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0. CONTEXTUALITZACIÓ
Els Consells Escolars són òrgans fonamentals per al bon funcionament dels centres i que
consoliden una educació de qualitat, i per tant, cal garantir i establir l'adequat desenvolupament
del procediment d'elecció i renovació dels seus membres.

En aquest sentit, la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació en el seu article 119. 1, i 5, i preveu:
«1. Les Administracions educatives garantiran la participació activa de la comunitat educativa en les
qüestions rellevants de l'organització, el govern, el funcionament i l'avaluació dels centres,
fomentant aquesta participació especialment en el cas de l'alumnat, com a part del seu procés de
formació.»
«2. La comunitat educativa participarà en el govern dels centres a través del seu Consell Escolar. El
professorat participarà també en la presa de decisions pedagògiques que corresponen al Claustre,
als òrgans de coordinació docent i als equips de professors i professores que impartisquen classe
en el mateix curs o cicle.»

1. OBJECTE
Aquest document té la finalitat d'establir, d’acord amb les recomanacions i directrius del Ministeri
de Sanitat, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Personal Propi de la Generalitat, les mesures preventives i les extraordinàries de tipus
organitzatiu i tècnic necessàries per al desenvolupament de les eleccions. També és objecte
d'aquest Pla determinar les pautes generals i les actuacions prèvies que cal seguir per evitar el
contagi i propagació del CORONAVIRUS (COVID-19), amb la finalitat de protegir la seguretat i la
salut de les persones que intervenen en les eleccions a Consells Escolars convocades per la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport el dia 18 de novembre de 2021, en les diferents seus en què
s’actue.
Per a poder desenvolupar el procés de renovació parcial o nova constitució dels Consells Escolars,
en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no
universitaris amb les màximes garanties de seguretat, s'ofereix un protocol d'actuació per a
l'exercici del dret al vot en la modalitat presencial, tot això promovent el dret al vot no presencial
que es troba regulat en l'article 14 del 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.

2. ABAST I DESTINATARIS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA DE LES ELECCIONS A
CONSELLS ESCOLARS
Aquest pla serà aplicable a totes les persones que participen en les eleccions a Consells Escolars
convocades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Totes les mesures que s’inclouen en aquest protocol són d’obligat i estricte compliment per a les
persones votants, les persones que formen part de les meses electorals, així com el personal dels
centres on es realitzen les eleccions. A aquest efecte, el Pla es remetrà a les seus on es realitzaran
les eleccions en els dies previs a la data què s’haja previst la seua realització, i serà publicat a la web
de la Conselleria, en l’apartat d’eleccions a Consells Escolars, a fi que totes les persones
interessades en siguen coneixedores.

3. RECOMANACIONS I MESURES PRÈVIES A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES
3.1. PARTICIPACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ELECCIONS
S’haurà d’abstindre de participar en les eleccions qualsevol persona que, implicada-hi en qualitat
de votant o de membre d’una mesa electoral, estiga el dia de la realització en una de les següents
situacions:
- Que presente símptomes compatibles amb la COVID-19.
- Que estiga a l’espera del resultat d’una prova diagnòstica d’infecció activa (PDIA).
- Que estiga en situació d'aïllament per resultat positiu en una PDIA per a COVID-19.
- Que estiga en quarantena preventiva per ser contacte estret d’un cas confirmat de COVID-19.

3.2. ACTUACIONS PRÈVIES
El centre docent recordarà a les persones participants en el procediment el deure d'atendre les
mesures higienicosanitàries previstes en el pla de contingència establert per a la realització de les
eleccions als consells escolars, tots els aspectes relacionats amb les actuals circumstàncies i
mantenint entre si la distància recomanada de seguretat.
Es recomanen les següents mesures d'higiene generals:
-Els centres educatius coordinaran les actuacions de neteja i desinfecció de les instal·lacions dels
centres, tant prèviament com amb posterioritat al desenvolupament de les votacions.
-Es prioritzarà l'ús d'espais exteriors per a les meses electorals. Quan la votació es realitze en un
espai interior, es ventilarà adequadament la instal·lació amb caràcter previ a la celebració de les
votacions i, en la mesura que siga possible, durant la mateixa i al mateix temps s'hauran de
mantenir les portes obertes amb la finalitat d'evitar la manipulació de poms.
-El dia de la votació es netejarà aquest espai, de manera periòdica, fonamentalment totes aquelles
superfícies que es toquen amb freqüència i s'evitarà l'ús compartit d'objectes, llistats, etc.
-En les meses electorals es disposarà de gels hidroalcohòlics per al personal de la taula.
-En el lloc d'entrada dels votants es disposarà de gel hidroalcohòlic per a utilitzar-ho abans
d'accedir a realitzar la votació.
-Les paperetes es posaran a la disposició dels votants abans del moment de la votació, assegurantnos que només seran manipulades per un membre de la taula i l'elector.
3.3. ELECTORS
És obligatori l'ús de màscara higiènica o quirúrgica, sense perjudici de les exempcions previstes en
l’ordenament jurídic. La mascareta indicada per a població sana serà la de tipus higiènica i, sempre
que siga possible, reutilitzable, complint amb els requisits essencials establits en l’article 5.1 de

