
CONSELL ESCOLAR D’ESCOLES  OFICIALS D’IDIOMES DE MÉS DE 100 UNITATS    

 Director/a 
 Cap d’estudis 
 Secretari/secretària 
 1 representant de l’Ajuntament 
 8 membres del professorat 
 6 membres de l‘alumnat 
 1 representant del PAS 

 

RENOVACIÓ DE LA SEGONA MEITAT DEL CONSELL ESCOLAR 

Cal triar: 

 4 representants del professorat  
 3 representants de l‘alumnat 
 1 representant del PAS 

 

CALENDARI ELECTORAL 

 Constitució de la Junta Electoral: 18 d’octubre 
 Publicació del cens provisional: 19 d’octubre (l'alumnat pot comprovar-lo en la 

consergeria del centre, en secretaria i en el web) 
 Reclamacions al cens provisional: Del 20 al 22 d’octubre (en Secretaria / Direcció / 

Direcció d’estudis) 
 Publicació del cens definitiu: 25 d’octubre 
 Presentació de candidatures de tots els sectors: del 21 d’octubre al 3 de novembre 

2021 
 Publicació del llistat provisional de candidats: 4 de novembre de 2021 
 Termini per a possibles reclamacions de la llista provisional de candidats: 5 y 8 de 

novembre 2021 
 Publicació del llistat definitiu de candidats: 9 de novembre 2021  
 Campanya electoral: Del 10 al 16 de novembre 2021 
 Eleccions: 18 de novembre de 2021 
 Proclamació de candidats electes: 22 de novembre de 2021 
 Sessió constitutiva del renovat Consell Escolar: 26 de novembre de 2021 

 
FUNCIONS DE LA JUNTA ELECTORAL 

 Concretar el calendari electoral del centre i horari de votacions. 
 Elaborar les instruccions per a presentar candidatures, publicar en el tauló la llista 

provisional de candidats, resoldre les possibles reclamacions i publicar la llista 
definitiva de candidats. 

 Resoldre les reclamacions al cens provisional, aprovar i publicar els censos electorals 
definitius. 



 Facilitar horari i lloc perquè els candidats donen a conéixer les seues propostes 
electorals. 

 Informar i facilitar el vot per correu. 
 Aprovar el model de paperetes electorals. 
 Sorteig per a determinar la composició de les meses electorals. 
 Emplenament electrònic i alçament de l'Acta de proclamació el dia 22 de Novembre. 

POSSIBLE HORARI DE VOTACIONS DIJOUS DIA 18 DE NOVEMBRE 

VOTACIÓ DEL PROFESSORAT: Claustre a les 13:15h. 

VOTACIÓ DE L’ALUMNAT:  

 De 9:00 a 9:30h. 
 De 10:55 a 11:30h. 
 De 14:45 a 15:15 
 De 15:45 a 16:15 
 De 16:45 a 17:15 
 De 18:45 a 19:15 

VOT PER CORREU 

1. L'alumnat podrà participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per 
correu certificat o entregant-lo a la Direcció del centre o a la taula, a través de missatger, 
familiar o mandatari, abans de la realització de l'escrutini. També podran utilitzar aquesta 
modalitat de vot no presencial el personal d'administració i serveis, el personal d'atenció 
educativa complementària i el professorat que, per malaltia o altres motius justificats, no puga 
ser present en l'acte de la votació. 
 

2. Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, 
s'utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa 
electoral corresponent, o bé es podrà entregar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors 
al de la votació a la Direcció del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa 
electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre 
contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d'identificació 
que aportació, fotocòpia del DNI o d'un altre document acreditatiu equivalent, i un segon 
sobre en blanc i tancat en l'interior del qual s'haurà inclòs la papereta de vot. A part d'aquest 
sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual 
s'identifique fefaentment a la persona votant. 

3. En cas que el sobre a què es refereix el paràgraf anterior siga entregat a la Direcció del 
centre, aquesta expedirà un document amb un «vaig rebre» com a justificant de lliurament i, 
elaborarà una relació detallada amb el nom i cognoms de les persones votants que serà 
entregada a la mesa electoral, al costat de tots els sobres, abans de l'escrutini. 

4. La mesa electoral comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no 
presencial, estan incloses en el cens electoral. Els vots rebuts una vegada finalitzat l'escrutini 
no seran tinguts en compte. 
 


