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oberts de programació docent i de materials didàctics que 
atenguin les diferents necessitats dels alumnes i del pro-
fessorat.

4. Correspon a les administracions educatives afavo-
rir la coordinació entre els projectes educatius dels cen-
tres d’educació primària i els d’educació secundària obli-
gatòria a fi que la incorporació dels alumnes a l’educació 
secundària sigui gradual i positiva.

5. Els centres han de promoure compromisos educa-
tius entre les famílies o tutors legals i el mateix centre en 
què es consignin les activitats que pares, professors i 
alumnes es comprometen a dur a terme per millorar el 
rendiment acadèmic de l’alumnat.

6. El projecte educatiu dels centres privats concer-
tats, que en tot cas s’ha de fer públic, l’ha de disposar el 
seu respectiu titular i ha d’incorporar el caràcter propi al 
qual es refereix l’article 115 d’aquesta Llei.

Article 122. Recursos.

1. Els centres han d’estar dotats dels recursos educa-
tius, humans i materials necessaris per oferir un ensenya-
ment de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a l’educació.

2. Les administracions educatives poden assignar 
dotacions més grans de recursos a determinats centres 
públics o privats concertats per raó dels projectes que ho 
requereixin o atenent les condicions d’especial necessitat 
de la població que escolaritzen.

3. Els centres docents públics poden obtenir recur-
sos complementaris, amb l’aprovació prèvia del consell 
escolar, en els termes que estableixin les administracions 
educatives, dins els límits que la normativa vigent esta-
bleix. Aquests recursos no poden provenir de les activi-
tats portades a terme per les associacions de pares i 
d’alumnes en compliment dels seus fins i han de ser apli-
cats a les seves despeses, d’acord amb el que les adminis-
tracions educatives estableixin.

Article 123. Projecte de gestió dels centres públics.

1. Els centres públics que imparteixin ensenya-
ments regulats per aquesta Llei disposen d’autonomia 
en la seva gestió econòmica d’acord amb la normativa 
que estableix aquesta Llei i la que determini cada Admi-
nistració educativa.

2. Les administracions educatives poden delegar en 
els òrgans de govern dels centres públics l’adquisició de 
béns, contractació d’obres, serveis i subministraments, 
d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, i amb els límits que fixi 
la normativa corresponent. L’exercici de l’autonomia dels 
centres per administrar aquests recursos està sotmès a 
les disposicions que les administracions educatives esta-
bleixin per regular el procés de contractació, de realització 
i de justificació de la despesa.

3. Per al compliment dels seus projectes educatius, 
els centres públics poden formular requisits de titulació i 
capacitació professional respecte de determinats llocs de 
treball del centre, d’acord amb les condicions que esta-
bleixin les administracions educatives.

4. Els centres públics han d’expressar l’ordenació i la 
utilització dels seus recursos, tant materials com humans, 
a través de l’elaboració del seu projecte de gestió, en els 
termes que regulin les administracions educatives.

5. Les administracions educatives poden delegar en 
els òrgans de govern dels centres públics les competèn-
cies que determinin, incloses les relatives a gestió de 
personal, i han de responsabilitzar els directors de la ges-
tió dels recursos posats a disposició del centre.

Article 124. Normes d’organització i funcionament.

1. Els centres docents han d’elaborar les seves nor-
mes d’organització i funcionament, que han d’incloure les 
que garanteixin el compliment del pla de convivència.

2. Les administracions educatives han de facilitar 
que els centres, en el marc de la seva autonomia, puguin 
elaborar les seves pròpies normes d’organització i funcio-
nament.

Article 125. Programació general anual.

Els centres educatius han d’elaborar al principi de 
cada curs una programació general anual que reculli tots 
els aspectes relatius a l’organització i el funcionament del 
centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes, i 
tots els plans d’actuació acordats i aprovats.

CAPÍTOL III

Òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent
dels centres públics

SECCIÓ PRIMERA. CONSELL ESCOLAR

Article 126. Composició del consell escolar.

1. El consell escolar dels centres públics el compo-
nen els membres següents:

a) El director del centre, que n’és el president.
b) El cap d’estudis.
c) Un regidor o representant de l’Ajuntament en el 

terme municipal del qual hi ha el centre.
d) Un nombre de professors, elegits pel claustre, 

que no pot ser inferior a un terç del total dels components 
del consell.

e) Un nombre de pares i d’alumnes, elegits respecti-
vament per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un 
terç del total dels components del Consell.

f) Un representant del personal d’administració i 
serveis del centre.

g) El secretari del centre, que actua com a secretari 
del consell, amb veu i sense vot.

2. Una vegada constituït el consell escolar del cen-
tre, aquest ha de designar una persona que impulsi mesu-
res educatives que fomentin la igualtat real i efectiva 
entre homes i dones.

3.  Un dels representants dels pares en el consell 
escolar és designat per l’associació de pares més repre-
sentativa del centre, d’acord amb el procediment que 
estableixin les administracions educatives.

4. Correspon a les administracions educatives regu-
lar les condicions per les quals els centres que imparteixin 
els ensenyaments de formació professional o arts plàsti-
ques i disseny poden incorporar al seu consell escolar un 
representant proposat per les organitzacions empresa-
rials o institucions laborals presents en l’àmbit d’acció del 
centre.

