
          ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR CURS 2021-2022
  

          CALENDARI

Decret 93/2016 de 22 de juliol
Resolució de 4 d’octubre de 2021

18  d'octubre 2021
Constitució de la Junta Electoral

18 d'octubre 2021 
Junta Electoral aprova i publica en el tauler d'anuncis del centre els censos electorals.

19 octubre a 2 novembre 2021 
Termini d'admissió de candidatures.

3 de novembre  2021 
Publicació de les llistes provisionals de candidatures en el tauler d'anuncis del centre.

Fins 5 de novembre 2021 
Termini de reclamacions a les llistes provisionals.

Fins 9 de novembre 2021 
Termini per a que la junta electoral resolga les reclamacions i publique en el tauler d'anuncis la
llista definitiva de candidats.

*La junta electoral, després de la proclamació de les candidatures electes, sol·licitarà a l'AMPA la
designació de la persona representant en el Consell Escolar.

Des de 10 novembre fins el 16 de novembre 2021 
Campanya electoral .
El dia lectiu anterior a la realització de les eleccions serà jornada de reflexió.

11 de novembre 2021 
La Junta Electoral posa a disposició dels electors les paperetes.

11 de novembre 2021
Sorteig públic per a triar als titulars i suplents de les famílies i de l'alumnat de les meses electorals
entre les inscrites en els respectius censos.
No podran formar part de les meses electorals les persones que presenten candidatura ni les que
formen part de la junta electoral, a excepció de la direcció del centre.
La mesa electoral de l'alumnat estarà composta per la direcció del centre, que la presidirà i dos
alumnes designats per sorteig (el de més edat exercirà la secretaria).
La mesa electoral  de les famílies estarà integrada per quatre persones, una exercirà presidència i
altra secretaria.



18 de novembre 2021
ELECCIONS

La direcció del centre convocarà  sessió extraordinària del claustre amb un únic punt de l’ordre
del dia “acte d'elecció i proclamació dels representants del professorat”. 

25 de novembre 2021  
La junta electoral realitza l'acte de proclamació de les candidatures electes després de la recepció de
les actes de les meses. 

26 novembre 2021 
Remissió de l'acta de proclamació de candidats electes a la Direcció Territorial d'Educació

10 de desembre 2021 
Sessió constitutiva del renovat Consell Escolar. Es designaran les persones de les Comissions que
hagen de constituir-se segons el que estableix el ROF i el NOF del centre.

Vot no presencial
 Article 14 Decret 93/2016 de 22 de juliol 

1- Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per
correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o
mandatari, abans de la realització de l'escrutini. A aquest efecte, la junta electoral de cada centre els
informarà  oportunament  i  els  remetrà  la  papereta  de  vot  i  les  instruccions  corresponents,  que
inclouran el nombre màxim de persones candidates que poden ser votades.
   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, no puga estar present en el acte de votació.
2- Per a garantir el secret de 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
lliurar, al menys , 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
lliurar davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita  i coincident amb la firma que
apareix  en  el  document  d'identificació  que  aporte,  fotocòpia  del  DNI  o  d'un  altre  document
acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en el interior del qual s'haurà inclòs la
papereta de vot. A part d'aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar 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 es lliure a la Direcció del centre, aquesta
expedirà un document amb un “he rebut” com a justificant de l'entrega, i  elaborarà una relació
detallada amb el nom i cognoms de les persones votants que serà lliurada a la mesa electoral, junt
amb 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 finalitzada l'escrutini no
seran tinguts en compte.


