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Capítulo II 
Constitución das 
asociacións

• Artigo 5. Acordo de 
constitución

1. As asociacións constitúense
mediante acordo de tres ou
máis persoas físicas ou
xurídicas legalmente consti-
tuídas, que se comprometen
a poñer en común coñece-
mentos, medios e activi-
dades para conseguir unhas
finalidades lícitas, comúns,
de interese xeral ou particu-
lar, e se dotan dos estatutos
que rexen o funcionamento
da asociación. 

2. O acordo de constitución,
que incluirá a aprobación
dos estatutos, deberá for-
malizarse mediante acta
fundacional, en documento
público ou privado. Co ou-
torgamento da acta
adquirirá a asociación a súa
personalidade xurídica e a
plena capacidade de obrar,
sen prexuízo da necesidade
da súa inscrición para os
efectos do artigo 10. 

3. O establecido neste artigo
aplicarase tamén para a
constitución de federacións,
confederacións e unións de
asociacións. 

• Artigo 6. Acta fundacional

1. A acta fundacional debe
conter:

a) O nome e os apelidos dos
promotores da asociación
se son persoas físicas, a
denominación ou razón
social se son persoas
xurídicas, e, en ámbolos
casos, a nacionalidade e o
domicilio.

b) A vontade dos promo-
tores de constituír unha
asociación, os pactos
que, de se-lo caso,
establecesen e a denom-
inación desta.

c) Os estatutos aprobados
que rexerán o funciona-
mento da asociación, o
contido dos cales se
axustará ás prescricións
do artigo seguinte.

Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora do
Dereito de Asociación
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d) O lugar e a data de ou-
torgamento da acta, e a
sinatura dos promotores,
ou dos seus represen-
tantes no caso de per-
soas xurídicas.

e) A designación dos inte-
grantes dos órganos pro-
visionais de goberno.

2. Á acta fundacional debe-
ráselle xuntar, para o caso
de persoas xurídicas, unha
certificación do acordo vali-
damente adoptado polo
órgano competente, no que
apareza a vontade de con-
stituí-la asociación e formar
parte dela e a designación
da persoa física que a repre-
sentará; e, no caso das per-
soas físicas, a acreditación
da súa identidade. Cando os
outorgantes da acta actúen
a través de representante,
xuntaráselle a esta a acre-
ditación da súa identidade.

• Artigo 7. Estatutos

1. Os estatutos deberán conte-
los seguintes extremos: 

a) A denominación.

b) O domicilio, así como o
ámbito territorial en
que deba realizar prin-

cipalmente as súas
actividades.

c) A duración, cando a aso-
ciación non se constitúa
por tempo indefinido.

d) Os fins e actividades da
asociación, descritos de
forma precisa. 

e) Os requisitos e moda-
lidades de admisión e
baixa, sanción e sepa-
ración dos asociados e,
de se-lo caso, as clases
destes. Poderán incluír
tamén as consecuen-
cias do non pagamento
das cotas por parte dos
asociados. 

f) Os dereitos e as obrigas
dos asociados e, de se-lo
caso, de cada unha das
súas distintas modalidades. 

g) Os criterios que garantan o
funcionamento democráti-
co da asociación. 

h) Os órganos de goberno e
representación, a súa
composición, regras e pro-
cedementos para a elec-
ción e substitución dos
seus membros, as súas
atribucións, duración dos
cargos, causas do seu
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cesamento, a forma de
deliberar, adoptar e exe-
cuta-los seus acordos e as
persoas ou cargos con
facultade para certificalos
e requisitos para que os
citados órganos queden
validamente constituídos,
así como a cantidade de
asociados necesaria para
poder convocar sesións
dos órganos de goberno
ou de propor asuntos na
orde do día.

i) O réxime de adminis-
tración, contabilidade e
documentación, así como
a data de cerramento do
exercicio asociativo. 

j) O patrimonio inicial e os
recursos económicos dos
que se poderá facer uso.

k) Causas de disolución e
destino do patrimonio
en tal suposto, que non
poderá desvirtua-lo
carácter non lucrativo
da entidade. 

2. Os estatutos tamén pode-
rán conter calquera outra
disposición e condición líci-
ta que os promotores con-
sideren conveniente, sem-
pre que non se opoñan ás
leis nin contradigan os

principios configuradores
da asociación. 

3. O contido dos estatutos non
poderá ser contrario ó orde-
namento xurídico. 

• Artigo 8. Denominación

1. A denominación das aso-
ciacións non poderá incluír
termo ou expresión que
induza a erro ou confusión
sobre a súa propia identi-
dade, ou sobre a súa clase
ou natureza, en especial,
mediante a adopción de pa-
labras, conceptos ou símbo-
los, acrónimos e similares
propios de persoas xurídicas
diferentes, sexan ou non de
natureza asociativa. 

2. Non serán admisibles as
denominacións que inclúan
expresións contrarias ás leis
ou que poidan supor vul-
neración dos dereitos funda-
mentais das persoas. 

3. Tampouco poderá coincidir,
ou asemellarse de maneira
que poida crear confusión,
con ningunha outra previa-
mente inscrita no rexistro
no que proceda a súa
inscrición, nin con calquera
outra persoa xurídica públi-
ca ou privada, nin con enti-
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dades preexistentes, sexan
ou non de nacionalidade
española, nin con persoas
físicas, salvo co consenti-
mento expreso do interesa-
do ou dos seus sucesores,
nin cunha marca rexistrada
notoria, salvo que o solicite
o seu titular ou co seu con-
sentimento. 

• Artigo 9. Domicilio

1. As asociacións que se con-
stitúan de acordo con esta
lei terán o seu domicilio en
España, no lugar que
establezan os seus estatu-
tos, que poderá se-lo da
sede do seu órgano de re-
presentación, ou ben aquel
onde desenvolve principal-
mente as súas actividades.

2. Deberán ter domicilio en
España, as asociacións que
desenvolvan actividades
principalmente dentro do
seu territorio. 

3. Sen prexuízo do que dispoña
o ordenamento comunitario,
as asociacións extranxeiras,
para poderen exercer activi-
dades en España, de forma
estable ou duradeira, deberán
establecer unha de-legación
en territorio español. 

• Artigo 10. Inscrición no
rexistro

1. As asociacións reguladas
nesta lei deberán inscribirse
no correspondente rexistro,
para os únicos efectos de
publicidade. 

2. A inscrición rexistral fai
pública a constitución e os
estatutos das asociacións e
é garantía, tanto para os
terceiros que con elas se
relacionan, como para os
seus propios membros. 

3. Os promotores realizarán as
actuacións que sexan pre-
cisas, para efectos da
inscrición, respondendo en
caso contrario das conse-
cuencias da falta desta. 

