
CONSELL ESCOLAR



Què és el consell escolar?
El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat 

educativa en el govern dels centres.

Qui forma part del consell escolar?

El formen els representants de tota la 
comunitat educativa, és a dir, direcció, 
professorat, alumnat, famílies, personal 

d'administració i serveis, representant de 
l'administració local i altres persones que el 

mateix consell consideri necessàries.



Quina és la funció del consell escolar als centres públics?
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions 
en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització 

del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, 
la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc. 



Què vol dir ser representant al consell escolar?

Els representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del 
funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això 
significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en 

representació del seu estament (alumnes, famílies, etc), donant veu a les seves peticions, 
preocupacions i iniciatives.

Per fer una representació de manera eficaç, s'han de recollir les propostes i opinions i 
portar-les al consell escolar. D'altra banda, també cal que els representants informin de tots 

els assumptes que es tracten en el consell escolar.



Per què és important que tothom participeu en el consell escolar?

Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al 
funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l'èxit 
educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i 

implicació de famílies i alumnes en el consell escolar és tan important.

Quan participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i 
delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les vostres 

opinions i aportacions.


