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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 

Aquestes recomanacions s’apliquen en el marc del conjunt de mesures de prevenció i 
protecció de la salut recollides al Portal de centre, a l’apartat de Mesures extraordinàries amb 
motiu de la covid-19: 
 

- Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022  
- Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia 
 

 

1. Recomanacions i mesures de caràcter general  

- Els espais de votació han de permetre mantenir les distàncies mínimes interpersonals de 

seguretat en els accessos i en el recorregut fins a la zona de votació, tenint en compte la 

circulació de les persones que hi accedeixen i les que l'abandonen. Es recomana que la 

circulació de persones sigui d’un sol sentit.  

- Cal vetllar pel distanciament adequat entre la persona votant i les persones integrants de 

les meses electorals. Cal marcar la distància de seguretat entre el votant i els membres de 

la mesa.  

- Les mampares de protecció de què disposi el centre s’han de posar a disposició de les 

persones integrants de les meses de votació, per garantir més seguretat i distanciament 

amb els votants el dia de la votació.  

- La permanència de les persones votants al lloc de votació ha de ser la indispensable per 

efectuar la votació.  

- Els espais de votació han de disposar de les condicions necessàries per a la seva ventilació 

abans i durant la jornada electoral. Els espais porxats propers als accessos dels votants 

del sector famílies o de fàcil recorregut, enguany podrien ser tinguts en compte com a 

possibles escenaris de votació, sempre que es puguin garantir les condicions necessàries 

de confortabilitat tant per als integrants de la mesa com per als votants.  

- Cal intensificar les actuacions de neteja i desinfecció dels espais de votació.  

- Cal col·locar cartells informatius en zones visibles dels llocs de votació que continguin les 

indicacions de seguretat que s'hagin d'observar.  

 

https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Disposicions-internes/mesures-covid19/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Disposicions-internes/mesures-covid19/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Disposicions-internes/mesures-covid19/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Disposicions-internes/mesures-covid19/Pagines/default.aspx
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
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2. Mesures organitzatives i de protecció individual  

- Es permet, de manera excepcional, l’entrada de mares i pares per efectuar el seu dret a 

vot, només per al temps indispensable. 

- El centre ha de posar a disposició de les persones que hi accedeixin gels hidroalcohòlics 

que permetin una adequada desinfecció de les mans a l’entrada i a la sortida del recinte 

escolar.  

- És obligatori fer ús de la mascareta en tot moment.  

- Només es permet l’accés d’una persona votant a la zona de preparació del vot i a l’espai 

de la mesa, sens perjudici que necessiti auxili d’una altra persona per accedir per raons de 

discapacitat.  

- El centre ha d’habilitar un espai de preparació del vot. En aquest espai cal que hi hagi les 

paperetes, bolígrafs i gel hidroalcohòlic. La persona que hi accedeixi ha de desinfectar-se 

les mans abans i després d’emetre el vot; tanmateix, es recomana que ja es porti el vot 

preparat des de casa.  

- 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.  

- L’espai de treball de la mesa ha de ser ampli a fi de mantenir les distàncies de seguretat. 

Els membres han de tenir a la seva disposició gel hidroalcohòlic i mascaretes. Es recomana 

que portin guants de plàstic d’un sol ús per al recompte de vots.  

3. Publicació dels censos electorals provisionals i definitius   

La publicació de les dades dels censos electorals s’ha de fer en el tauler d’anuncis i sempre 

a l’interior del centre durant el procés de convocatòria de les eleccions.  

Els pares i mares han de tenir limitat l’accés a l’interior del recinte escolar; es permet només 

que hi entrin per consultar el cens electoral provisional i, quan escaigui, el definitiu, seguint les 

mesures de protecció establertes, i utilitzant la mascareta, mantenint la distància de seguretat 

amb la resta de persones de la comunitat educativa i sempre durant el temps indispensable.   