4. Sen prexuízo da respon-
sabilidade da propia aso-
ciación, os promotores de
asociacións non inscritas
responderán, persoal e soli-
dariamente, das obrigas
contraídas con terceiros. En
tal caso, os asociados
responderán solidariamente
polas obrigas contraídas por
calquera deles fronte a ter-
ceiros, sempre que mani-
festen actuar en nome da
asociación. 
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Capítulo III 
Funcionamento das 
asociacións

• Artigo 11. Réxime das 
asociacións

1. O réxime das asociacións,
no que se refire á súa con-
stitución e inscrición, deter-
minarase polo establecido
nesta lei orgánica e nas dis-
posicións regulamentarias
que se dicten no seu desen-
volvemento. 

2. En canto ó seu réxime inter-
no, as asociacións deberán
axusta-lo seu funcionamen-
to ó establecido nos seus
propios estatutos, sempre
que non estean en con-
tradicción coas normas
desta lei orgánica e coas
disposicións regulamen-
tarias que se dicten para a
súa aplicación. 

3. A Asemblea Xeral é o órgano
supremo de goberno da aso-
ciación, integrado polos aso-
ciados, que adopta os seus
acordos polo principio
maioritario ou de democra-
cia interna e deberá
reunirse, polo menos, unha
vez ó ano.

4. Existirá un órgano de repre-
sentación que xestione e
represente os intereses da
asociación, de acordo coas
disposicións e directivas da
Asemblea Xeral. Só poderán
formar parte do órgano de
representación os asocia-
dos. Para ser membro dos
órganos de representación
dunha asociación, sen pre-
xuízo do que establezan os
seus respectivos estatutos,
serán requisitos indispens-
ables: ser maior de idade,
estar en pleno uso dos dere-
itos civís e non estar incurso
nos motivos de incompati-
bilidade establecidos na le-
xislación vixente. 

5. No caso de que os membros
dos órganos de repre-
sentación poidan recibir re-
tribucións en función do
cargo, deberán constar nos
estatutos e nas contas anu-
ais aprobadas en asemblea.

• Artigo 12. Réxime interno

Se os estatutos non o dispoñen
doutro modo, o réxime interno
das asociacións será o seguinte: 

a) As facultades do órgano de
representación estende-
ranse, con carácter xeral, a
tódolos actos propios das

legislacio?n_APAs_final 08:legislación_APAs_final 08  7/9/10  12:18  Página 8



Lexislación básica para ANPAs

finalidades da asociación,
sempre que non requiran,
conforme os estatutos,
autorización expresa da
Asemblea Xeral. 

b) Sen prexuízo do disposto no
artigo 11.3, a Asemblea
Xeral convocaraa o órgano
de representación, con
carácter extraordinario,
cando o solicite un número
de asociados non inferior ó
10 por 100. 

c) A Asemblea Xeral consti-
tuirase validamente, logo
de convocatoria efectuada
quince días antes da
reunión, cando concorran
a ela, presentes ou repre-
sentados, un tercio dos
asociados; e o seu presi-
dente e o seu secretario
serán designados ó inicio
da reunión. 

d) Os acordos da Asemblea
Xeral adoptaranse por
maioría simple das persoas
presentes ou representadas,
cando os votos afirmativos
superen os negativos. Non
obstante, requirirán maioría
cualificada das persoas pre-
sentes ou representadas, que
resultará cando os votos afir-

mativos superen a metade,
os acordos relativos a disolu-
ción da asociación, modifi-
cación dos estatutos, disposi-
ción ou alleamento de bens e
remuneración dos membros
do órgano de representación.

• Artigo 13. Réxime de
actividades

1. As asociacións deberán rea-
liza-las actividades nece-
sarias para o cumprimento
dos seus fins, aínda que
deberán observa-la lexis-
lación específica que regule
tales actividades. 

2. Os beneficios obtidos polas
asociacións, derivados do
exercicio de actividades
económicas, incluídas as
prestacións de servicios,
deberán destinarse, exclu-
sivamente, ó cumprimento
dos seus fins, sen que
caiba en ningún caso o seu
reparto entre os asociados
nin entre os seus cónxuxes
ou persoas que convivan
con aqueles con análoga
relación de afectividade,
nin entre os seus parentes,
nin a súa cesión gratuíta a
persoas físicas ou xurídicas
con interese lucrativo. 
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• Artigo 14. Obrigas docu-
mentais e contables 

1. As asociacións deben dis-
por dunha relación actua-
lizada dos seus asociados,
levar unha contabilidade
que permita obte-la imaxe
fiel do patrimonio, do
resultado e da situación
financeira da entidade, así
como as actividades rea-
lizadas, efectuar un inven-
tario dos seus bens e re-
coller nun libro as actas
das reunións dos seus
órganos de goberno e re-
presentación. Deberán le-
va-la súa contabilidade
conforme as normas es-
pecíficas que lles resulten
de aplicación.

2. Os asociados poderán
acceder a toda a docu-
mentación que se relaciona
no número anterior, a tra-
vés dos órganos de repre-
sentación, nos termos pre-
vistos na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decem-
bro, de protección de datos
de carácter persoal. 

3. As contas da asociación
aprobaraas anualmente a
Asemblea Xeral. 

• Artigo 15. Responsabili-
dade das asociacións
inscritas

1. As asociacións inscritas res-
ponden das súas obrigas
con tódolos seus bens pre-
sentes e futuros. 

2. Os asociados non responden
persoalmente das débedas
da asociación. 

3. Os membros ou titulares
dos órganos de goberno e
representación, e as de-
mais persoas que obren en
nome e representación da
asociación, responderán
ante esta, ante os asocia-
dos e ante terceiros polos
danos causados e polas
débedas contraídas por
actos dolosos, culposos ou
neglixentes. 

4. As persoas a que se refire o
número anterior respon-
derán civil e administrativa-
mente polos actos e polas
omisións realizados no exer-
cicio das súas funcións, e
polos acordos que votasen,
fronte a terceiros, á aso-
ciación e ós asociados. 

5. Cando a responsabilidade
non poida ser imputada a
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ningún membro ou titular
dos órganos de goberno e
representación, respon-
derán todos solidariamente
polos actos e polas omisións
a que se refiren os números
3 e 4 deste artigo, a non ser
que poidan acreditar que
non participaron na súa
aprobación e execución ou
que expresamente se
opuxeron a elas. 

6. A responsabilidade penal re-
xerase polo establecido nas
leis penais. 

• Artigo 16. Modificación
dos estatutos

1. A modificación dos estatutos
que afecte o contido previs-
to no artigo 7 requirirá acor-
do adoptado pola Asemblea
Xeral convocada especifica-
mente con tal obxecto,
deberá ser obxecto de
inscrición no prazo dun mes
e só producirá efectos, tanto
para os asociados como
para os terceiros, desde que
se procedese á súa
inscrición no rexistro de
asociacións correspondente,
rexendo para a esta o senti-
do do silencio previsto no
artigo 30.1 desta lei. 

As restantes modificacións
producirán efectos para os

asociados desde o momento
da súa adopción consonte os
procedementos estatuta-
rios, mentres que para os
terceiros será necesaria,
ademais, a inscrición no
rexistro correspondente. 

