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Artcle 139
Òrgans de govern unipersonals i col·legiats
1. Els centres educatus públics han de disposar, almenys, dels òrgans de govern següents:

a) El director o directora.

b) El claustre del professorat.

c) L'equip directu.

d) El consell escolar.

2. Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora, el
secretari o secretària, el cap o la cap d'estudis i els que s'estableixin per reglament o en
exercici de l'autonomia organitzatva del centre. Aquests òrgans unipersonals integren l'equip
directu, que és l'òrgan executu de govern dels centres públics i que ha de treballar d'una
manera coordinada en el compliment de les seves funcions. La direcció del centre també pot
consttuir un consell de direcció.

3. Correspon al Departament determinar les funcions mínimes i comunes a què s'ha d'ajustar
l'exercici de les funcions de cap d'estudis i de secretari o secretària en els centres públics, en el
marc de l'autonomia organitzatva i de gestó a què fa referència el capítol II del ttol VII.

4. El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats de partcipació en el
govern dels centres.

5. El Departament ha d'adaptar l'estructura de govern per als diversos centres que són
considerats com un únic centre educatu, d'acord amb el que estableix l'artcle 72.3, i per als
altres centres de característques singulars.

Artcle 148
El consell escolar
El consell escolar
1. El consell escolar és l'òrgan de partcipació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta partcipació sigui efectva, i també
determinar el nombre i el procediment d'elecció dels membres del consell.

2. El Departament ha d'adaptar l'estructura i la composició del consell escolar a les
característques dels centres educatus únics a què es refereix l'artcle 72.3, i d'altres centres
de característques singulars, per a garantr l'efcàcia en l'exercici de les funcions que li
corresponen.

3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:

a) Aprovar el projecte educatu i les modifcacions corresponents per una majoria de tres
cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
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c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració
del centre amb enttats o insttucions.

d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modifcacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.

h) Partcipar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o
directora.

i) Intervenir en la resolució dels confictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d'actvitats escolars complementàries i
d'actvitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Partcipar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer
l'evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

4. El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes
normes no estableixin, s'apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de
l'Administració de la Generalitat.

5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden consttuir comissions específques
d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi ha d'incorporar un professor o professora, i un
alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de
ttularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que
estableixi el Departament.


