alumnat amb 
sujecció al que estableix la normativa vigent.

4	Aprovar el reglament de règim intern a proposta 
de la direcció del centre.

4	Aprovar el pressupost anual i la rendició anual de 
comptes a proposta de la direcció del centre. 

4	Conèixer la resolució dels conflictes i proposar 
les mesures i iniciatives que afavoreixin la 
convivència en el centre.

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

4	Analitzar i valorar el funcionament general del 
centre.

4	Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per 
l’administració competent.

Composició del Consell Escolar

4	El director/a, que el presideix
4	Un representant de l’Ajuntament
4	Dos de representants del personal educador 
4	Dos representants dels pares i mares o tutors 

dels alumnes. Inclou un membre designat per 
l’associació de mares i pares d’alumnes –AMPA.

Criteris de representació dels sectors

La condició de membre electe del Consell Escolar 
s’adquireix per 2 anys. Cada dos anys es renova.

Les vacants produïdes al Consell Escolar es cobreixen 
d’acord amb el procediment establert en el reglament 
de règim interior. En el seu defecte, la vacant és ocu-
pada pel següent candidat més votat a les darreres 
eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la 
vacant aquesta queda sense cobrir fins la propera 
renovació del Consell Escolar.

La condició de membre del Consell Escolar es perd 
quan se cessa en el càrrec que comporta ser-ne 
membre, quan no es compleix algun dels requisits 
per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat 
revoca la designació.

Candidatures

Poden ser candidats/es:
			Del sector dels educadors/es: tots els membres 

del claustre.
			Del sector de pares i mares: els pares i mares i els 

tutors/es d’alumnes del centre que exerceixen la 
pàtria potestat o la tutela d’aquests i figuren en 
el corresponent cens electoral. Les candidatu-
res poden presentar-se acompanyades de l’aval 
d’una associació de pares i mares d’alumnes o 
d’una relació de pares i mares que l’avalen. 

bressol municipals i llars d’infants 
públiques de Barcelona

El Consell Escolar(1) és l’ òrgan de 
participació de la comunitat educativa 
en el govern de les escoles bressol 
municipals i llars d’infants públiques

Consell Escolar de les escoles 
bressol 

CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE





7

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA

Meses electorals 
Es constitueix una única mesa electoral, presidida pel 
director/a del centre, encarregada d’aprovar el cens 
electoral, de publicar la relació de candidats amb tres 
dies d’antelació a la votació, d’organitzar la votació, 
de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els 
resultats de la votació, així com de resoldre els dub-
tes i reclamacions que es puguin presentar.

Procediment d’elecció
		Cada persona amb dret a vot pot votar un nombre 

màxim de candidats o candidates igual al nombre 
de representants del seu sector en el Consell Esco-
lar (professorat i mares i pares).

	No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu.
		En el sector de pares i mares, el dret de vot el pot 

exercir el pare i la mare de l’alumne.
		El director/a del centre precisa les hores de votació 

de cada sector en la convocatòria de les eleccions, 
d’acord amb les característiques del centre i la 
possibilitat horària dels electors, per tal d’afavorir i 
garantir l’exercici del dret de vot.

Normativa de consulta dels consells 
escolars de les escoles bressol i llars 
d’infants públiques de la ciutat de Barce-
lona 

-  Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.
-  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius.
-  Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen 

el primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres. Departament d’Educació.

-  Conveni de 20 de novembre de 2006 entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per a 
l’assumpció de les competències delegades, per 
part de l’Ajuntament, relacionades amb els consells 
de participació de les llars d’infants públiques. 
Decret de l’Alcaldia de 21 de desembre de 2006.

-  Reglament de constitució dels consells de 
participació a les escoles bressol municipals i llars 
d’infants públiques de Barcelona (segons Decret 
282/2006). Ajuntament de Barcelona. BOP 103 de 
29 d’abril de 2008.

-  En els aspectes no regulats expressament és 
d’aplicació la normativa de caràcter general dels 
consells escolars dels centres públics.



Funcionament del Consell Escolar

Acords.- És convenient arribar al consens per 
adoptar acords en el Consell Escolar. Si això no 
és possible, els acords s’adoptaran per la majoria 
dels assistents. En cas d’empat, dirimeix el 
resultat de les votacions el vot de la presidència.