2. A inscrición das modifi-
cacións estatutarias axus-
tarase ós mesmos requisi-
tos que a inscrición dos
estatutos. 

• Artigo 17. Disolución

1. As asociacións disolveranse
polas causas previstas nos
estatutos e, no seu defecto,
pola vontade dos asociados
expresada en Asemblea
Xeral convocada para o
efecto, así como polas
causas determinadas no
artigo 39 do Código civil e
por sentencia xudicial firme. 

2. En tódolos supostos de di-
solución deberáselle dar ó
patrimonio o destino previs-
to nos estatutos. 

• Artigo 18. Liquidación da
asociación 

1. A disolución da asociación
abre o período de li-
quidación, ata a fin do cal a
entidade conservará a súa
personalidade xurídica. 
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2. Os membros do órgano de
representación no momento
da disolución convértense
en liquidadores, salvo que
os estatutos establezan
outra cosa ou ben os
designe a Asemblea Xeral ou
o xuíz que, de se-lo caso,
acorde a disolución. 

3. Correspóndelles ós liquida-
dores: 

a) Velar pola integridade do
patrimonio da asociación.

b) Concluí-las operacións
pendentes e efectua-las
novas, que sexan pre-
cisas para a liquidación.

c) Cobra-los créditos da aso-
ciación. 

d) Liquida-lo patrimonio e
pagarlles ós acredores.

e) Aplica-los bens sobrantes
da asociación ós fins pre-
vistos polos estatutos.

f) Solicita-la cancelación dos
asentos no rexistro.

4. En caso de insolvencia da aso-
ciación, o órgano de repre-
sentación ou, se é o caso, os
liquidadores deben promover
inmediatamente o oportuno
procedemento concursal ante
o xuíz competente. 

Capítulo IV
Asociados 

• Artigo 19. Dereito a 
asociarse

A integración nunha asociación
constituída é libre e voluntaria,
debendo axustarse ó estableci-
do nos estatutos. 

• Artigo 20. Sucesión na
condición de asociado

A condición de asociado é
intransmisible, salvo que os
estatutos dispoñan outra
cousa, por causa de morte ou a
título gratuíto. 

• Artigo 21. Dereitos dos
asociados

Todo asociado posúe os seguintes
dereitos: 

a) A participar nas activi-
dades da asociación e nos
órganos de goberno e rep-
resentación, a exerce-lo
dereito de voto, así como
a asistir á Asemblea Xeral,
de acordo cos estatutos. 

b) A ser informado acerca da
composición dos órganos
de goberno e represen-
tación da asociación, do
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seu estado de contas e do
desenvolvemento da súa
actividade. 

c) A ser oído con carácter
previo á adopción de
medidas disciplinarias con-
tra el e a ser informado
dos feitos que dean lugar
a tales medidas, debendo
ser motivado o acordo
que, de se-lo caso, impoña
a sanción.

d) A impugna-los acordos
dos órganos da asociación
que considere contrarios á
lei ou ós estatutos. 

• Artigo 22. Deberes dos
asociados

Son deberes dos asociados: 

a) Comparti-las finalidades
da asociación e colaborar
para a súa consecución. 

b) Paga-las cotas, derramas
e outras contribucións
que, conforme os estatu-
tos, lle poidan co-rre-
sponder a cada socio. 

c) Cumpri-lo resto de obri-
gas que resulten das dis-
posicións estatutarias.

d) Acatar e cumpri-los acor-
dos validamente adopta-
dos polos órganos de
goberno e representación
da asociación. 

• Artigo 23. Separación 
voluntaria

1. Os asociados teñen dereito
a separarse voluntariamente
da asociación en calquera
tempo. 

2. Os estatutos poderán esta-
blecer que, en caso de sepa-
ración voluntaria dun asocia-
do, este poida percibi-la
participación patrimonial ini-
cial ou outras contribucións
económicas realiza-das, sen
incluí-las cotas de pertenza
á asociación que aboase,
coas condicións, alcances e
límites que se fixen nos
estatutos. Isto enténdese
sempre que a reducción patri-
monial non implique prexuí-
zos a terceiros.
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Orde do 16 de xaneiro de
1987, pola que se regulan as
asociacións de pais de alum-
nos. (DOG, 22/01/87) 

Co fin de dar cumprimento ó
establecido no artigo 5º.6 da
Lei Orgánica 8/1985, do 3 de
xullo, que sinala que se esta-
blecerán regulamentariamen-
te as características específi-
cas das asociacións de pais
de alumnos e en virtude das
atribucións conferidas pola
disposición derradeira primei-
ra da propia Lei e polo Real
Decreto 1763/1982, do 24 de
xullo, sobre traspaso de fun-
cións da Administración do
Estado á Comunidade Autó-
noma de Galica en materia de
educación,

Dispoño:

1º.- Os pais de alumnos teñen
garantida a liberdade de
asociación no ámbito edu-
cativo.

3º.- Para efectos do disposto
nesta Orde, terán o carác-
ter de Asociacións de Pais
de Alumnos as que se

constitúan nos centros
docentes públicos e priva-
dos que impartan ensinan-
zas de Educación Preesco-
lar, Educación Xeral Básica,
Bacharelato e Formación
Profesional.

4º.- Só poderá pertencer ás
asociacións os pais ou tito-
res de alumnos que cursen
os seus estudios nos cen-
tros docentes reseñados
no artigo anterior.

5º.- As asociacións de pais de
alumnos asumirán as
seguintes finalidades:

a) Asistir ós pais ou titores
en todo aquilo que atin-
xe á educación dos seus
fillos ou pupilos.

b) Colaborar nas actividades
educativas dos centros.

c) Promove-la participación
dos pais de alumnos na
xestión do centro.

d) Asistir aos pais de alum-
nos no exercicio do seu
dereito a interviren no
control e xestión dos cen-

Aociacións de Pais de Alumnos
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tros sostidos con fondos
públicos.

e) Facilita-la representación e
a participación dos pais de
alumnos nos Consellos
Escolares dos centros
públicos e concertados e
noutros órganos colexia-
dos, se é o caso.

f) Calquera outra que, den-
tro da normativa vixente,
lle asignen os seus res-
pectivos estatutos.

6º.- As Asociacións de Pais
de Alumnos constituiranse
mediante acta na que cons-
te a vontade de varios pais
ou titores de alumnos de
crear unha asociación
orientada ó cumprimento
das finalidades establecidas
no artigo 5º desta Orde.

