
 

 

VOTACIÓ JORNADA CONTÍNUA 27.02.2023 

Davant els dubtes que puguen sorgir en la celebració de la votació del dia 27 de febrer de 2023 
per a la sol·licitud d'autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons 
públics, es proporcionen una sèrie de preguntes freqüents així com el contacte amb el servei d’ordenació 
acadèmica: 

- El correu jornadaescolar@gva.es 
- Els telèfons 961 970 601 i 961 970 693 
- El/la vostre/a inspector/a de zona. 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

Com s’han triat els membres de la mesa de votació del sector de pares? 

Una vegada publicat el cens definitiu, i en un termini no superior a tres dies 
naturals, la comissió de coordinació del procés ha realitzat el sorteig públic per 
a designar els tres pares, mares, tutors o tutores d'alumnat  que formaran part 
de la mesa de votació, així com els seus suplents. 

Article 20.2 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Quan es constitueix la mesa de votació? 

Abans de l'inici de la votació i en el lloc determinat per la comissió la qual està 
formada per: 

- La persona que ostente la direcció del centre en cas de centres 
públics i la direcció pedagògica en cas dels centres concertats, 
ocuparà la presidència. 

- Tres pares/mares/tutors del cens. 
- La persona que ostente la secretaria del consell escolar la qual 

tindrà veu i vot. 

Article 21.1 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Es pot votar amb anterioritat a l'inici del període lectiu? 

 No. Només podrà emetre's el vot a partir de l'inici de l'horari lectiu 
corresponent a la jornada de matí. 

Article 22.2 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Com es custodia l'urna de votacions? 

Abans de l'inici de les votacions es precintarà en presència de tots els membres 
de la mesa electoral. 

Article 21.1 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Qui forma part de la mesa de votació? 

La persona que ostente la direcció, que actuarà de president o presidenta. 
El secretari o secretària del centre, que actuarà com a secretari o secretària de 
la mesa. 
Tres pares, mares, tutors o tutores legals d'alumnes, integrants del cens 
electoral, designats per sorteig públic per l'equip directiu. 
Quan, per causa justificada, alguna de les persones triades per sorteig no puga 
formar part de la mesa electoral, podrà formar part la persona voluntària del 
sector de les famílies, sempre que reunisca els requisits establits per aquesta 
ordre. Si hi ha més d'una persona voluntària, es dirimirà per sorteig. 
En cas d'absència, la presidència i la secretaria seran substituïts pels seus 
suplents triats per sorteig entre els membres del claustre. 
La comissió de coordinació del procés haurà de preveure el nomenament d'un 
nombre de suplents, designats també per sorteig, que garantisca la presència 
en la mesa de tres pares, mares, tutors o tutores. 

Article 21.2 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 
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PREGUNTES FREQÜENTS 

Quines persones poden actuar com a supervisores de la votació? 

Podran actuar com a persones supervisores de la votació tres o quatre pares, 
mares, tutors i tutores de l'alumnat inclosos dins del cens electoral, que hagen 
sigut proposats per l'associació o les associacions de mares i pares de 
l'alumnat, legalment constituïdes en el centre, o que presenten un mínim de 
vint avals d'altres membres del cens. 

Article 21.3 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

A quina hora comencen les votacions? 

L'horari per a la votació no podrà ser inferior a 8 hores ni superior a 10 i estarà 
fixat prèviament des del dia que es va constituir la comissió de coordinació. 

Article 20.1 i 22.2 
de l'Ordre 9/2022 
de 25 de febrer. 

Com es comptabilitzen els vots emesos per correu? 

Els vots emesos per correu s'incorporaran a l'urna després de finalitzar la 
votació presencial i abans de realitzar l'escrutini. La mesa de votació 
comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot per 
correu estan incloses en el cens electoral i que no han emés un vot presencial. 

Article 23.3 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Poden els centres educatius recordar/instar les famílies durant el període de la votació 
perquè acudisquen a votar? 