Sessions.-El Consell Escolar es reuneix una vegada 
al trimestre i sempre que convoqui la presidència 
o bé ho sol·liciti al menys tres dels seus membres. 
De manera orientativa, les reunions trimestrals 
s’hauran de celebrar abans del 30 d’octubre, 30 
de març i 10 de juliol.

Convocatòria.- La convocatòria de les reunions 
ordinàries serà de 5 dies abans de la seva 
celebració.

Quòrum.- Per celebrar les reunions del Consell 
Escolar cal al menys la presència d’un/a 
representants del sector de pares i mares i un/a 
representant del personal educador . 

Comissions.- El Consell Escolar pot crear 
les comissions que cregui convenient, de 
caràcter fix o temporal. A les comissions hi 
seran representats, com a mínim, a més de la 
presidència del consell, un/a representant dels 
pares i mares. 
Per donar suport al Consell Escolar en el procés 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat es 
constituirà la comissió de matriculació i les seves 
sessions estaran subjectes al calendari oficial 
sobre el procediment d’admissió de l’alumnat.



(1) L’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de 
les llars d’infants o escoles bressol sostingudes amb fons públics, o 
consell de participació d’acord amb la disposició addicional desena 
del Decret 102/2010 ( d’autonomia dels centres educatius ) passa a 
denominar-se consell escolar.



Competències del Consell Escolar dels 
centres privats concertats(1)

 	Intervenir en la designació i cessació del director 
del centre.(2) 

 	Intervenir en la selecció i acomiadament del 
professorat del centre.(3)

 	Participar en el procés d’admissió d’alumnes, 
garantint la subjecció a les normes sobre el 
mateix.(4)

 	Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris 
i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. 
Quan les mesures disciplinàries adoptades pel 
director corresponguin a conductes de l’alumnat 
que perjudiquin greument la convivència en el 
centre, el Consell Escolar, a instàncies de pares 
o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i 
proposar, en el seu cas, les mesures oportunes.(5)

 	Aprovar, a proposta del titular, el pressupost 
del centre en el que es refereix tant als fons 
provinents de l’Administració com a les quantitats 
autoritzades, així com la rendició anual de 
comptes.

 	Aprovar i avaluar la programació general del 
centre que, amb caràcter anual, elaborarà l’equip 
directiu.

 	Proposar, en el seu cas, a l’Administració 
l’autorització per establir percepcions als pares 
dels alumnes per la realització d’activitats 
escolars complementàries.(6)

 	Participar en l’aplicació de la línia pedagògica 
global del centre i elaborar les directrius per a la 
programació i desenvolupament de les activitats 
escolars complementàries, activitats extraescolars 
i serveis escolars, així com intervenir, en el 
seu cas, en relació amb els serveis escolars, 
d’acord amb l’establert per les Administracions 
educatives.(7)

 	Aprovar en el seu cas, a proposta del titular, les 
aportacions dels pares dels alumnes per a la 
realització d’activitats extraescolars i els serveis 
escolars quan així ho hagin determinat les 
Administracions educatives.

 	Establir els criteris sobre la participació del centre 
en activitats culturals, esportives i recreatives, així 
com en aquelles accions assistencials a què el 
centre pogués prestar la seva col·laboració.

 	Establir relacions de col·laboració amb altres 
centres, amb finalitats culturals i educatives.

 	Aprovar, a proposta del titular, el reglament de 
règim interior del centre. 

 	Supervisar la marxa general del centre en els 
aspectes administratius i docents.

 	Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la 
convivència en el centre, la igualtat entre homes i 
dones i la resolució pacífica de conflictes en tots 
els àmbits de la vida personal, familiar i social.(8)

Composició del Consell Escolar dels 
centres privats concertats

• El director/a del centre, que actuarà de president/a
• Tres representants de la titularitat del centre
• Un representant de l’Ajuntament
• Quatre representants dels professorat
•  Quatre representants dels pares/mares. Un/a 

representant serà de l’AMPA més representativa
• Dos representants d’alumnat.
•  Un representant de personal d’administració i 

serveis
•  Un representant de les empreses, en els centres 

de FP, amb veu i sense vot
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docents privats concertats
El Consell Escolar és l’òrgan de 
participació de la comunitat educativa en 
el govern dels centres docents. 
Els centres docents tenen un únic 
Consell Escolar, encara que tinguin més 
d’un nivell educatiu

Consell Escolar dels centres 

CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE

1.-  Article 57 de la LODE amb les modificacions de la 
LOE i la LOPEG

2.-  D’acord amb allò que disposa l’article 59 de la 
LODE

3.-  Conforme a l’article 60 de la LODE
4.-  Modificació introduïda per la disposició final 1a, 

apartat 9, de la LOE.
5.-  Redacció donada per la disposició final 1a, apartat 

9, de la LOE.
6.-  Amb les modificacions introduïdes per la disposició 

final 1a, apartat 5, de la LOPEG
7.-  Modificat per la disposició final 1a, apartat 5, de la 

LOPEG.
8.-  Modificació introduïda per la disposició final 1a, 

apartat 9, de la LOE.