7º.- Cada Asociación de Pais,
dentro do marco xurídico
indicado no artigo 2º, rexe-
rase polos seus propios
estatutos que deberán con-
templar, cando menos, os
seguintes aspectos:

a) Denominación da asocia-
ción, cunha referencia
que a singularice e men-
ción do centro docente
no que se constitúe.

b) Finalidades da asocia-
ción, conforme ó dispos-
to no artigo 5º.

c) Domicilio, que poderá se-
lo do centro docente no
que se constitúe.

d) Composición e funciona-
mento dos seus órganos
de goberno que, en todo
caso, deberán ser demo-
cráticos.

e) Procedemento de admi-
sión dos asociacos que
será, en todo caso,
voluntario e logo de soli-
citude de inscrición, sen
que se poidan esixir máis
requisitos co de ser pai
ou titor de alumno matri-
culado no centro, pagar,
se é o caso, as corres-
pondentes cotas e acep-
tar expresamente os
estatutos da sociación.

f) Dereitos e deberes dos
asociados.

g) Patrimonio fundacional,
recursos económicos pre-
vistos e aplicación que se
deba dar ó patrimonio da
asociación en caso de
disolución.

h) Réxime de modificacións
dos estatutos.
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8º.-
1. As APAS presentarán na

Delegación Provicial da
Consellería de Educación a
acta e mailos estatutos,
así como calquera modifi-
cación que se produza nos
mesmos para a súa inclu-
sión no censo.

2. A inclusión no censo, que
terá carácter declarativo,
levarase a cabo sempre que
os fins da asociación se
axusten ó establecido na Lei
Orgánica 8/1983 e nesta
Orde e entenderase realiza-
da se, transcorrido dous
meses desde a presentación
da acta e dos estatutos, non
caera resolución expresa.

9º.- As Asociacións de Pais de
Alumnos poderán fede-
rarse a nivel parroquial,
local comarcal ou en
ámbitos territoriais máis
amplos, así como confe-
derarse, debendo envia-
la acta de constitución da
federación ou confedera-
ción á Con-sellería de
Educación para a súa
inclusión no censo referi-
do no artigo anterior.

10º.- 
1. As Asociacións de Pais de

Alumnos poderán utiliza-

los locais dos centros
docentes para realizaren
as actividades que teñen
de seu; para este efecto,
os directores dos centros
facilitarán a integración
das ditas actividades na
vida escolar, tendo en
conta o normal desenvol-
vemento da mesma.

2. Será necesaria, en todo
caso, para efectos de uti-
lización dos locais do cen-
tro, a previa comunica-
ción da xunta directiva da
asociación á Dirección do
centro.

3. Os directores dos centros
públicos, cando as dispo-
ñibilidades de locais o
permitan e cando o soli-
citen as asociacións, faci-
litarán o uso dun local
para o desenvolvemento
das actividades internas
de carácter permanente
das asociacións constituí-
das nos mesmos.

11º.- 
1. As Asociacións de Pais de

Alumnos non poderán
desenvolver nos centros
máis actividades cás pre-
vistas nos seus estatos
dentro do marco das finali-
dades fixadas no artigo 5º

Lexislación básica para ANPAs18
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desta Orde, e deberán
informar, en todo caso, ó
Consello Escolar do Centro.
Cando as ditas actividades
vaian dirixidas ó alumnado
poderán participar nas
mesmas tódolos alumnos.

2. Os gastos extraordinarios
que se puidesen derivar
das actividades referidas
no apartado anterior corre-
rán a cargo das asociacións
organizadoras.

3. As Delegacións Provin-
ciais da Consellería de
Educación logo de infor-
me da autoridade muni-
cipal correspondente no
caso de centros públicos
de Educación Xeral
Básica, resolverán cando
exista desacordo entre o
director do centro e a
asociación na contía dos
gastos que terá que
pagar esta derivados do
uso das instalacións e
servicios do mesmo.

12º.- A Consellería de Edu-
cación proporcionará a
través dos seus órganos
centrais ou provinciais
competentes o asesora-

mento que se solicite
para facilita-la constitu-
ción de asociacións, fede-
racións e confederacións
de pais de alumnos.

Disposición adicional

Os Conservatorios de Música,
Escolas de Idiomas, Escolas de
Artes Aplicadas e Oficios
Artísticos e outros centros de
características singulares serán
obxecto de regulación especial.

Disposición transitoria

No prazo de seis meses as aso-
ciacións, federacións e confe-
deracións de pais de alumnos
xa existentes axustaranse ó
disposto nesta Orde.

Disposición derradeira

Esta Orde entrará en vigor ó
día seguinte da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16
de xaneiro de 1987.

M. Xesús Sainz García
Conselleira de Educación

(DOG, 22/01/87)
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Asociacións de nais e pais de alumnos

As asociacións que constitúen os pais, nais e titores nos centros
docentes, terán, a efectos legais, o carácter de asociacións de
pais de alumnos cunhas finalidades e estatutos específicos. 

(artº 3 da Orde do 16 de xaneiro de 1987 (DOG 22-1-87)

Definición

Finalidades

Actuacións
en 
relación co
centro

• Asistir aos pais ou titores en todo aquelo que atinxe á educa-
ción dos seus fillos ou pupilos.

• Colaborar nas actividades educativas dos centros.
• Promove-la participación dos pais e nais de alumnos no exer-

cicio do seu dereito a interviren no control e xestión dos cen-
tros sostidos con fondos públicos.

• Facilita-la representación e a participación dos pais de alum-
nos nos consellos escolares dos centros públicos e concerta-
dos e noutros órganos colexiados, se é o caso.

• Calquera outras que, dentro da normativa vixente lle asignen
os seus respectivos estatutos.

(artº 5 da Orde do 16 de xaneiro de 1987 (DOG 22-1-87)

• Propoñer un representante seu para formar parte do consello
escolar do centro (se houbera máis dunha asociación nun cen-
tro, só a asociación máis representantiva o poderá propoñer)

• Elevarlle propostas ao consello escolar para a elaboración do
proxecto educativo e ao equipo directivo para a elaboración da
programación xeral anual.

• Informar ao consello escolar daqueles aspectos da marcha do
centro que consideren oportuno.

• Informar aos asociados da súa actividade.
• Recibir información, a través dos seus representantes no con-

sello escolar, sobre os temas tratados nel.
• Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou

petición deste.
• Elaborar propostas de modificación do Regulamento de réxime

interior.
• Formular propostas para a realización de actividades comple-

mentarias e extraescolares que, unha vez aceptadas, deberán
figurar na programación xeral anual.

• Coñece-los resultados académicos referidos ao centro e a valo-
ración que deles realice o consello escolar.

• Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto edu-
cativo, dos proxectos curriculares de etapa e das súas modificacións.

• Recibir información sobre os libros de texto e os materiais
didácticos adoptados polo centro.

