
CONSELLO ESCOLAR 

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento orgánico dos institutos de educación 
secundaria. 

 

COMPOSICIÓN 

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os distintos 
membros da comunidade escolar. 

O Consello Escolar dos institutos de educación secundaria que teñan oito, ou máis, unidades estará 
composto polos seguintes membros: 

a) O director ou directora, que será o seu presidente. 

b) O xefe ou xefa de estudios, e, de ser o caso, o xefe ou xefa de estudios de nocturno. 

c) Un concelleiro ou representante do concello do municipio no que estea situado o instituto. 

d) Sete profesores elixidos polo claustro. 

e) Tres representantes dos pais ou nais de alumnos. 

- Dos representantes que lles corresponden aos pais e nais no Consello Escolar un será proposto pola 
asociación de pais máis representativa, os outros serán elixidos por votación ante a mesa electoral polo pai e 
a nai ou titores legais de acordo co procedemento establecido no Decreto 92/1988, do 28 de abril. 

- A xunta electoral solicitaralle, cando proceda, á asociación de pais de alumnos do centro, legalmente 
constituída, que teña maior número de asociados a proposta dun representante para o Consello Escolar, 
dando un prazo de 10 días para o efecto. 

- De non existir proposta da asociación de pais de alumnos para ocupar a praza que lle corresponde, 
esa vacante cubrirase conxuntamente e co mesmo procedemento cós outros representantes dos pais. Para os 
efectos de futura renovación parcial, asignaráselle a praza correspondente por proposta da asociación de pais 
de alumnos ao candidato máis votado. 

f) Catro representantes do alumnado. 

g) Un representante do persoal de administración e servizos. 

h) O secretario ou secretaria ou, se é o caso, o administrador ou administradora do instituto, que actuará 
como secretario do consello, con voz, pero sen voto. 

i) Dous anos despois de que se constitúa o Consello Escolar con tódolos membros, levarase a cabo a súa 
renovación parcial e serán substituídos os seguintes membros: tres profesores, dous alumnos e dous pais 
elixidos polos pais ou nais de alumnos. Ao cabo doutros dous anos, substituiranse os membros non 
expresados na renovación parcial anteriormente citada, isto é: catro profesores, dous alumnos, un pai  



ou nai proposto pola asociación de pais de alumnos e un membro do persoal non docente. 

j) Nos centros que impartan formación profesional específica ou artes plásticas e deseño poderase 
incorporar ao Consello Escolar, con voz pero sen voto, un representante proposto polas organizacións 
empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito de acción do centro. A xunta electoral 
solicitaralles ás organizacións empresariais ou institucións laborais a proposta dun representante para o 
Consello Escolar con 15 días de antelación á súa constitución, e presentará nova petición cada dous anos, 
coincidindo coa renovación da metade dos membros do Consello Escolar. As organizacións empresariais ou 
institucións laborais presentarán a súa proposta cinco días antes da constitución do Consello Escolar. 

 

COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR 

 

a) Establecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto, 
aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o claustro de 
profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente. 

b) Elixir o director ou directora do centro. 

c) Propoñer a revogación do nomeamento do director ou directora, logo do acordo dos seus membros, 
adoptado por maioría de dous terzos. 

d) Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ao establecido na lexislación vixente. 

e) Aprobar e modificar o NOFC do instituto. 

f) Resolver os conflitos e impoñer as correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a 
aquelas condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia no centro, de acordo coas 
normas que estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

g) Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo. 

h) Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos 
docentes que lle competen ó claustro. 

i) Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avaliar o seu 
desenvolvemento. 

j) Establecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais, deportivas e 
recreativas naquelas accións asistenciais nas que o instituto puidese aportar a súa axuda. 

k) Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades ou organismos. 

l) Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa conservación. 

m) Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento escolar e os 
resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa. 

n) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos que a Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria estableza. 

o) Regular o procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en período de lecer do 



alumnado do centro. 

 

COMISIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR 

1. No seo do Consello Escolar do instituto, existirá unha comisión económica, integrada polo director 
ou directora, o secretario ou secretaria, ou, se é o caso, o administrador ou administradora, un profesor ou 
profesora, un alumno ou alumna e un pai ou nai de alumno, elixidos por cada un dos sectores. 

2. Poderán constituírse outras comisións para asuntos específicos, nas que estarán presentes, cando 
menos, un profesor ou profesora, un alumno ou alumna e un pai ou nai de alumno. En todo caso as 
comisións informarán o Consello Escolar sobre os temas que se lles encomenden e colaborarán con el nas 
cuestións da súa competencia.  