Els centres educatius preferentment han d’imprimir el cens amb una mida de lletra suficient 

per ser consultat a peu dret sense dificultat en un tauler d’anuncis i de manera que no calgui 

tocar les pàgines. Si no és possible, s’ha d’indicar que es faci la higiene de mans abans i 

després de manipular els fulls del cens electoral.   

Alternativament, els centres educatius poden comunicar als pares, mares i tutors legals dels 

alumnes la seva inclusió al cens de manera personalitzada.  
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4. Gestió de la constitució de la mesa electoral i dels votants  

4.1. Constitució de les meses electorals   

En el moment de constituir cada mesa electoral, cal elegir per sorteig una persona suplent per 

cada membre titular que integri cada mesa d’entre totes les que integren el cens de cada 

sector, amb l’objectiu de preveure una possible substitució en cas de necessitat el dia de les 

eleccions.  

Com a darrer recurs, en cas d’absència de vocals titulars i suplents el dia de la jornada 

electoral, el director o la directora podrà designar d’ofici els vocals membres de la mesa entre 

les persones presents del sector afectat o, si escau, entre els membres de l’equip directiu.  

4.2. Votació de l’alumnat  

Cal planificar un horari de votació diferenciat per a grups estables de convivència, perquè 

cada grup d’alumnes es dirigeixi a la mesa de votació que estigui situada en un lloc 

suficientment ampli per complir les condicions de seguretat preventives (vestíbul, gimnàs, sala 

d’actes, etc.), i així evitar aglomeracions en les entrades i sortides.  

Si el centre no disposa d’espais adequats, es pot fer la votació dins l’aula sense necessitat de 

mobilitzar l’alumnat, i evitar així l’exposició al risc. En aquest cas ha de ser el personal de la 

mesa o meses qui s’encarregui de desplaçar-se a les aules.   

4.3. Votació dels pares, mares o tutors i tutores de l’alumnat  

A fi d’evitar aglomeracions de persones del sector de les famílies, es poden organitzar diverses 

meses o bé horaris diferenciats per votar, tot dividint el cens per grups segons ordre alfabètic 

o altres divisions que el centre determini d’acord amb el nombre de persones del cens i les 

possibilitats organitzatives. Els pares, mares o tutors han d’accedir al centre d’acord amb 

l’horari indicat.   

5. Indicacions en cas de possibles eventualitats durant el procés electoral  

5.1. Quan no es pot votar o formar part d’una mesa electoral  

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 
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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.  

5.2. Quan cal un ajornament del procés electoral  

A fi de garantir el dret de vot, el director o la directora del centre educatiu pot establir fins al 

dia 15 de desembre un únic dia de votació extraordinari per a les persones que hagin estat en 

quarantena durant el període oficial de votacions. D’aquesta votació extraordinària n’ha 

d’aixecar una acta parcial i incorporar-ne els resultats als del període oficial.  

Si per l’evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries, d’acord amb el Departament 

d’Educació, determinen tancar un centre educatiu a l’inici o durant el procés de renovació de 

les eleccions als consells escolars, el director o directora del centre cal que n’informi als 

serveis territorials. El procés es pot reprendre un cop s’autoritzi l’obertura del centre educatiu.  

En el cas de situacions extraordinàries sobrevingudes que no permetin una constitució 

adequada de les meses o no es pugui garantir prou representativitat de qualsevol dels sectors, 

el director o directora del centre ha de comunicar als serveis territorials l’ajornament del procés 

i el manteniment de l’actual consell escolar en funcions.  

Aquestes recomanacions seran objecte de revisió i adaptació contínua, tenint en compte 

l'evolució de la situació sanitària, per garantir-ne l’adequació a les obligacions o instruccions 

procedents de les autoritats sanitàries. Especialment, en cas que es produeixi una variació en 

les circumstàncies epidemiològiques de la infecció o de rebrot de la malaltia, les autoritats 

competents poden adoptar les mesures oportunes que considerin.  
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