No és convenient fer-ho de manera particular el mateix dia de la votació per respecte a la llibertat 
personal de cada votant. 

Poden votar les famílies dels alumnes de 6é d'Educació Primària? 

Només en el cas que tinguen altres fills o filles en cursos inferiors. 
Per a la confecció del cens, s'haurà de considerar només a l'alumnat que es 
trobe matriculat en el centre des d'ensenyaments d'Educació Infantil a 5é 
d'Educació Primària, en el curs escolar que es faça la votació.  

Article 19.1 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Quan es consideren vàlids o nuls els vots emesos per correu? 

En cas d'observar-se duplicitats entre els vots rebuts per correu, aquests seran 
considerats nuls. Els vots rebuts una vegada acabat el període de votació no es 
tindran en compte. Per a ser considerats vàlids els vots per correu hauran 
d'obrar en poder de la mesa electoral abans de finalitzar el període de votació. 

Article 23.4 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Com s'acrediten les persones amb dret a vot? 

Davant la presidència de la mesa de votació per mitjà de DNI, NIE, passaport o 
permís de conduir  vigents i originals (o justificants de documents en tràmit 
d'emissió). 

Article 22.4 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Com s'acrediten les famílies monoparentals? 

En el moment de la votació han d'acreditar la seua situació mitjançant llibre de 
família o títol de família monoparental o certificat oficial expedit per el 
Registre Civil, vigent en el moment de la votació (o justificants de documents 
concedits en tràmit d'emissió). 

Article 22.5 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 
Decret 19/2018, de 
9 de març, del 
Consell. 

Es pot delegar el vot? 

No. El vot serà directe, secret i no delegable i s'efectuarà a través de la 
papereta de votació, que no es pot entregar amb anterioritat a la votació a cap 
membre del centre educatiu. 

Article 22.1 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

Quan es coneixeran els resultats de la votació? 

Els resultats de les votacions es faran públics per la mesa de votació una 
vegada finalitzat el recompte de vots. Una còpia de l'acta corresponent serà 
col·locada en la pàgina web i en el tauler d'anuncis del centre mitjançant la 
certificació del secretari o secretària del centre. Els originals de les actes 
quedaran sota custòdia de la comissió de coordinació del procés de cada 
centre. 

Article 24.1 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 

 
 

 

  



 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

Quan es coneixerà el resultat definitiu de la consulta? 

L'acta amb el resultat definitiu de la consulta es farà pública per la comissió de 
coordinació del procés en el tauler d'anuncis del centre i en la pàgina web del 
centre, una vegada resoltes les reclamacions que, si escau, s'hagueren 
presentat contra les actuacions de la mesa de votació (annex X). 
 
L'autorització del procés no pot produir-se amb caràcter previ a la resolució de 
les reclamacions que es presenten contra les actuacions de la mesa de votació i 
la publicació definitiva dels resultats. 
 
Com a molt tard, el 2 de març es farà pública l'acta per part de la Comissió de 
coordinació en el tauló i en la pàgina web del centre. 
 

Article 25.1 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 
 
 
 
 
 
 
Resolució 13 de 
desembre de 2022, 
punt 12: calendari. 

Quin termini té la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per a resoldre 
l'autorització o denegació de la modificació de la jornada? 

La Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació resoldrà autoritzant o 
denegant la modificació de jornada escolar d'acord amb el compliment del 
procediment i dels requisits establits en la present ordre. 
 
Les resolucions seran emeses en el termini màxim d'un mes, a comptar des de 
la data d'entrada en l'esmentada direcció general de l'acta definitiva de la 
consulta de les famílies. 
 
Fins al 31 de març, la Direcció General d'innovació Educativa i Ordenació 
resoldrà autoritzant o denegant la modificació de jornada escolar d'acord amb 
el compliment del procediment i dels requisits establits en l'ordre i comunicarà 
la resolució a cada centre. 

Article 29.1 de 
l'Ordre 9/2022 de 
25 de febrer. 
 
 
 
 
 
Resolució 13 de 
desembre de 2022, 
punt 12: calendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


