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Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA
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INSTRUCCIONS DEL 7 D’OCTUBRE DE 2021 SOBRE EL PROCÉS ELECTORAL I RECOLLIDA DE
DADES DE LES ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS NO
UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS.
Per al pròxim 18 de novembre de 2021 s'han convocat les eleccions a consells escolars en els
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, mitjançant la Resolució de 4
d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria
d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,
sostinguts amb fons públics, any 2021 (DOGV núm. 9190 / 07.10.2021).
Aquest procés ordinari d'eleccions es realitza de conformitat amb el Decret 93/2016, de 22 de
juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels
consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts
amb fons públics (DOGV núm. 7837 / 26.07.2016).
Ja està activada la convocatòria 2021 en l'aplicació informàtica utilitzada en el procés electoral
amb la finalitat de facilitar i agilitar el procediment de càrrega de dades i homogeneïtzar la seua
generació i introducció. Els únics centres que no podran utilitzar aquesta aplicació web per al
procés electoral són els que actualment no disposen d'accés a la plataforma ITACA. Aquests
centres han de posar-se en contacte amb les unitats administratives de suport per a comunicar les
seues dades. Per la seua part, els usuaris de l'aplicació web, que seran els presidents i presidentes
de les juntes electorals (és a dir, els directors i directores dels centres educatius) han d'accedir a
l'aplicació
a
través
del
següent
enllaç
https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres del web de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, per a emplenar directament les dades del cens, de les eleccions, de la
participació i de l'acta de proclamació. La contrasenya requerida és la mateixa que la utilitzada per
a la plataforma ITACA. Si es necessita una nova contrasenya, el centre contactarà amb el Servei
d'Atenció Informàtica (SAI) a través del web https://gvasai.edu.gva.es. El manual amb tota la
informació relativa a l'ús de l'aplicació web en el procés d'eleccions es pot descarregar mitjançant
el botó “Ajuda”, que estarà accessible quan s'identifique com un usuari vàlid de l'aplicació.
És important que els centres educatius utilitzen el correu electrònic oficial del centre
(codi_centre@gva.es), que permet agilitzar la comunicació i evitar confusions i problemes. En cas
de no disposar d'aquest, hauran d'utilitzar el correu electrònic que figure en la “Guia de centres”.
S'inclou com a Annex I d’aquestes instruccions un llistat de les persones que formen part de les
unitats administratives de suport i dels GATI (Grups d'Assistència Tècnica Informàtica) designats
per les direccions territorials i a les quals es podran dirigir els centres amb l'objectiu de consultar
els dubtes i incidències que sorgisquen al llarg del procés.
Així mateix, en l'enllaç https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres de
la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport s'ha publicat una relació de preguntes
freqüents relatives al procediment de selecció i composició dels consells escolars.
Per tot això, i amb la finalitat de facilitar el procés i obtindre les dades precises sobre els resultats
de les pròximes eleccions a consells escolars de centres docents públics i concertats no
universitaris, la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació acorda dictar les següents:
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INSTRUCCIONS
PRIMERA.- Actuacions que han de realitzar els centres abans de les eleccions
Fase 0: del 20 al 27 d'octubre (introducció de les dades inicials per a la participació en el procés)
En aquesta fase, la persona usuària de l'aplicació ha d'emplenar les dades identificatives del centre
(apartat A), tipus d'elecció del consell escolar (apartat B) i dades de participació relatives al cens i
als consellers/es que s'hagen de triar dels sectors afectats pel procés (apartat C). També s'ha
d'introduir el nombre de consellers o conselleres que han de triar-se atesa la tipologia del centre i
renovació parcial que corresponga. En la resolució de convocatòria publicada al DOGV aquestes
dades apareixen recollides a l'Annex IV-E: DADES DE PARTICIPACIÓ RELATIVES Al PROCÉS
ELECTORAL.
Els centres que no tinguen habilitat l’accés a ITACA enviaran a la Inspecció les dades de
participació (Annex IV-E) perquè siguen mecanitzades manualment pel GATI en l'aplicació.
Simulacre:
El 29 d'octubre de 2021 es realitzarà un simulacre en alguns centres, prèviament seleccionats,
amb l'objectiu de comprovar el correcte funcionament de l'aplicació. Aquests centres rebran, amb
l'antelació suficient, les instruccions necessàries per a executar el simulacre.