• Fomenta-la colaboración entre tódolos membros da comunida-
de educativa.
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• Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza
o consello escolar de acordo coa lexislación vixente.
(Decreto 374/96, do 17 de outubro (DOG 21-10-96), para edu-
cación infantil e primaria)
(Decreto 324/96, do 26 de xullo (DOG 9-8-96)
para educación secundaria)

• Dispoñer dun local para o desenvolvemento das actividades
internas, sempre que as disponibilidades do centro o permitan.
(artº 10.3 da Orde do 16 de xaneiro de 1987 (DOG 22-1-87)
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Constitución

a) Constituir un grupo de pais, nais ou titores (entre 5 e 12) que
estén interesados en que se cree a Asociación.

b) Poñer en coñecemento da Dirección do Colexio que se van a
inicia-los trámites para constitui-la Asociación, explicándolle
as motivacións que impulsan a idea e solicitando a súa cola-
boración e a do Claustro de profesores (este paso pódese dar
por medio dunha entrevista persoal).

c) Convocar unha asemblea de pais de alumnos para, ao tempo
que se lles transmite o mesmo que se lle comunicou á Dirección,
da-la posibilidade de que se integren novas persoas na comisión
xestora ou que colaboren na redacción dos estatutos.

d) Redacta-los estatutos, servíndose, se interesa, do borrador que
se facilita en calquera das Federacións de APAs existentes.

e) Convocar unha asemblea de pais de alumnos para aproba-los
estatutos.

g) Feita a presentación da documentación, os integrantes poden
asumir as funcións que os estatutos lle asignan á Xunta Directiva.

h) A inclusión no censo da Consellería non ten porque ser comu-
nicada a Asociación. Darase por feita se en dous meses non se
recibe ningunha comunicación en contra.

i) Axiña que chegen os estatutos legalizados pola Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, convoca-la primeira
Asemblea Extraordinaria da Asociación para nomea-la Xunta
Directiva, establece-la cuantía da cota e aproba-lo plan de actuacións.

f) Hai que facer dous bloques cos mesmos documentos:
- Acta de constitución (3 copias) asinada por tódolos que cons-

tituirán a Asociación, facendo consta-los seus nomes, apelidos
e números do DNI. Nela deben constar, alomenos, dous acor-
dos: crea-la Asociación, e aproba-los estatutos.

- Estatutos polos que se terá que rexi-la Asociación (3 copias),
con marxes axeitados e sen rectificaciós nen rascaduras. Neles
farase consta-la mesma data que na Acta de Constitución,
estarán asinados por tódolos membros na marxe esquerda de
tódalas follas e deixarase ao empezo e ao remate espazo
dabondo para colocar o visado do Rexistro.

Estes bloques de documentos, acompañados das corresponden-
tes instancias por duplicado, enviaranse:
- Ao Delegado Provincial da Consellería  de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza para a súa legalización.
- Ao Delegado Provincial da Consellería de Educación, para a súa

inclusión no censo.
(artº 6 da Orde do 16 de xaneiro de 1987 (DOG 22-1-87)

Fase previa

Presentación
de documen-
tación

Legislación
e inicio de
actividades
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Normas de funcionamento

Cada APA rexirase polos seus propios estatutos que deberán con-
templar, alomenos, os seguintes aspectos:
• Denominación da Asociación: Asociación de Pais de

Alumnos “... (cunha referencia que a singularice)” do “...centro
docente no que se constitúe”

• Enderezo: poderá se-lo do centro no que se constitúe.
• Composición e funcionamento dos seus órganos de

goberno.
• Procedemento de admisión de asociados: será, en todo

caso, voluntaria e logo de solicitude de inscrición, sen que se
poidan esixir máis requisitos có de ser pai ou titor de alumnos
matriculados no centro (condición imprescindible), pagar, se é
o caso, as correspondentes cotas e aceptar expresamente os
estatutos da asociación.

• Dereitos e deberes dos asociados.
• Patrimonio fundacional: recursos económicos previstos e

aplicación que se debe dar ao patrimonio da asociación en caso
de disolución.

• Réxime de modificación dos estatutos.
(artº 7 da Orde do 16 de xaneiro de 1987 (DOG 22-1-87)

Estatutos

• Te-los estatutos legalizados polo organismo competente da súa
provincia, co seu correspondente número de rexistro, e inscri-
tos no censo da Consellería de Educación.

• Posuír:
- Libro de Caixa ou de Contas, no que se reflexe de forma clara

e detallada os ingresos e gastos da Asociación. En todo caso,
en cada apunte contable debe quedar constancia da data, do
concepto e do importe en euros.

- Libro de Rexistro de Socios, no que ademais dos datos perso-
ais de cada socio, deberán figurar a data de alta e de baixa.

- Libro de Actas, no que se recollerán tódolos acordos que se
tomen, tanto nas asembleas coma nas reunións de xunta
directiva.

• Notificar no Rexistro os cambios nos compoñentes da Xunta
Directiva cunha Certificación do Secretario co visto e prace do
Presidente.

• Dotarse de número de Identificación Fiscal (NIF ou CIF), nece-
sario para solicitar subvencións, abrir contas bancarias, pedir
facturas oficiais, etc.

• Funcionar tendo en conta o establecido nos estatutos da
Asociación.

Requisitos a
cumprir

legislacio?n_APAs_final 08:legislación_APAs_final 08  7/9/10  12:19  Página 22



Lexislación básica para ANPAs24

1º Celebrar unha Asemblea Xeral Extraordinaria con proposta de
modificación de estatutos como único punto da orde do día.
Esa asemblea ten que aprobalos cambios propostos.

2º Enviar unha  instancia, por duplicado, ao Delegado Provincial
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza dando traslado da seguinte documentación:

- Acta da Asemblea Xeral no que figuren os artigos modifica-
dos, o quorum de asistentes e o resultado da votación, asi-
nada polo Secretario co visto e prace do Presidente.

- Estatutos da Asociación (3 copias), coas modificacións incor-
poradas ó texto, asignadas tódalas súas follas pola Xunta
Directiva e cunha dilixencia ao final do Secretario, co visto e
prace do Presidente, certificando que ditos estatutos están
redactados incluindo as modificacións aprobadas pola
Asemblea Extraordinaria celebrada ao efecto.

3º Enviar unha instancia, por duplicado, ao Delegado Provincial da
Consellería de Educación dando traslado da mesma documen-
tación que se enviou ao Delegado Provincial da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

(artº 8 da Orde do 16 de xaneiro de 1987 (DOG 22-1-87)

Procedimen-
to para
modifica-los
estatutos
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Órganos de Goberno

Unipersonais: Presidente, Secretario, Tesoureiro, Vocal e cal-
quera outro que establezan os estatutos de cada asociación.
Colexiados: Asemblea Xeral, Comisións de Traballo, Xunta
Directiva e calquera outro que establezan os estatutos de cada
asociación.

Os estatutos de cada Asociación establecen o número de convo-
catorias que se teñen que facer ao ano da Asemblea Xeral co
carácter ordinario e as razóns polas que se pode face-las convo-
catorias extraordinarias.
Os outros órganos colexiados reuniranse, se non o establecen os
estatutos, segundo o que eles mesmos dispoñan no relativo á
periodicidade (semanal, quincenal, mensual, ...) e á convocatoria.

As que establezan para cada órgano os respectivos estatutos.

Clasificación

Funcións

Normalmente os estatutos non desenvolven as Comisións de
Traballo, por iso, a xeito de suxerencia podemos establecer as
seguintes funcións:

- Manter relacións con órganos de goberno do centro: Consello
Escolar e Claustro de Pforesores.

- Entablar relacións coas institucións públicas e privadas
existentes, ou con incidencia na localidade: Consellería
(Delegación e Inspección), Concello, grupos políticos
municipais, outras asociacións...