Elecció i renovació del Consell Escolar 
de centre

El procediment d’elecció dels membres del consell 
escolar de centre, sempre respectant els principis 
de participació democràtica, està regulat pel 
reglament del consell escolar inclòs en les normes 
d’organització i funcionament del centre.

Són electors i elegibles al CEC tots els pares/
mares i tutors, alumnes, professors i personal 
d’administració i serveis inclosos en el cens 
electoral. Si el centre té més d’un nivell, etapa 
educativa o cicle formatiu, el reglament ha de 
preveure una representació adient per cadascun.

Els representants electes del consell escolar de 
centre, ho són per quatre anys, però cada 2 anys 
es renova la meitat dels membres representants 
d’alumnes, professors, pares/mares.

En cas d’alguna baixa o vacant entre els membres 
electes es cobrirà immediatament.

Si no està regulada aquesta circumstància pel 
reglament, el lloc o vacant serà cobert pel candidat 
no-electe amb major nombre de vots.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA

Normes d’organització i  
funcionament del centre

El reglament del Consell Escolar inclòs en 
les normes d’organització i funcionament del 
centre determina el procediment per designar 
el secretari del consell i la participació eventual 
d’altres persones amb veu i sense vot.

Un cop constituït el Consell Escolar, es designarà 
una persona perquè impulsi mesures educatives 
que fomentin la igualtat real i efectiva entre 
homes i dones.

En els centres d’educació especial i en els 
centres ordinaris amb unitats específiques 
d’educació especial, forma part del consell 
escolar un representant del personal d’atenció 
educativa complementària.




Normativa de consulta 

•  Llei Orgànica 8/1985 del Dret a l’Educació 
(LODE). 

•  Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació (LOE). 

•  Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.
•  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 

dels centres educatius.
•  Resolució EDU/2962/2010 de 14 de 

setembre, per la qual s’estableix el calendari 
del procés electoral per renovar els membres 
dels consells escolars dels centres públics i 
privats sostinguts amb fons públics.

•  Normes d’organització i funcionament del 
centre.
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CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE

El Consell Escolar de les llars 
d’infants privades sufragades 
amb fons públics

El Consell Escolar(1) és l’òrgan de participació de la 
comunitat educativa en el govern dels centres privats 
d’educació infantil de primer cicle .

Composició del Consell de Escolar de la 
llar d’infants(2)

•  El director o la directora de la llar, que el presideix.
•  Un representant de la titularitat.
•  Un representant del personal educador elegit 

d’entre ells pel mateix personal educador.
•  Un representant dels pares i de les mares dels 

infants elegit d’entre els pares i les mares pels 
mateixos pares i mares. 

•  Un representant del personal d’administració i 
serveis.

•  Actua de secretari o secretària del consell de 
participació de la llar d’infants el o la representant 
del personal educador. 

(1)  L’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les 
llars d’infants o escoles bressol sostingudes amb fons públics, o consell 
de participació d’acord amb la disposició addicional desena del Decret 
102/2010 ( d’autonomia dels centres educatius ) passa a denominar-se 
consell escolar.

(2)  Composició quan la llar d’infants és de fins a tres grups. Les llars 
d’infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un 
segon representant del personal educador i un segon representant dels 
pares i de les mares dels infants. 

Procediments

Els membres electes s’han d’escollir d’acord amb 
el procediment establert amb caràcter general per 
als consells escolars dels centres concertats. La 
renovació de membres del Consell Escolar de la llar 
d’infants s’efectua dins els mateixos terminis que la 
renovació de membres dels consells escolars dels 
centres concertats.

El nomenament dels representants del sector dels 
pares i de les mares dels infants és per dos anys.

