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Acta de votació 

Identificació de la sessió 
Data Hora d’inici Hora d’acabament 

Lloc Localitat

Identificació del sector de la mesa electoral 

 Professorat   Pares, mares i tutors  Alumnat  Personal d’administració i serveis (PAS) 
legals dels alumnes i personal d’atenció educativa (PAE) 

Desenvolupament de la sessió i acords 

Primera.- Essent presents tots el membres titulars de la mesa electoral, el president o presidenta la declara constituïda. 
Segona.-  A les _________ hores es declara oberta la votació, que finalitza a les _________ hores. 
Tercera.- Un cop fet l’escrutini públic dels vots, el resultat és el següent: 

Vots emesos: ________________ Vots nuls: ________________ Vots en blanc: ________________ 
Les candidatures han obtingut els vots següents: 

  Nom i cognoms Nre. de vots 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Quarta.- Com a conseqüència, són proclamats representants del sector al consell escolar de centre els candidats i candidates següents: 
- 
- 
- 
- 
- 

Observacions (Feu constar si s’ha produït alguna incidència) 

 

El president o presidenta de la mesa electoral dóna per finalitzar l’acte, i com a secretari o secretària de la mesa electoral certifico els punts 
esmentats amb el vistiplau del president o presidenta i la signatura del vocal. 
 

Signatura del secretari o secretària de la mesa Vistiplau del president o presidenta de la mesa  

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del vocal de la mesa Segell del centre 

Nom i cognoms 

Eleccions al consell escolar 
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