
NORMATIVA DEL REFERÈNDUM

1. El cens electoral

    •    3 i 4 de febrer Publicació del cens. S’estableix un termini de tres 
dies laborables per a la presentació de les reclamacions en relació amb 
les  dades  del  cens  electoral  publicades  i  per  prendre  les  mesures 
adequades per a la resolució de les possibles reclamacions.

    •    7 de febrer. Cens definitiu

    •    Al  cens exposat  es  publiquen únicament  les  dades que siguin 
imprescindibles a l’efecte de permetre identificar les persones. 

    •    Constitueix  el  cens  electoral  tota  la  comunitat  educativa,  que 
participa de les decisions de l’escola i a qui també afecta la decisió. 

El cens està format per:

    •    Pares, mares, tutors.

    •    Equip pedagògic

    •    PAS (Personal d’Administració i Serveis)

    •    Personal de menjador

          

     Els  tres  primers  grups  tenen  representació  al  Consell  Escolar  on  es 
ratificaran els resultats del referèndum.

    •    A data de 4 de febrer de 2014, i previ al període de reclamacions 
en  les  dades,  el  cens  és  de  486  pares,  mares  i  tutors,  5  PAS,  12 
monitors i 16 personal docent.

    •     Les persones que pertanyen a dos grups simultàniament només 
votaran una vegada. 

    •    El vot és individual i unipersonal.

    •    El vot es pot delegar. El dia de la votació s’haurà de presentar la 
papereta  del  vot  dins  un  sobre.  Fora  del  sobre  el  full  d’autorització 
omplert i signat, més una fotocòpia del DNI de la persona absent.

2. Horari i calendari del referèndum 

Calendari: 14 de febrer. Votacions de la proposta del nou horari escolar 
(imprescindible DNI o altre document identificatiu)

Horari:  08:45-9:45



               16:15-17:15

    •    La votació es realitzarà al  passadís de l’escola, al  costat de la 
porta d’entrada de P3.

    •    Només  es  comptabilitzaran  els  vots  realitzats  i  de  la  següent 
manera:

SÍ, és sí a la la proposta del nou horari escolar 

NO, és no a la proposta del nou horari escolar

        •    El nou horari escolar necessita un mínim del  75% dels vots emesos  
per ser aprovat. 

    •    No es comptaran els vots en blanc ni nuls, com poden ser, per 
exemple,  dos  vots  en  un  sobre,  dues  opcions  marcades  o  altres 
marques que plantegin dubtes en el vot.

    •    Les urnes, sobres i paperetes es guardaran a la sala de mestres.

    •    El recompte de vots serà obert a tota la comunitat educativa. Es 
farà el dia 14 de febrer a les 17:30h, un cop tancat l’horari de votació. 

    •    Els resultats  es publicaran el  mateix divendres a la web i  a la 
cartellera de l’escola.

    •    El Consell Escolar del 26 de febrer ratificarà l’ horari escolar decidit  
en  referèndum  i  presentarà  la  sol·licitud   al  Consorci  d’Educació  de 
Barcelona.

    •    Per facilitar la votació de tots es podrà delegar el vot.  A partir de 
dimarts la Débora us facilitarà el   document de delegació de vot i  les 
butlletes de votació, els quals també us podeu despenjar a la web de 
l’escola. El dia de la votació s’haurà de presentar el full  d’autorització 
omplert  i  signat,  acompanyat  d’una  fotocòpia  del  DNI  de  la  persona 
absent. A la taula de votació hi haurà disponibles els sobres per guardar 
la papereta de vot, i adjuntar l’autorització i fotocòpia de DNI.  

3. Constitució de la taula de votació

    •    La taula de votació estarà formada per dos vocals. Per cadascun 
d’ells hi haurà dos suplents per si sorgeixen imprevistos.

    •    Els vocals seran els membres voluntaris de la comunitat educativa 
organitzats per torns.


