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FITXA DE L’ACTIVITAT 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT TALLER “ESCOLA DE DEMOCRÀCIA” 

 
A QUI VA DIRIGIDA? Alumnes de 6è de primària, amb participació puntual 

d’alumnes de 5è de primària (com a electors). 
 

PROGRAMA: 
 

 

Sessió teòrico-pràctica: l’alcalde/essa del municipi explica 
el sistema democràtic a partir de la seva experiència i 
s’expliquen les regles per crear un partit polític (durada 15’ 
+ 40’). 
 
Sessió pràctica: es treballa el programa de cada partit 
polític i es genera el material de campanya (durada 55’). 
 
Sessió pràctica: míting de campanya i debat entre els 
candidats/es (durada 55’). 
 

- Treball a l’aula 
(4 sessions, separades 
per una setmana)  

Sessió pràctica: celebració d’eleccions, proclamació de 
candidats/es electes i pactes post-electorals, si s’escau 
(55’). 
 
Sessió pràctica a l’arxiu: ingrés, descripció i recuperació de 
la documentació generada durant l’activitat (35’). 
 

- Visita a l’arxiu i al 
consell comarcal 

 
Sessió pràctica al consell comarcal: presentació de les 
propostes de la candidatura guanyadora al Ple (35’). 
 
Conèixer el funcionament del sistema polític actual 
(sistema de partits i eleccions). 
 
Fomentar els valors i les pràctiques democràtiques 
(convivència, participació, govern de les majories). 
 
Fomentar l’elaboració de propostes, la capacitat crítica, el 
debat, el respecte a les opinions contràries i el pacte. 
 
Implicar els alumnes en la participació i en la millora de la 
societat (drets i deures dels ciutadans). 
 
Conèixer els serveis que presta el Consell Comarcal i 
l’Arxiu Comarcal. 
 

OBJECTIUS 

Conscienciar del valor del patrimoni documental (a través 
de documents generats pels propis alumnes). 
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DETALL DEL PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 
 
 

Àmbit 
 
La proposta consisteix en desenvolupar l’activitat dins de l’assignatura “Educació per a 
la ciutadania” (inclosa  dins les competències bàsiques curriculars), complementant-se 
si cal amb classes de tutoria i treball a casa.  
 
L’activitat pretén assolir els coneixements a partir de la recreació pràctica d’un procés 
electoral, que ha de comptar amb la implicació del professorat del centre, recolzat per 
tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Camp (CCAC) i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp 
(ACAC). Quatre de les sessions es desenvolupen en l’àmbit de l’escola i la 5a sessió 
consisteix en una sortida a Valls, per conèixer les seus del CCAC i de l’ACAC. 
 
 
Cronograma 
 
Setmana 1  
 
Dia 1 de l’activitat 

• Sessió teòrica: xerrada a classe sobre la democràcia (com a sistema polític i 
de valors) i el sistema electoral i de partits (majories i minories, pactes...) a 
partir de l’experiència personal de l’alcalde/essa del municipi o regidor/a en qui 
delegui. Al final torn obert de preguntes. 

• Taller: creació de partits polítics (vegi’s annex 1). 
 
Dia 2 de l’activitat 

• Activitats sense participació dels alumnes: creació de la Junta Electoral de 
Zona (JEZ), generació del cens electoral i convocatòria d’eleccions (vegi’s 
annex 2). 

 
 

Setmana 2 
 
Dia 8 de l’activitat  

• Taller: elecció de candidats i elaboració del programa i el material de 
campanya (vegi’s annex 3). 

 
Dia 9 de l’activitat 

• Sessió tèorica: xerrada a la classe de 5è de primària sobre el seu paper en el 
taller. 

• Taller: elecció de la mesa electoral: president/a (l’alumne/a de més edat), 
secretari/a (l’alumne/a més jove) i vocal (de lliure elecció entre els candidats/es 
presentats). 
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Setmana 3  
 
Dia 15 de l’activitat 

• Taller: campanya electoral (enganxada de cartells, míting i debat entre els 
candidats/es).  

 
Dia 16 de l’activitat 

• Activitats sense participació dels alumnes: enquestes i impressió de les 
butlletes de votació (vegi’s annex 2). 

 
Dia 21 de l’activitat 

• Jornada de reflexió. 
 
 
Setmana 4  
 
Dia 22 de l’activitat 

• Taller: eleccions (vegi’s annex 4). 
 
