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CONSELL ESCOLAR DE CENTRE: QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVIX  

Benvolgudes famílies,

S’acosten  les  eleccions  al  Consell  Escolar  de  Centre  en  les  que  se  us  proposarà 
participar tant presentant candidatures com emetent el vostre vot per a designar els 
representants de les mares i pares d’alumnes del centre.

El  Consell  Escolar  és  el  protagonista  de  la  vida  de  l'escola;  en  ell  està 
representada tota la comunitat educativa: el director, el professorat, els pares i mares, 
l'alumnat, el personal administratiu i l'Ajuntament; i  tots tenim veu i hem de fer-la 
sentir.  És  un  organisme  viu  que  ha  d'estar  el  menys  burocratitzat  possible  i  en 
contacte continu amb el seu entorn.

És per això que us fem arribar un resum del manual informatiu elaborat per la FAPA 
(Federació d’associacions de pares i  mares d’alumnes) sobre el  Consell  Escolar  de 
Centre 

Si  sou socis de l’AMPA i voleu presentar-vos a les eleccions del  Consell  Escolar de 
Centre, o voleu informar-vos més abans de decidir, us podeu posar en contacte amb 
nosaltres i us facilitarem allò que puguem. (ampalloma@gmail.com/634543697).

“ALGUNES COMPETÈNCIES DEL CONSELL ESCOLAR
• Aprovar i avaluar el projecte educatiu del centre. (P.E.C.) 
• Aprovar  i  avaluar  normes  d'organització  i  funcionament  (Pla  de 
convivència) 
• Aprovar i avaluar la programació general anual (P.G.A.). 
• Decidir sobre l'admissió de l'alumnat 
• Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua execució
• Elaborar  les  directrius  per  a  la  programació  i  desenvolupament  de  les 
activitats escolars complementàries
• Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris 
• Promoure la  renovació  de  les  instal·lacions  i de l'equipament escolar i 
aprovar l'obtenció de recursos complementaris. Etc.

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR
En el si del Consell Escolar del Centre es constituïxen, com a mínim, les comissions 
de convivència, pedagògica, econòmica  i  de menjador,  i estan  compostes, 
almenys,  pel  director,  dos  professors/es,  dos  pares/mares  d'alumnes;   informen al 
consell escolar trimestralment dels assumptes de la seua competència i  les  seues 
reunions  se  celebraran  en  horari  que  possibilite  l'assistència  de  tots  els  
seus membres.
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QUÈ SIGNIFICA SER REPRESENTANT EN UN CONSELL ESCOLAR?
Significa  que  ets  el  portaveu  del  col·lectiu  a  què  representes.  Les  AMPAs  són 
associacions on les decisions les pren l'assemblea de socis. Per això has de conèixer el 
sentir  general  així  com  els  problemes  i  necessitats  dels  pares  i  mares  per  a 
transmetre'l  en les reunions del Consell.  D'altra banda, perquè la comunicació siga 
fluida, has de fer arribar al col·lectiu de pares i mares tots aquells acords que s'hagen 
pres en les sessions del Consell Escolar.

Si ja eres representant de les mares i pares, convindria que formares part de la Junta 
directiva de l'AMPA. Si no ho ets, és igualment important que mantingues contactes 
periòdics amb ella. Cal que consultes al teu col·lectiu, els transmetes la informació 
sobre els temes importants del Consell  a  TOTS  els pares i  mares directament o a 
través de  l'AMPA. Pots  demanar  col·laboracions  de  pares  i  formar  un  equip  
de treball per a elaboració d'alternatives, etc.… “

(versió completa a: http://www.fapa-valencia.org/biblioteca.php).

ATENCIÓ:  Si esteu interessats/des o voleu més informació, la FAPA oferix 
un curs formatiu gratuït ben prompte al qual hi esteu tots i totes convidades:

ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS

CEIP CAMP DE TÚRIA (BÉTERA)

13 DE NOVEMBRE DE 2012

18 A 20 HORES


