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Annex III 
 

Resum de normativa aplicable eleccions als consells escolars 
 

Per tal de facilitar el procés electoral, s’indica el resum de normativa aplicable: 
 

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa. 

2. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, articles 
56 i 57 (pel que fa els centres concertats). 

3. Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic de les escoles públiques d’educació infantil i educació primària 
(BOIB 120 de 05/10/02). 

4. Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels instituts d’educació secundària (BOIB 120 de 05/10/02). 

5. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la 
qual es regula l’elecció dels consells escolars de les escoles públiques 
d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, dels col·legis 
públics d’educació infantil i primària, dels instituts d’educació secundària i 
dels centres públics d’educació especial (BOIB 129 de 26/10/02). 

6. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la 
qual es regula l’elecció, la renovació parcial, la constitució i la designació 
dels òrgans de govern dels centres docents concertats (BOIB 129 de 
26/10/02). 

7. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 18 d’octubre de 2002, per la 
qual es regula la composició i l’elecció dels consells escolar dels centres 
públics d’ensenyaments de règim especial (BOIB 129 de 26/10/02). 

8. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la 
qual es regula la composició, l’elecció i la renovació dels consells escolars 
dels centres d’educació de persones adultes de les Illes Balears (BOIB 129 
de 26/10/02). 

9. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, que estableix que 
els consells escolars han de designar una persona que impulsi mesures 
educatives que fomentin la igualtat entre homes i dones. 
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