
3LES AMPA/AFA 
I EL CONSELL
ESCOLAR (3)

A banda de tots els temes que hem 
comentat en comunicats anteriors, 
hi ha altres processos en els quals les 
famílies, mitjançant el Consell Escolar, 
podem participar:

Admissió d’alumat: quan el centre té 
més demanda que oferta, les famílies 
podem formar de la comissió de ga-
ranties d’admissió (que pren decisions 
sobre augment de ràtio, creació de 
nous grups...).

Selecció i avaluació direcció: podem 
formar part de la comissió de selecció 
corresponents.

Problemes de convivència. El Conse-
ll Escolar pot crear una comissió de 
convivència, (amb participació dels re-
presentants de les famílies), que té un 
paper important en casos de conflictes 
de convivència greus. 
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Tenim l’oportunitat, els represen-
tants de les famílies, de participar en 
aquests processos?
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Memòria anual:

El centre no té l’obligació d’aprovar la 
Memòria final en Consell escolar, però 
és molt recomanable que, en l’últim 
Consell Escolar del curs, demanem els 
resultats del centre i que l’equip direc-
tiu faci una anàlisi dels indicadors i de 
les propostes de millora que es volen 
fer per al proper curs.

En aquest moment, els representants 
de les famílies poden fer propostes 
d’indicadors d’avaluació de centre, 
de millores... Una mot bona proposta 
pot ser demanar al centre que avaluï 
la satisfacció de les famílies en diver-
sos aspectes del seu funcionament. 
Avaluació que li pot ser molt útil per a 
millorar.

La Memòria ha de ser lliurada el centre 
abans del 30/9. Per tant, cal aprovar-la 
definitivament en el 1r Consell Escolar 
del curs.
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Podem demanar al centre que pre-
senti també els resultats (Memòries) 
dels diferents projectes en els quals 
hagi participat (per exemple, projectes 
lingüístics). 

Es fa servir el Consell Escolar per 
presentar a la comunitat educativa 
els resultats del centre i està obert 
al centre a les propostes de les famí-
lies?
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En compliment de la normativa, el 
centre ha de fer-nos arribar la convo-
catòria, així com els documents que 
es treballaran en la reunió de Consell 
Escolar, amb una antelació mínima de 
48 hores. 

És recomanable, a més, que demanem 
al centre una major antelació, per tal 
de disposar de més temps per consul-
tar la documentació i prendre dacions 
el més consensuades possibles amb 
les famílies. Per part del centre, això 
seria una molt bona praxis.

Si el centre no compleix aquesta 
normativa, cal deixar-ne constància 
en l’acta de la sessió i, a més, fer-ho 
conèixer als Serveis Territorials del 
Departament d’Educació o al Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

També és necessari que el centre ens 
faci arribar les normes de funciona-
ment del Consell Escolar, que són una 
part de les Normes de Funcionament 
del Centre (NOFC). 
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L’esperit del Consell Escolar de centre 
és, sempre, dialogar i consensuar. Els 
representants de les famílies hi han 
d’acudir amb aquesta voluntat, i han 
de vetllar que la resta de membre 
també la tinguin.

Recordem, finalment, que 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, però sí pot ser 
superior. Totes aquelles AFA que ho 
considerin oportú, poden plantejar-ho 
al centre.

Hi ha un bon funcionament del Con-
sell Escolar, pel que fa al tarannà dia-
logant, de presa de decisions com-
partida, i pel que fa l’enviament de la 
documentació?
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Nota final important: el Consell Escolar 
de cada centre es regula per les seves 
normes de funcionament, que s’inte-
gren dins les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre. En allò que 
no estigui previst s’ha d’aplicar la Llei 
26/2010, del 3 d’agost. 

Per tant, cada centre educatiu pot 
prendre acords i decisions dins el seu 
Consell Escolar que vincularan a la 
seva comunitat educativa, en el marc 
de la normativa vigent. 

Podeu ampliar la informació aquí:

https://educacio.gencat.cat/ca/
arees-actuacio/centres-serveis-educa-
tius/centres/consells-escolars-centres/
centres-publics/

Posant-vos en contacte amb FAPAES.
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