Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
TÍTOL SEGON
De la participació en la programació general de l'ensenyament.
Article 27
1. Els poders públics garantiran l'exercici efectiu del dret a l'educació mitjançant una programació
general de l'ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats, que atenga
adequadament les necessitats educatives i la creació de centres docents.
2. A aquests efectes, l'Estat i les comunitats autònomes definiran les necessitats prioritàries en
matèria educativa, fixaran els objectius d'actuació de¡ període que es consideri i determinaran els
recursos necessaris, d'acord amb la planificació econòmica general de l'Estat.
3. La programació general de l'ensenyament que correspongue a les Comunitats Autònomes dins el
seu àmbit territorial inclourà, en tot cas, una programació específica de les places escolars en la qual
es determinaran les comarques, municipis i zones on les citades places hagin de crear-se.
La programació específica de places escolars de nova creació en els nivells obligatoris i gratuïts
haurà de tenir en compte en tot cas l'oferta existent de centres públics i concertats.
Article 28
Amb les finalitats previstes a l'article anterior, i amb caràcter previ a la deliberació del Consell Escolar
de l'Estat, es reunirà la Conferencia de consellers titulars d'educació dels consells de govern de les
Comunitats Autònomes i el Ministre d'Educació i Ciència, convocada i presidida per aquest. Així
mateix, la Conferencia es reunirà tantes vegades com calgui, per assegurar la coordinació de la
política educativa i l'intercanvi de formació.
Article 29
Els sectors interessats en l'educació participaran en la programació general de l'ensenyament per
mitjà dels òrgans col·legiats que es regulen en els articles següents.
Article 30
El Consell Escolar de l'Estat és l'òrgan d'àmbit nacional per a la participació dels sectors afectats en
la programació general de l'ensenyament i l'assessorament respecte dels projectes de llei o
reglaments que hagen de ser proposats o dictats pel Govern.
Article 31
1. En el Consell Escolar de l'Estat, el President del qual serà nomenat per Reial Decret, a proposta
del Ministre d'Educació i Ciència entre persones de reconegut prestigi dins l'àmbit educatiu, hi seran
representats..
a) Els professors, la designació dels quals s'efectuarà per les seves centrals i associacions sindicals
mes representatives, de manera que sigue proporcional la seva participació, així com la dels
diferents nivells educatius i la dels sectors públic i privat de l'ensenyament.
b) Els pares del alumnes, la designació dels quals s'efectuarà per part de les confederacions
d'associacions de pares d'alumnes més representatives.
c) Els alumnes, la designació dels quals s'efectuarà per part de les confederacions d'associacions
d'alumnes més representatives.
d) El personal l'Administració i serveis dels centres docents, la designació del qual s'efectuarà per
part de les seves centrals i associacions de major representativitat.
e) Els titulars dels centres privats, la designació dels quals es produirà a través de les organitzacions
empresarials de l'ensenyament mes representatives.
f) Les centrals sindicals i organitzacions patronals de major representativitat dins els àmbits laboral i
empresarial.
g) L'Administració educativa de l'Estat, els representants de la qual¡ seran designats pel Ministre
d'Educació i Ciència.
h) Les universitats, la participació de les quals es formalitzará a través del seu òrgan superior de
representació.
i) Les personalitats de reconegut prestigi dins el camp de l'educació, de la renovació pedagògica i de
les institucions i organitzacions confessionals i laiques de major tradició i dedicació a l'ensenyament,
designades pel Ministeri d'Educació i Ciència.
2. El Govern, a proposta del Ministre d'Educació i Ciència, aprovarà les normes que determinen la

representació numèrica dels membres del Consell Escolar de l'Estat, així com la seva organització
¡funcionament. La representació dels membres de la comunitat educativa ala qual¡ es refereixen els
apartats a), b), c), d) d'aquest article no podrà ser en cap cas inferior a un terç del total dels
components d'aquest Consell.
Article 32
1. El Consell Escolar de l'Estat serà consultat preceptivament en les qüestions següents:
a) La programació general de l'ensenyament.
b) Les normes bàsiques que hagi de dictar l'Estat per al desenvolupament de l'article 27 de la
Constitució espanyola o per a I'ordenació de¡ sistema educatiu.
c) Els projectes de reglament que hagin de ser aprovats pel Govern en desenvolupament de la
legislació bàsica de L'ensenyament.
d) La regulació de les condicions per a l'obtenció, expedició i homologació dels títols acadèmics i la
seva aplicació en casos dubtosos o conflictius.
e) Les disposicions que fan referència al desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats en
l'ensenyament.
f) L'ordenació general del sistema educatiu i la determinació dels nivells mínims de rendiment i de
qualitat.
g) La determinació dels requisits mínims que han de reunir els centres docents per a impartir
ensenyances amb garantia de qualitat.
2. Així mateix, el Consell Escolar de l'Estat informarà sobre qualsevol altra qüestió que el Ministeri
d'Educació i Ciència decideixi sotmetre-li a consulta.
3. El Consell Escolar de I'Estat, per iniciativa pròpia, podrà formular propostes al Ministeri d'Educació
i Ciència sobre qüestions relacionades amb els punts enumerats ais apartats anteriors i sobre
qualsevol altre que concerneixi la qualitat de l'ensenyament.
Article 33.
1. El Consell Escolar de I'Estat elaborarà i farà públic anualment un informe sobre el sistema
educatiu.
2. El Consell Escolar de l'Estat es reunirà com a mínim un cop a l'any amb caràcter preceptiu.
Article 34.
A cada comunitat autònoma hi haurà un consell escolar per al seu àmbit territorial, la composició i
funcions del qual seran regulades per una llei de l'Assemblea de la comunitat autònoma
corresponent que, a efectes de programació de l'ensenyament, garantirà en tot cas l'adequada
participació dels sectors afectats.
Article 35.
Els poders públics, en l'exercici de les seves respectives competències, podran establir consells
escolars d'àmbits territorials diferents del que fa referència l'article anterior, així com dictar les
disposicions necessàries per a la seva organització i funcionament. En tot cas, haurà de garantir
l'adequada participació dels sectors afectats ais respectius consells.