- Fomenta-los intercambios, alomenos informativos, con outras
APAs e, sobre todo, coas do mesmo territorio e coa
Federación a que se pertenza.

- Programar actividades de formación de pais: escola de pais.
- Posibilita-lo encontro dos distintos estamentos da Comunidade

Escolar: actividades extraescolares, festas, celebracións.
- Face-lo seguimento dos servizos existentes no Centro: trans-

porte, comedor...
- Desenvolver un canle de comunicación cos asociados, man-

téndoos informados da vida da Asociación e do Colexio e
recabando deles a súa colaboración.

Reunións

Comisións
de traballo
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Federación e Confederación de nais e pais

As Asociacións de Pais poderán federarse a nivel parroquial,
local, comarcal ou en ámbitos territoriais máis amplos, así como
confederarse.
As APAs sérvense desta posibilidade para mellora-las súas actua-
cións e potencia-la presencia dos pais diante dos distintos órga-
nos da admiistración educativa.

(artº 9 da Orde do 16 de xaneiro de 1987 (DOG 22-1-87)

- A integración ou segregación dunha APA nunha Federación
farase sempre partindo da propia vontade daquela expresada
por acordo da súa Asemblea Xeral.

- Unha Federación nunca intervirá nun tema competencia
dunha APA se non é por petición dela.

- Unha APA poderá solicita-lo apoio da Federación á que per-
tenza para mellor cumpli-los seus fins.

- As APAs integradas nunha Federación teñen dereito a partici-
par na xestión e nas actividades dela, recibindo toda a infor-
mación necesaria.

- Toda APA está obrigada a cumplir cos compromisos que ema-
nen da súa integración nunha Federación.

Ámbito e
finalidades

Relacións
federacións-
apas

Para poder formar parte dunha Federación, a APA interesada ten
que enviar unha comunicación manifestando ese desexo e acom-
pañado dos seguintes documentos:

a) Certificado da Acta da Asemblea Xeral no que se recolle o
acordo favorable para se integrar na Federación.

b) Copia dos estatutos da APA, co seu número de rexistro.
c) Relación nominal dos compoñentes da Xunta Directiva con

expresión dos seus cargos, os seus enderezos e o da
Asociación.

d) Número de asociados á APA

No prazo de tempo establecido nos estatutos de cada Federación,
a Xunta Directiva acordará sobre a admisión da APA solicitante.

Trámites
para se
integrar
nunha
Federación
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Orde do 22 de xullo de 1997,
(DOG, 02/09/97) 

1. Actividades 
complementarias

1.1. Considéranse actividades
complementarias aquelas
actividades didácticas que
se realizan co alumnado
en horario lectivo e que,
formando parte da progra-
mación, teñen carácter
diferenciado polo momen-
to, espacio ou recursos
que utilizan. Así cabe con-
sidera-las visitas, traballo
de campo, viaxes de estu-
dio, conmemoracións e
outras semellantes. De-
berán figurar na progra-
mación xeral anual do
centro.

1.2. A participación do alumna-
do nelas é voluntaria e
requirirá autorización pre-
via por escrito dos pais ou
titores sempre que se
desenvolvan fóra da locali-
dade. No suposto de que
esta non sexa outorgada,
a dirección arbitrará a
forma máis conveniente
para atender aos alumnos
que non participen nelas.

1.3. De acordo co establecido
no artigo 71 do Decreto
374/1996, do 17 de outu-
bro, e o sinalado no apar-
tado 6.4 da presente orde,
é o equipo de actividades
complementarias e extra-
escolares do centro o
encargado de promover,
organizar e facilitar este
tipo de actividades.

2. Actividades extraescolares

2.1. Considéranse actividades
extraescolares aquelas que,
sendo organizadas polo cen-
tro, entidades sen ánimo de
lucro, asociacións culturais,
etc. e figurando na progra-
mación xeral anual, se rea-
lizan fóra de horario lecti-
vo. A participación nelas
será voluntaria.

2.2. En ningún caso o contido
destas actividades pode
ser igual ou similar ao dun
ensino oficial do currículo.

2.3. Cando as actividades extra-
escolares sexan organiza-
das por entidades e deban
realizarse dentro dos locais
e instalacións do centro,
haberá que respecta-la
normativa reguladora da

Actividades complementarias e extraescolares
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utilización destes locais e
instalacións. Para a reali-
zación das ditas activida-
des é preceptiva a presen-
tación por parte da entida-
de que as propoña dunha
memoria descritiva que
incluirá, entre outras, a
concreción do financia-
mento da actividade e a
garantía da asunción plena
da responsabilidade con-
tractual respecto do per-
soal que a vai desenvolver.

2.4. A dirección e realización
de actividades extraesco-
lares de formación física,
deportiva ou danza, en
calquera das súas varian-
tes, estará sempre a cargo
de persoal técnico cualifi-
cado que dispoña de titu-
lación académica suficien-
te para impartir este tipo
de ensinanza, de acordo
coa súa normativa, ou que
estea legal e suficiente-
mente habilitado para tal
efecto pola Administración
competente.

Igualmente, requírese a
suficiente acreditación ou
titulación para a realiza-
ción doutras actividades
cando así estea estipulado
por unha norma legal ou
regulamentaria.

3. Aspectos comúns das acti-
vidades complementarias e
extraescolares

3.1. Cando, excepcionalmente,
se organicen actividades
complementarias ou extra-
escolares non previstas na
programación xeral anual,
será necesario a súa apro-
bación polo equipo directi-
vo, tralo informe favora-
ble, de se-lo caso, do
equipo destas actividades,
dando conta o Consello
Escolar na reunión seguin-
te que se celebre. Cando
estas actividades impli-
quen modificacións do
período lectivo do calen-
dario escolar requirirán,
ademais, a autorización do
delegado.

3.2. As actividades comple-
mentarias e extraescola-
res non forman parte do
currículo oficial e, en con-
secuencia, non son sus-
ceptibles de avaliación
académica.

3.3. Tanto as actividades com-
plementarias como as
extraescolares deben res-
pecta-los principios de
voluntariedade para os
alumnos, non discrimina-
ción e ausencia de lucro.

Lexislación básica para ANPAs28
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Estas actividades non pode-
rán realizarse en detrimen-
to das actividades inhe-
rentes ao currículo oficial.

3.4.Para o desenvolvemento
de actividades comple-
mentarias e extraescola-
res fóra da localidade,
organizadas polo centro,
requirirase a previa apro-
bación por parte do con-
sello escolar, a autoriza-
ción escrita dos pais dos
alumnos participantes e
un número suficiente de
profesores nunha pro-
porción mínima dun mes-
tre ou mestra por cada
unidade.

A autorización escrita dos
pais dos alumnos á que se
fai referencia no parágrafo
anterior poderá ser unha
soa para todas aquelas
que figuren na programa-
ción xeral anual.