5. Els alumnes poden ser elegits membres del con-
sell escolar a partir del primer curs de l’educació secundà-
ria obligatòria. No obstant això, els alumnes dels dos pri-
mers cursos de l’educació secundària obligatòria no 
poden participar en la selecció o el cessament del direc-
tor. Els alumnes d’educació primària poden participar en 
el consell escolar del centre en els termes que estableixin 
les administracions educatives.

6. Correspon a les administracions educatives deter-
minar el nombre total de membres del consell escolar i 
regular el procés d’elecció.

7. En els centres específics d’educació infantil, en els 
incomplets d’educació primària, en els d’educació secun-
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dària amb menys de vuit unitats, en centres d’educació 
permanent de persones adultes i d’educació especial, en 
els que s’imparteixin ensenyaments artístics professio-
nals, d’idiomes o esportius, com també en aquelles uni-
tats o centres de característiques singulars, l’Administra-
ció educativa competent ha d’adaptar el que disposa 
aquest article a la singularitat d’aquests.

8. En els centres específics d’educació especial i en 
els que tinguin unitats d’educació especial també forma 
part del consell escolar un representant del personal 
d’atenció educativa complementària.

Article 127. Competències del consell escolar.

El consell escolar del centre té les competències 
següents:

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què 
es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei.

b) Aprovar i avaluar la programació general anual 
del centre sense perjudici de les competències del claus-
tre de professors, en relació amb la planificació i organit-
zació docent.

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projec-
tes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció del director del centre en 
els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del 
nomenament i cessament dels altres membres de l’equip 
directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, 
adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació 
del nomenament del director.

e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció 
al que estableixen aquesta Llei i les disposicions que la 
despleguin.

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i 
vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les 
mesures disciplinàries adoptades pel director correspon-
guin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument 
la convivència del centre, el consell escolar, a instància de 
pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-
hi, si s’escau, les mesures oportunes.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la 
convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la 
resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la 
vida personal, familiar i social.

h) Promoure la conservació i renovació de les instal-
lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos com-
plementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins 
educatius i culturals, amb les administracions locals, amb 
altres centres, entitats i organismes.

j) Analitzar i valorar el funcionament general del cen-
tre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les 
avaluacions internes i externes en què participi el centre.

k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o 
a petició de l’Administració competent, sobre el funciona-
ment del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i 
sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.

l) Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració 
educativa.

SECCIÓ SEGONA. CLAUSTRE DE PROFESSORS

Article 128. Composició.

1. El claustre de professors és l’òrgan propi de parti-
cipació dels professors en el govern del centre i té la res-
ponsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si s’escau, 
decidir tots els aspectes educatius del centre.

2. El claustre el presideix el director i està integrat per 
la totalitat dels professors que presten servei al centre.

Article 129. Competències.

El claustre de professors té les competències 
següents:

a) Formular a l’equip directiu i al consell escolar pro-
postes per a l’elaboració dels projectes del centre i de la 
programació general anual.

b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots 
els aspectes educatius dels projectes i de la programació 
general anual.

c) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, 
avaluació i recuperació dels alumnes.

d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimenta-
ció i de la recerca pedagògica i en la formació del profes-
sorat del centre.

e) Elegir els seus representants en el consell escolar 
del centre i participar en la selecció del director en els ter-
mes que estableix aquesta Llei.

f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projec-
tes de direcció presentats pels candidats.

g) Analitzar i valorar el funcionament general del cen-
tre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les 
avaluacions internes i externes en què participi el centre.

h) Emetre informe sobre les normes d’organització i 
funcionament del centre.

i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la 
imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin 
a la normativa vigent.

j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la 
convivència al centre.

k) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració 
educativa o les normes d’organització i funcionament res-
pectives.

SECCIÓ TERCERA. ALTRES ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT

Article 130. Òrgans de coordinació docent.

1. Correspon a les administracions educatives regu-
lar el funcionament dels òrgans de coordinació docent i 
d’orientació i potenciar els equips de professors que 
imparteixin classe en el mateix curs, com també la col-
laboració i el treball en equip dels professors que impar-
teixin classe a un mateix grup d’alumnes.

2. Als instituts d’educació secundària, entre els 
òrgans de coordinació docent, hi ha d’haver departa-
ments de coordinació didàctica que s’encarreguin de l’or-
ganització i el desenvolupament dels ensenyaments pro-
pis de les matèries o mòduls que se’ls encomanin.

CAPÍTOL IV

Direcció dels centres públics

Article 131. L’equip directiu.

1. L’equip directiu, òrgan executiu de govern dels 
centres públics, l’integren el director, el cap d’estudis, el 
secretari i tots els que determinin les administracions 
educatives.

2. L’equip directiu ha de treballar de manera coordi-
nada en el desenvolupament de les seves funcions, 
d’acord amb les instruccions del director i les funcions 
específiques legalment establertes.

3. El director, amb la comunicació prèvia al claustre 
de professors i al consell escolar, ha de formular proposta 
de nomenament i cessament a l’Administració educativa 
dels càrrecs de cap d’estudis i secretari entre els profes-
sors amb destí en aquest centre.