SEGONA.- Actuacions que han de realitzar els centres el dia de les eleccions
Fase 1: dia 18 de novembre de 2021 (participació en les eleccions)
A partir del tancament de les meses electorals i una vegada realitzat l'escrutini, la presidència de la
junta electoral o, si escau, la secretaria, a través de l'aplicació informàtica (que en aquest moment
es trobarà en la “Fase 1”), comunicarà el mateix dia de les eleccions a la inspectora o l'inspector
del seu centre les següents dades de participació:

•

Apartat C: de cadascun dels sectors en els quals hi ha hagut eleccions s'ha d'emplenar el
nombre de candidats, nombre de votants i nombre de consellers/as triat/as.

•

Apartat D: del sector de mares i pares (famílies) i del sector alumnat, s'han d'emplenar les
dades relatives a les associacions, federacions, nombre de candidatures, nombre de vots i
nombre de representants triades/ts. S'han d'indicar les candidatures diferenciades
(presentades per una AMPA o associació, i si escau, per una federació) de mares/pares i
alumnat i les independents.

En la resolució de convocatòria publicada en el DOGV aquestes dades apareixen en el document
Annex IV-E: DADES DE PARTICIPACIÓ RELATIVES Al PROCÉS ELECTORAL.
La comissió electoral de cada direcció territorial podrà designar una interventora o interventor a
efectes del recompte provincial al·ludit.
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TERCERA.- Actuacions relatives a l'acta de proclamació
Fase 2: s'obrirà després del dia de les eleccions.
La presidència de la junta electoral del centre, després de la recepció de les actes de les meses
electorals, ha d'emplenar electrònicament i estendre acta de la sessió de la junta electoral de
proclamació de les persones candidates electes, denominada “Fase 2: ACTA DE PROCLAMACIÓ”.
En la resolució de convocatòria publicada en el DOGV aquestes dades apareixen recollides en
l'Annex IV-D: ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE PROCLAMACIÓ DE LES
PERSONES CANDIDATES ELECTES.
Una vegada signada l'acta, els documents digitalitzats en format PDF seran enviats, dins de les 24
hores següents a la proclamació de les persones candidates, a l'adreça de correu electrònica
habilitada a aquest efecte que corresponga a la província en la qual radique la seu del centre:
elecons_dta@gva.es (Alacant), elecons_dtc@gva.es (Castelló) i eleccions_valencia@gva.es
(València). Tot això s'entendrà sense perjudici que els originals de les actes queden sota custòdia
de la junta electoral de cada centre.
Els centres que no tinguen habilitat l'accés a la plataforma ITACA hauran de remetre els resultats
per via ordinària a la respectiva Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport dins de les 24 hores
següents a la proclamació de les persones candidates electes.
En les direccions territorials, com a mesura supletòria, es continuarà comptant amb els GATI amb
la finalitat que, en el cas d'un incorrecte funcionament de l'aplicació web, la presidència de la junta
electoral procedisca a la comunicació telefònica de les dades pertinents als corresponents
inspectors/es d'educació.

QUARTA.- Constitució del consell escolar de centre
De conformitat amb el que disposa l'article 22 del Decret 93/2016, en el termini de huit dies lectius,
comptats a partir de la data de proclamació de les persones electes, la Direcció convocarà la
sessió de constitució del nou consell escolar.
Una vegada constituït el consell escolar del centre, la presidència del mateix remetrà a les
direccions territorials, en els termes assenyalats en la instrucció TERCERA, l'acta de constitució del
consell escolar i actualitzarà les dades de la composició del nou consell escolar en la plataforma
ITACA.

QUINTA.- Vot no presencial
Amb la finalitat d'aconseguir la major participació possible, tant les direccions territorials
d'Educació, Cultura i Esport com les juntes electorals dels centres educatius informaran i
facilitaran a les famílies i a l’alumnat major d'edat el vot per correu certificat o entregant-lo a
l'adreça del centre o a la mesa electoral, mitjançant missatger, familiar o persona mandatària,
abans de la realització de l'escrutini, sempre que es garantisquen el secret del vot i la identificació
de la persona electora, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 del Decret 93/2016.
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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.
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.

SISENA.- Mesures per a impulsar el procediment
Tal com disposa l'article 23 del Decret 93/2016, les direccions territorials d'Educació, Cultura i
Esport, les direccions dels centres i les juntes electorals adoptaran les mesures necessàries per a
impulsar i garantir la normal constitució del consell escolar del centre, asseguraran la participació
de tots els sectors de la comunitat educativa en els processos respectius i establiran les
condicions més favorables que permeten aquesta participació.
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