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Eleccions al Consell Escolar 

SECTOR ALUMNES: Renovació parcial (3 vacants) 

 

1.Calendari: 

 Presentació de candidatures: 5/11/2018 – 16/11/2018, ambdós inclosos. 

 Publicació de la llista de candidatures: 20/11/2018 

 Presentació de les propostes de les persones candidates a la comunitat educativa: 

5/11/2018 – 20/11/2018. 

 Publicació del cens electoral provisional (finestra consergeria): 5/11/2018 

 Reclamacions al cens: 6/11/2018 – 8/11/2018, ambdós inclosos 

 Publicació del cens definitiu: 13/11/2018  

 Sorteig per escollir els/les 2 alumnes membres de la mesa electoral: 9/11/2018, 12 h.  

 Constitució de la mesa electoral: 13/11/2018, 15.00 h. 

 Votacions: Dilluns 26 de novembre de 2018 (11.15h–11.45h i 17.15h–18.45h) 

                  Dimarts 27 de novembre de 2018  (11.15h–11.45h i 17.15h–18.45h) 

 Les votacions tindran lloc en el hall del centre, a la planta baixa. 

 Publicació de resultats: 28 de novembre de 2018. 

 Sessió de constitució del Consell Escolar: 11 de desembre de 2018, 14.00 h. 

 

2. Presentació de candidatures: 
 

1.    Poden ser candidats/es els/les alumnes que formin part del cens electoral (s'exclouen 
els/les que hagin renunciat als drets de matrícula) i que presentin la seva candidatura al  
president de la mesa electoral (el director del centre) durant el període establert. 

 

2.   Si el nombre de candidats/es és inferior al de llocs a cobrir, tot l'alumnat del centre serà 
elegible en el moment de la votació. 

 

3.   Per formalitzar la candidatura caldrà omplir l'imprès que es facilitarà a consergeria i fer-lo 
arribar al president de la mesa electoral. A aquest imprès es podran adjuntar, si així es 
creu convenient, les propostes electorals dels/de les candidats/es. En un termini de 24 
hores el president de la mesa comunicarà a les persones interessades si reuneixen o no  
els requisits mitjançant la diligència annexa a l’imprès de candidatura, que es podrà 
també recollir a la consergeria. 

 

4.  Les candidatures poden presentar-se acompanyades d'una relació d'alumnes que les 
avalin. En aquest cas, el grup d'avaladors/es pot designar una persona integrant del grup 
que actuï a la mesa electoral com a supervisor/a si així ho sol·licita a la mesa electoral 
durant el termini de presentació de candidatures. 
 

  



 
 
 

5.   Els/les alumnes que hagin formalitzat la seva candidatura poden, si així ho consideren 
convenient, donar a conèixer les seves propostes a la comunitat educativa de les 
següents maneres: 

a) Lliurant  al  president  de  la mesa  electoral  cartells  o  escrits  amb  les seves 
propostes  electorals , amb el prec que siguin penjats als taulers d'anuncis que el 
centre  habilitarà  a  cada  planta  amb  aquesta  finalitat.  No es permetrà penjar 
cap escrit o cartell sense l’autorització prèvia del president de la mesa. 

b) Presentant les seves propostes a grups-classe (màxim una vegada per grup) 
durant un màxim de 10 minuts al començament de la classe. En aquest cas els/les 
candidats/es s'hauran  de  posar  en  contacte  amb  el  professorat  corresponent i 
obtenir la seva aprovació  amb  24  hores d'antelació. En cap cas es podran 
dedicar més d'un total de  10  minuts  de  cada  sessió  de classe a exposició de 
propostes per part d'un/a o més candidats/es. 

c) Qualsevol  altre  mitjà  que es proposi al president de la mesa electoral i que 
compti amb el seu vist-i-plau. 

 

3. Mesa electoral: 

1.   La mesa electoral del sector alumnes està formada pel director del centre, que la 
presideix, i per dos/dues alumnes escollits/des per sorteig.  

2.   Atès que les votacions del sector alumnes tenen lloc en dies diferents i en doble sessió de 
matí i tarda per tal de facilitar a l'alumnat el dret a votar, les NOFC (normes d’organització 
i funcionament del centre) de l’EOI de L’Hospitalet estableixen que no cal que  els/les 
alumnes membres de la taula hi siguin presents durant tot l'horari de votacions, i que el 
director pugui delegar la seva presència en una altra persona quan sigui necessari. 

 

4. Votació: 

1.   En el moment de votar serà imprescindible la presentació del DNI o passaport. 

2.   Es podran votar un màxim de tres alumnes. Les paperetes amb quatre o més 
candidats/des votats/des seran considerades vots nuls. 

3.   La votació és personal, directa i secreta. No s'admetrà la delegació de vot ni el vot per 
qualsevol altre mitjà.  

 

5. Membres electes: 

1.  Seran membres electes del Consell Escolar els/les tres alumnes que hagin obtingut més 
vots.  

2.   El període de nomenament dels membres electes serà de quatre anys.  

3.   La resta de candidats/es quedaran en reserva per cobrir possibles substitucions si algun 
representant del sector de l’alumnat causa baixa en el consell escolar abans de la 
finalització del  seu període de nomenament. 

 
 
 
 
 
 