3.5. Dentro das atribucións que
lle son propias, correspón-
delle ao consello escolar do
centro:

- Aproba-lo programa anual
destas actividades ela-
borado polo equipo de
actividades complemen-

tarias e extraescolares
tal e como establece o
artigo 75 do Decreto
374/1996, do 17 de ou-
tubro.

- Avaliar anualmente o
desenvolvemento das ac-
tividades levadas a cabo.

- Establecer, se é o caso, de
acordo co regulado no
artigo 78 do Decreto
374/1996, do 17 de outu-
bro, convenios de colabo-
ración con asociacións
culturais ou entidades sen
ánimo de lucro para o
desenvolvemento de acti-
vidades complementarias
e extraescolares.

3.6. Na programación das acti-
vidades escolares comple-
mentarias e extraescolares
deben consta-los seguintes
aspectos:

- Duración de cada unha
das sesións, das diferen-
tes actividades e horario
de realización semanal
ou doutra periodicidade,
se é o caso.

- Persoal que dirixirá, leva-
rá a cabo e participará en
cada actividade.
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3.7. A comunidade educativa, a
través do Consello Escolar,
fomentará a organización
de actividades escolares
complementarias e extra-
escolares gratuítas, que
non supoñan custo para
os pais, co fin de facilita-
la máxima participación
de todo o alumnado do
centro.

3.8. A titularidade do centro
ou, se é o caso, a entidade
organizadora garantirá a
adecuada atención e vixi-
lancia dos alumnos partici-
pantes durante a realiza-
ción das actividades esco-
lares complementarias e
extraescolares.

3.9. A dirección do centro ga-
rantirá a adecuada infor-
mación aos pais e titores.

Lexislación básica para ANPAs
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Órganos colexiados

Institutos de Educación
Secundaria

Departamento de acti-
vidades complementa-
rias e extraescolares

Equipo de actividades
complementarias e

extraescolares
-

- -

-

Escolas de Educación
Infantil e Colexios de

Educación Primaria con
seis ou máis unidades

Consello Escolar

Claustro de Profesores

Departamentos 
didácticos

Coordinador de 
formación en centros

de traballo

Comisión de coordinación
pedagóxica

Equipo de normalización
lingüística

Equipos de ciclo

Escolas de Educación
Infantil e Colexios de

Educación Primaria con
menos de seis unidades

(1) Nestes centros as funcións da comisión de coordinación pedagóxica, equipo de normalización lingüística e equipo de actividades

complementarias e extraescolares serán asumidas polo claustro
(artigo 53.2 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro. (DOG 21-10-96).

Lei Orgánica 9/1995, do 20 de novembro (BOE do 21 de novembro), de participación, avalia-
ción e goberno dos Centros.
Decreto 92/1988, do 28 de abril (DOG do 29 de abril), polo que se regulan os órganos de gober-
no dos centros públicos de Ensino non Universitario. 
Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o Regulamento
orgánico dos Institutos de Educación Secundaria.
Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro), polo que se aproba o
Regulamento orgánico das Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de Educación Primaria .
Orde do 29 de outubro de 1996 (DOG do 4 de novembro), pola que se regulan os órganos de
goberno dos Centros Públicos de Ensino non Universitario de características singulares, de edu-
cación especial e educación de adultos. 
Decreto 7/1999 de 7 de xaneiro (DOG 20-1-99), polo que se implantan e regulan os Centros
Públicos Integrados. 
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Consello Escolar

1) Orde do 29 de outubro de 1996 (DOG do 4 de novembro), regúlanse os órganos de goberno dos Centros Públicos de ensino non
universitario de características singulares, de educación especial e educación de adultos.

2) Nos centros que impartan formación profesional específica ou artes plásticas e deseño, poderase incorporar ao Consello Escolar, con voz
pero sin voto, un representante proposto polas organizacións empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito da acción do centro.

3) Dos representantes dos pais e nais, un será proposto pola aosiciación de pais máis representativa. 
4) Decreto 7/1999 de 7 de xaneiro (DOG 20-1-99) polo que se implantan e regulan os Centros Públicos Integrados.

Institutos
de

Educación
Secundaria
con 8 ou

máis 
unidades

Institutos
de

Educación
Secundaria
con menos

de 8 
unidades

Escolas de
Ed. Infantil
e Col. Ed.
Primaria
con 8 ou

máis 
unidades

Escolas de
Ed. Infantil
e Col. Ed.
Primaria

con 6 ou 7 
unidades

Centros de
3, 4 ou 5
unidades

Centros de
1 ou 2 

unidades

Director/a Si Si Si Si Si -

Xefatura de
estudios

Si - Si - - -

Xefatatura
de estudios
nocturno

Si - - - - -

Represent.
concello

1 1 1 1 1 1

Profesores 7 2 5 3 2 Todos

Represent.
pais

3
3

1
3

5
3

3
3

2
3

1
3

Represent.
alumnos

4 1 - - - -

Represent.
persoal
administ.
servicios

1 - 1 - - -

Secretario/
administrad.

Si Actuará 1
dos rep. 
dos profes.

Si Si Actuará 1
dos rep. 
dos profes.

-
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Institutos
de
Educación
Secundaria 

Escolas
Educación
Infantil e
Colexios de
Educación
Primaria 

Centros
Educación
Infantil e
Educación
Primaria
que están a
impartir a
Educación
Secunadaria

Primeira Renovación

Prof.

8 ou máis
unidades

3

1

2

1

1

2

1

1 - 1 1 1 - -

1 1 2 1 - -

2 1 3 1 1 1

1 - 1 1 - -

2 - 2 1 - -

3 - 3 2 - 1

- 1 1 1 - 1

2 2 4 1 2 1

menos de
8 unidades

8 ou máis
unidades

con 8 ou
máis 
unidades

con 6 ou 7
unidades

con 3, 4
ou 5 
unidades

6 ou 7
unidades

3, 4 ou 5
unidades

Pais Alumn. Prof. Pais Alumn.

Segunda Renovación Repr. persoal
Ad. e 

servicios

Renovación parcial do Consello Escolar
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Normas de funcionamento dos Órganos Colexiados dos Centros

* Reuniranse preceptivamente unha vez por trimestre.
* Sempre que o solicite un tercio, polo menos, dos seus membros.

* Neste caso o presidente realizará a convocatoria no pra
máximo de 20 días contados desde o seguinte día a aquel
no que se celebre a petición.

* A sesión celebrarase como máximo no prazo dun mes conta-
do desde o día seguinte á entrega da petición da convocatoria.

* En todo caso reuniranse ó inicio e remate do curso.

Convocatoria

Órgano
competente

O presidente ou o secretario por orde do
Presidente.

Convocatoria ordinaria: unha semana.
Convocatoria extraordinaria: mínimo 48 horas.

Fixada polo presidente, tendo en conta, no
seu caso, as peticións dos demais mem-
bros formuladas con antelación abonda.

A información sobre os temas que figuren
na orde do día estará a disposición dos
membros en igual prazo.

Antelación
necesaria

Orde do día

Documentación

Sesións

Quórum

Acordos
* Adoptaranse por maioría de votos.