Dia 22-23 de l’activitat 

• Taller: pactes post-electorals, si s’escau. 
 
 
Setmana 5  
 
Dia 29 de l’activitat 

• Activitats a l’arxiu comarcal: 
o Taller amb els documents: ingrés de la documentació generada per 

cada partit polític i instal·lació i recuperació de documentació de la Junta 
Electoral de Zona (descrita prèviament). L’activitat permetrà entendre 
els conceptes: arxiu, fons, document i valor patrimonial. 

o Consulta de documents electorals de diferents etapes històriques. 
• Activitats al Consell Comarcal: 

o Benvinguda del president/a del Consell Comarcal i breu explicació dels 
serveis que presta l’ens. 

o Presentació del programa de la candidatura guanyadora al Ple del 
Consell i debat. 
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INSTRUCCIONS PER A LA CREACIÓ DE PARTITS POLÍTICS 
 
 
Definició de partit polític 
 
Un partit polític és una agrupació privada amb personalitat jurídica pròpia formada per 
persones amb una ideologia comuna, que a través d’unes eleccions democràtiques 
aspira a obtenir representació a les institucions (en aquest cas l’escola) per dur a 
terme els seus objectius. 
 
La seva organització i funcionament han de ser democràtics i els seus actes han 
d’estar subjectes a les lleis vigents.  
 
 
Constitució 
 
Els fundadors d’un partit han de presentar una sol·licitud d’inscripció (segons el doc. 
1), en el Registre de Partits Polítics que gestiona l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. La 
sol·licitud es pot presentar personalment a la seu de l’arxiu o bé per correu electrònic 
(passeig del Caputxins, 18 baixos, de Valls entre les 9:00 i les 14:00h / 
acaltcamp.cultura@gencat.cat). El termini màxim de presentació és el dia 4 de 
l’activitat (o, si és festiu, el primer dia hàbil). 
 
Els fundadors han de ser com a mínim 5 persones i com a màxim 7 (que formin part de 
la classe de 6è de primària que du a terme l’activitat i que no formin part de cap altre 
partit). 
 
En la sol·licitud es farà constar: (1) el nom del partit, (2) les seves sigles, (3) el dibuix 
acolorit del logotip, (4) els seus objectius i (5) el nom i cognoms dels integrants, 
segons les normes següents: 
 
(1) Nom del partit.  

• El nom no pot coincidir amb el d’un altre partit ja inscrit ni amb el de cap partit 
real. 

(2) Sigles. 
• Abreviatura formada per les inicials o més lletres de cada una de les paraules 

que formen el nom del partit. Les inicials s’escriuen en majúscula i sense punts 
ni espais entre les lletres. 

• L’abreviatura no pot formar un nom malsonant. 
(3) Logotip. 

• Vegi’s exemples a la pàgina següent. 
(4) Objectius. 

• Pel concepte llistes obertes o tancades vegi’s annex 3. 
 
 
Funcionament 
 
Els partits polítics es poden reunir a les instal·lacions de l’escola i utilitzar els seus 
mitjans materials per produir els cartells i el marxandatge de campanya. Els partits no 
poden rebre cap tipus de finançament extern. 
 
L’òrgan suprem de cada partit és l’Assemblea General, formada per tots els seus 
fundadors. L’Assemblea decideix les candidatures i ha de validar, si s’escau, les 
coalicions i els pactes post-electorals. En l’Assemblea les decisions es prenen per 
majoria simple de vots (la meitat més un dels presents). 
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Cap membre del partit pot marxar a un altre partit polític durant el procés electoral ni 
pot ser expulsat (tot i que se li poden imposar sancions disciplinàries).   
 
 
Exemples 
 
A continuació es mostren els logotips de partits amb representació a la comarca, el 
Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats. 
 
 

                 

   

   

           

    

 

 

   
   

   

    
             

                           

    

       

     

           

 

  

 
 
 
A la següent pàgina es trobaran exemples de logotips de partits polítics d’arreu del 
món, de tendències ben diverses. 
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARTITS 
 
 
(1) Nom del partit polític 
 
(2) Sigles 
 
(3) Logotip 
 
 
 
 
(4) Objectius (trieu una opció o cap de cada apartat i, si es vol, especifiqueu-ne fins a 3 
de pròpies en l’apartat Altres) 
 
IDEOLOGIA SOCIAL 

 Més normes i menys llibertat individual. 
 Menys normes i més llibertat individual. 