l’Ordre CSM/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA
17553:2020).
a) Sector alumnat, sector professorat i sector PAS.
Les votacions corresponents als sectors de l'alumnat, del professorat i del PAS es realitzaran tenint
en compte que ja es troben presents dins del centre i s'organitzaran horaris per grups d'alumnat i
per grups de professorat a fi d'evitar aglomeracions.
b) Sector dels pares, mares i tutors legals.
A més del vot presencial (veure apartat 4 amb detalls d'organització i horari), per a les votacions
del sector de pares, mares i tutors legals es proposa fomentar per part dels centres la modalitat de
vot no presencial per a aquest sector estipulada en l'article 14 del 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 i que estipula el següent:
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
informarà oportunament i 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 justificats, no puga
estar presents 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 lliurar, 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 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 l’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 finalitzat l’escrutini no
seran tinguts en compte.

4. ORGANITZACIÓ LOGÍSTICA I DELS ESPAIS
4.1. UBICACIÓ
Les meses electorals s’ubicaran en un espai que haurà de ser prou ampli per a minimitzar el
contacte físic i permetre que es respecten les distàncies de seguretat entre les persones que
acudisquen a votar.
Haurà de triar-se com a lloc per a la celebració de les eleccions, preferentment un espai exterior.
Si no fóra possible un espai exterior, es triarà un lloc ampli que dispose de ventilació natural, que
no requerisca travessar gran part del centre i que permeta establir un recorregut d'entrada i eixida
diferenciada.

4.2. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI
Hauran de prendre's mesures organitzatives per a garantir l'accés ordenat de les persones votants
a l'urna, evitant aglomeracions i tractant que es guarden les distàncies degudes.
Per a assegurar el compliment de distància de seguretat entre les persones que esperen fora del
centre o dins del mateix es recomana senyalitzar correctament amb cintes o senyals de separació
en el sòl, per a que es puga mantindre una distància interpersonal mínima d’almenys 1,2 metres.
4.3. HORARI
Amb l'objectiu de no fer coincidir els diferents col·lectius de la comunitat educativa durant la
jornada electoral, es recomana que l’equip directiu, professorat, alumnat, PAS i PAEC realitzen la
votació en l'horari escolar amb la intenció d’evitar la coincidència amb els electors externs al centre.
En relació a la participació del sector de pares, mares o tutors legals, en 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, en el punt 7 de l’article 16 sobre elecció de les persones representants de les famílies
(mares, pares, tutores o tutors legals de l’alumnat), s’indica que l’elecció de les persones
representants de les famílies es realitzarà en horari compatible amb la jornada laboral ordinària i
aprovat per la junta electoral. En les instruccions que es proporcionaran en cada convocatòria es
donaran les pautes perquè es facilite el dret al vot de les famílies, tenint en compte les
característiques de cada centre i el seu horari escolar. L’horari en què es podrà votar haurà de ser
com a mínim de 4 hores. A fi d’aconseguir com més participació millor, les famílies podran utilitzar
el vot no presencial, tal com es regula en l’article 14 del present decret.
4.4. MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
Respecte als membres de la mesa electoral, la distància de separació entre les seues posicions en la
taula no serà en cap cas inferior a 1,2 metres. És obligatori l'ús de mascareta higiènica o quirúrgica,
sense perjudici de les exempcions previstes en l’ordenament jurídic. La mascareta indicada per a

població sana serà la de tipus higiènica i, sempre que siga possible, reutilitzable, complint amb els
requisits essencials establits en l’article 5.1 de l’Ordre CSM/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE
0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).
Els membres de la taula han de realitzar de manera freqüent la rentada de mans i comptaran amb
gels hidroalcohòlics en les taules de votació.
Per a evitar la manipulació de documents o papers, el votant mostrarà el seu DNI o document
identificatiu, bastant la seua exhibició per a la seua comprovació. D'altra banda, el vot haurà de ser
introduït en l'urna pel propi votant.
El material d'oficina serà utilitzat de manera personal.

