LES AMPA/AFA
I EL CONSELL
ESCOLAR (1)

1

El consell escolar del centre és l’òrgan col•legiat de participació de la comunitat escolar
en el govern del centre. La seva funció principal és participar en la presa de decisions
en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.
La seva composició és aquesta:
El director o directora.
El cap o la cap d’estudis.
Un o una representant de l’ajuntament de la localitat.
El secretari o secretària del centre.
Representants del professorat .
Un o una representant del personal d’administració i serveis.
Representants de l’alumnat.
Centres específics d’educació especial i centres que tinguin unitats d’educació espe
cial): un o una representant del personal d’atenció educativa.
Centres que imparteixen CF de dues o més famílies professionals, o centres en què
almenys el 25% de l’alumnat cursa ensenyaments de formació professional o d’arts
plàstiques i disseny, ensenyaments de grau mitjà de música o de dansa o ensenyaments artístics superiors): es pot incorporar una persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre.
i... pel que fa a les famílies:
Un/una representant de l’AMPA:
Anomenat/da per la Junta Directiva. S’ha de fer arribar un escrit a la direcció del
centre indicant qui serà el o la representant.
Pares o mares escollides del cens:
Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar

El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser
inferior a un terç del total de persones membres del consell. Per tant, la pròpia composició del Consell ja reserva un paper a les famílies, al qual hem de donar valor!

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona
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REPTE 1
El paper fonamental dels representants de les famílies al Consell Escolar
és:
Garantir que el Consell Escolar comparteix amb la Comunitat educativa
determinats aspectes del funcionament del centre i aprova determinats
documents.

Està constituït el Consell Escolar del
Centre de manera correcta, s’hi reconeix la participació dels representant
de les famílies i es tenen en compte
les seves propostes?

Recollir propostes de les famílies sobre
funcionament de centre (mitjançant
AMPA) i portar-les al Consell. Entre
aquestes propostes n’hi poden haver
de caràcter econòmic.
Garantir el dret de les famílies a participar en determinats processos que
preveu la normativa.
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REPTE 2
El Consell Escolar del Centre s’ha de
reunir obligatòriament una vegada
per trimestre, i sempre que el convoca
el director o directora del centre o ho
sol•licita al menys un terç de les seves persones membres. A banda dels
assumptes que la direcció consideri
oportú, s’haurà de tenir en compte el
següent:

A més, s’ha de fer una reunió a principi
de curs (comunicació de l’obertura del
curs) i una altra a la seva finalització
(retiment de comptes de l’avaluació
general del curs).

En el primer trimestre i abans de mitjans d’octubre, el consell escolar ha
d’aprovar la programació general
anual, on s’inclouran les activitats i
sortides que realitzarà el centre al llarg
del curs.

Les sessions poden presencials, a distància o mixtes.

També, poden haver convocatòries extraordinàries, quan les ordeni la direcció del centre.

Fa el Consell Escolar les reunions
preceptives i hi tracta els temes indicats?

En el segon trimestre, el consell escolar ha d’aprovar el pressupost econòmic de l’any en curs (abans del 31 de
gener) i la liquidació de l’exercici pressupostari de l’any anterior (abans del 31
de març).
En el tercer trimestre i abans de la
finalització del curs, el consell escolar
haurà de tenir coneixement de la informació a incloure en la memòria anual,
la qual s’haurà d’aprovar a l’inici del
curs següent.
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