* Sen preuízo das decisións que esixan unha maioría cualificada.
* Soamente se contabilizarán os membros con dereito a voto.

Presencia do presidente e secretario ou, de
se-lo caso, dos que os substitúen, e da
metade, polo menos, dos seus membros.

* No seguinte día lectivo.
* No mesmo lugar e hora.
* Suficiente a asistencia da terceira parte

dos seus membros, e en todo caso, un
número non inferior a tres, sen prexuízo
da presencia do presidente e secretario
ou persoas que os substitúen.

Primeira 
convocatoria

Segunda
convocatoria
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* Unicamente poderán adoptarse cando
* Estean presentes tódolos membros do órgano colexiado.
* E sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable

da maioría

* Os que acrediten a titularidade dun interese lexítimo pode-
ranse dirixir ó secretario dun órgano colexiado para que lles
sexa expedida certificación dos seus acordos.

* Nas certificacións de acordos adoptados emitidas con ante-
rioridade á aprobación da acta farase constar expresamente
tal circunstancia.

Acordos
sobre asuntos
que non 
figuren na
Orde do día

Certificación
dos acordos

Elaboración
da acta

Órgano competente

Contido * Asistentes
* Orde do día da reunión
* Circunstancias do lugar e tempo en

que se celebrou
* Puntos principais das deliberacións
* Contido dos acordos adoptados

O Secretario

Voto 
particular

Aprobación
da acta

Transcripción
íntegra
dunha 
intervención
ou proposta
na acta

Na mesma ou na seguinte sesión.

Deberá aportarse no acto, ou no prazo que sinale o presidente,
o texto que se corresponda fielmente coa intervención.

Poderase formular por escrito, no prazo de 48 horas, e incorpo-
rarse á acta.
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Artigo 119. Participación no 

funcionamento e o goberno 

dos centros públicos e 

privados concertados.

Ÿ 1.  As Administracións 

educativas garantirán a 

intervención da comunidade 

educativa no control e 

xestión dos centros sostidos 

con fondos públicos a través 

do Consello Escolar.

Ÿ 2.  O profesorado participará 

tamén na toma de decisións 

pedagóxicas que 

corresponden ao Claustro, 

aos órganos de coordinación 

docente e aos equipos de 

profesores e profesoras que 

impartan clase no mesmo 

curso.

Ÿ 3.  Corresponde ás 

Administracións educativas 

favorecer a participación do 

alumnado no funcionamento 

dos centros, a través dos 

seus delegados de grupo e 

curso, así como os seus 

representantes no Consello 

Escolar.

Ÿ 4.  Os pais e os alumnos e 

alumnas poderán participar 

tamén no funcionamento dos 

centros a través das súas 

asociacións. As 

Administracións educativas 

favorecerán a información e 

a formación dirixida a eles.

Ÿ 5.  Os centros terán polo 

menos os seguintes órganos 

colexiados, coas funcións 

que se indican nesta Lei:

    a)  Consello Escolar

    b)  Claustro de profesorado.

LEI ORGÁNICA DE MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA (LOMCE)
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Composición do Consello 

Escolar.

A LOMCE non modificou a 

composición. Só especificou que 

os docentes deben ser elixidos 

no Claustro e representar ao 

mesmo. O Consello Escolar dos 

centros públicos estará 

composto polos seguintes 

membros:

Ÿ a)  O director do centro, que 

será o seu presidente.

Ÿ b)  O xefe de estudos.

Ÿ c) Un concelleiro ou 

representante do Concello en 

cuxo termo municipal se 

ache radicado o centro.

Ÿ d)  Un número de profesores 

e profesoras que non poderá 

ser inferior a un terzo do 

total dos compoñentes do 

Consello, elixidos no claustro 

e en representación do 

mesmo.

Ÿ e)  Un número de pais e de 

alumnos, elixidos 

respectivamente por e entre 

eles, que non poderá ser 

inferior a un terzo do total 

dos compoñentes do 

Consello.

Ÿ f)  Un representante do 

persoal de administración e 

servizos do centro.

Ÿ g)  O secretario do centro, 

que actuará como secretario 

do Consello, con voz e sen 

voto.
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Artigo 127.

Competencias do Consello 

Escolar

O Consello Escolar do centro 

terá as seguintes competencias:

Ÿ a)  Avaliar o proxecto 

educativo, un proxecto de 

xestión, así como as 

normas de organización e 

funcionamento do centro.

Ÿ b)  Avaliar a programación 

xeral anual do centro sen 

prexuízo das competencias 

do claustro de profesores, 

en relación coa planificación 

e organización docente.

Ÿ c)  Coñecer as candidaturas 

á dirección e os proxectos 

de dirección presentados 

polos candidatos.

Ÿ d)  Participar na selección do 

director do centro nos 

termos que a presente Lei 

Orgánica establece. Ser 

informado do nomeamento 

e cesamento dos demais 

membros do equipo 

directivo. No seu caso, 

previo acordo dos seus 

membros, adoptado por 

maioría de dous terzos, 

propor a revogación do 

nomeamento do director.

Ÿ e)  Informar sobre a 

admisión de alumnos e 

alumnas con sujeción ao 

establecido nesta Lei 

Orgánica e disposicións que 

a desenvolvan.
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Ÿ f)  Coñecer a resolución de 

conflitos disciplinarios e 

velar por que se ateñan á 

normativa vixente. Cando 

as medidas disciplinarias 

adoptadas polo director 

correspondan a condutas 

do alumnado que 

prexudiquen gravemente a 

convivencia do centro, o 

Consello Escolar, a 

instancias de pais, nais ou 

titores legais, poderá 

revisar a decisión adoptada 

e propor, no seu caso, as 

medidas oportunas.

Ÿ g)  Propor medidas e 

iniciativas que favorezan a 

convivencia no centro, a 

igualdade de trato e a non 

discriminación polas causas 

á que se refire o artigo 

84.3 da Lei Orgánica, a 

resolución pacífica de 

conflitos, e a prevención da 

violencia de xénero.

Ÿ h)  Promover a conservación 

e renovación das 

instalacións e do equipo 

escolar e informar a 

obtención de recursos 

complementarios, de 

acordo co establecido no 

artigo 122.3.

Ÿ i)  Informar as directrices 

para a colaboración, con 

fins educativos e culturais, 

coas Administracións locais, 

con outros centros, 

entidades e organismos.
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Ÿ j)  Analizar e valorar o 

funcionamento xeral do 

centro, a evolución do 

rendemento escolar e os 

resultados das avaliacións 

internas e externas nas que 

participe o centro.

Ÿ k)  Elaborar propostas e 

informes, a iniciativa propia 

ou a petición da 

Administración competente, 

sobre o funcionamento do 

centro e a mellora da 

calidade da xestión, así 

como sobre aqueloutros 

aspectos relacionados coa 

calidade da mesma.

Ÿ l)  Calquera outras que lle 

sexan atribuídas pola 

Administración educativa”
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