El reglament de règim interior de la llar d’infants pot 
preveure el mecanisme per proveir les vacants que es 
produeixen quan encara no ha acabat el termini pel 
qual fou escollit el membre que ha cessat. Quan el 
reglament de règim interior no ho preveu, el director 
de la llar d’infants convoca eleccions per proveir les 
vacants que s’hagin produït. El nou membre escollit 
ho és pel període establert amb caràcter general.
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA
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Activitat Calendari Observacions

Convocatòria eleccions Des del 2 de novembre 
Director/a del centre 15 dies hàbils 
abans de la celebració de les 
eleccions.

Exposició censos electorals Des del 2 de novembre En el moment de la convocatòria

Reclamacions cens electoral
Fins a 3 dies després de 
l’exposició

Constitució de les meses 
electorals

Abans del 12 de novembre

Resolució de reclamacions del 
cens electoral

Fins a 7 dies abans de les 
eleccions

Presentació de candidatures Des del 3 de novembre

Publicació de la llista de 
candidatures

3 dies abans de les eleccions

Campanya informativa de les 
candidatures

Des de la presentació de la 
candidatura 

Eleccions per sectors del consell 
escolar

Del 22 al 26 de novembre Horaris per facilitar la participació

Eleccions del professorat Del 22 al 26 de novembre Sessió extraordinària del claustre

Notificació de representació de 
l’AMPA

Abans de la sessió de constitució 
del consell escolar

Notificació de la representació de 
l’Ajuntament

Abans de la sessió de constitució 
del consell escolar

Notificació de la representació del 
sector laboral i/o empresarial

Abans de la sessió de constitució 
del consell escolar

En els centres de FP o que el 25% 
de l’alumnat faci FP

Constitució del consell escolar
Abans de 15 dies des de la darrera 
elecció

Es notifica la constitució al 
Consorci d’Educació abans  
del 22 de desembre 

Constitució de les comissions del 
consell escolar

En 30 dies hàbils des de la 
constitució del consell

Calendari orientatiu del procés electoral 
de renovació dels consells escolars dels 
centres docents, 2010 
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MÉS INFORMACIÓ
www.bcn.cat/cem
Trobareu informació detallada sobre els consells 
escolars dels centres públics i concertats i del 
procés electoral
Fulls informatius dels consells escolars en diferents 
idiomes : català, castellà, angles, francès, tagal, rus, 
àrab, urdú i xinès.
Presentacions sobre els consells escolars de centre.

www.bcn.cat/cem/paresimares
Informació de la participació dels pares i mares i les 
AMPA als consells escolars. Assessorament per a 
les famílies.

www.dissenyaelteuies.blogspot.com
Informació específica per l’alumnat sobre els 
consells escolars, guia del candidat/a a les 
eleccions, informació d’associacions d’estudiants, 
comentaris i debats.

www.gencat.cat/educacio
Informació sobre el procés electoral dels consells 
escolars dels centres públics i concertats i consells 
escolars de les llars d’infants sostingudes amb fons 
públics.

 Consell Escolar Municipal de Barcelona
Plaça Espanya 5, 1ª planta, 08014 Barcelona
Tel.: 93 402 35 75 · Fax 93 402 35 82
correu electrònic: cem@bcn.cat
www.bcn.cat/cem

CIUTAT VELLA
Ramalleres, 17 (08001)
Tel.: 93 291 49 12 Fax: 93 291 58 09

L’EIXAMPLE
València, 307, 3ª planta (08009)
Tel.: 93 291 62 90 Fax: 93 291 62 01

SANTS-MONTJUÏC
Creu Coberta, 104 (08014)
Tel.: 93 291 63 88 Fax: 93 291 42 26

LES CORTS
Gandesa, 10 (08028)
Tel.: 93 291 64 60 Fax: 93 291 64 42

SARRIÀ-SANT GERVASI
Anglí, 31 1ª planta (08017)
Tel.: 93 291 65 09 

GRÀCIA
Francisco Giner, 46 (08012)
Tel.: 93 291 66 60 Fax: 93 291 42 02

HORTA-GUINARDÓ
Rda. Guinardó, 49 (08024)
Tel.: 93 256 46 68 Fax: 93 256 46 69

NOU BARRIS
Pl. Major de Nou Barris, 1 (08042)
Tel.: 93 291 68 60 Fax: 93 291 68 68

SANT ANDREU
Segadors, 2 (08030) Edifici Pallach
Tel.: 93 291 69 64 Fax: 93 291 69 69

SANT MARTÍ
Pallars, 277 (08005) CC Can Felipa
Tel.: 93 256 36 41 Fax: 93 307 61 01

Consells Escolars Municipals de districte


