Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Nova

ORGANITZACIÓ DE LES ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 21-22
(Basades en les Recomanacions d’actuació per als agents que intervenen en la planificació,
organització i desenvolupament del procés electoral per a la renovació parcial dels membres
dels consells escolars dels centres educatius del curs 2021-2022)
-

-

Espai de votació: accés principal de l’escola.
Data i horari: 24 de novembre de 8:45h a 9:15h, de 12:15 a 12:45, de 14:15h a 15:15h i
de 16:15 a 17:30.
Auto-dispensació de gel hidroalcohòlic abans de la votació.
Obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
Només es permet l’accés d’una persona votant a la zona de preparació de vot i a
l’espai de la mesa.
La persona votant ha de mostrar el DNI o el document d’identificació als membres de
la mesa; no cal que els membres el manipulin.
Tant els membres de la mesa com els votants han d’extremar les mesures d’higiene
respiratòria, de contacte i, especialment, de mans.
Els membres de la mesa tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic, mascaretes i
guants per al recompte de vots.
Els censos electorals provisionals i definitius es publicaran al tauler d’anuncis a
l’interior del centre escolar. Els pares i mares podran hi podran accedir per consultar-lo
utilitzant la mascareta, mantenint la distància de seguretat amb la resta de persones
de la comunitat educativa i sempre durant el temps indispensable. Si en manipulen les
fulles del cens s’ha de fer higiene de mans.
No es pot votar ni formar part de cap mesa electoral en els casos següents:
a) Persones positives de covid-19. La persona que sigui un cas positiu confirmat de
covid-19 no pot anar presencialment al centre fins que no hagi esgotat el període de
quarantena de 10 dies.
b) Persones amb símptomes de covid-19. No pot accedir al centre cap persona que
presenti símptomes compatibles amb la covid-19.
c) Persones confinades preventivament per tenir un familiar o contacte estret amb
covid-19. No pot accedir al centre cap persona que convisqui o hagi estat en contacte
estret amb un positiu de covid-19 confirmat o amb símptomes compatibles en els 10
dies anteriors, ni tampoc si s’està esperant el resultat d’una prova diagnòstica.
d) Confinament d’un grup estable de convivència perquè un dels alumnes és positiu de
covid-19. Si hi ha un cas positiu de covid-19 en un grup, les persones que compleixin
criteris per ser confinats en el moment de fer les votacions no podran exercir el seu
dret a vot.