 
IDEOLOGIA POLÍTICA 

 Reforçar la Unió Europea. 
 Reforçar l’estat central. 
 Mantenir l’estat de les autonomies. 
 Plantejar la independència. 

 
ECONOMIA 

 Economia sostenible (respecte al medi ambient i comerç just). 
 Creixement econòmic basat en energies no renovables i l’augment de les desigualtats amb 
el Tercer Món. 

 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 Serveis públics per tothom (més impostos). 
 Serveis públics per aquells que treballen. 
 Serveis públics per a qui els pugui pagar (menys impostos). 

 
IMPOSTOS 

 Tothom paga el mateix guanyi molt o poc. 
 Qui més té més paga (redistribució de la riquesa). 

 
ORGANITZACIÓ DEL PARTIT 

 Llistes obertes. 
 Llistes tancades. 

 
ALTRES 

 
 
 

 
(5) Integrants (mínim 5 persones i màxim 7) 
 
 
 
 
 
Lloc, data i signatura 
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INSTRUCCIONS PER A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA  
 
 
Formació de la Junta Electoral de Zona 
 
La Junta Electoral de Zona (JEZ) es constitueix el dia 2 de l’activitat i la formen: 
- El tutor/a de la classe/s de 6è de primària. 
- El tutor/a de la classe/s de 5è de primària. 
- El tècnic/a d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
- El director/a de l’Arxiu Comarca de l’Alt Camp. 
 
 
Funcions: 
 
- Garantir el compliment de les normes de campanya (publicades en un decret). 
- Vetllar pel bon desenvolupament de l’activitat. 
- Resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar durant l’activitat. 
- Elaborar el calendari electoral. 
- Validar les candidatures dels partits polítics. 
- Proposar i validar les coalicions electorals. 
- Convocar les eleccions. 
- Confeccionar i fer públic el cens d’electors i resoldre els errors que hi pugui haver. 
- Nomenar els membres de la Mesa electoral. 
 
 
El cens electoral 
 
El cens electoral és un document que conté la relació de les persones que poden votar 
en unes eleccions (en aquest cas els alumnes de les classes de 5è i de 6è de 
primària). La inscripció en el cens electoral és obligatòria per poder votar. 
 
El cens consistirà en una llista amb el nom i cognoms, ordenats per ordre alfabètic i 
s’exposarà a les classes a partir del dia 8 de l’activitat. Si les persones observen que 
les seves dades no són correctes han de presentar una reclamació a la JEZ. 
 
Un cop passat el període de reclamacions i validat el cens s’emetran targetes censals 
per identificar a cadascuna de les persones el dia de les eleccions. Hi constaran el 
nom i cognoms, el curs i una fotografia de carnet recent. 
 
 
Enquestes pre-electorals 
 
Entre els dies 15 i 18 de l’activitat la JEZ realitzarà una enquesta pre-electoral entre ¼ 
part de l’alumnat que conforma el cens electoral.  
 
Les preguntes que es realitzaran seran: 
 
- Valora de l’1 al 10 a cada candidat 
- Valora de l’1 al 10 cada programa 
- Valora de l’1 al 10 cada cartell 
- Digues a quin partit votaràs 
- Digues quin partit creus que guanyarà 
 
Els resultats, en forma de gràfic, es mostraran al taulell d’anuncis el dia 18 de 
l’activitat. 
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Butlletes de votació 
 
Les butlletes de votació les imprimirà el Consell Comarcal de l’Alt Camp amb les dades 
facilitades per la JEZ. De cada partit o coalició electoral s’imprimirà un nombre de 
butlletes igual al cens electoral (més 10 per preveure possibles contingències). 
 
 
En la butlleta electoral, en blanc i negre, s’hi farà constar: 
 
- Al marge superior esquerre el nom del partit o coalició política (doc. 4 punt 1). 
- Al marge superior dret el logotip del partit polític o els logotips dels partits que 

formin la coalició electoral (doc. 1 punt 3). 
-  A sota el text: “Dono el meu vot a” 
- A sota el nom dels candidats/es (doc. 4 punt 3), seguint la prelació establerta (de 

l’1 al 5) en el cas de llistes tancades i per ordre alfabètic en el cas de llistes obertes 
(amb caselles davant per marcar els escollits). 
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DECRET DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
 
 
Article 1. Convocatòria i data de les eleccions. 
-  Es convoquen eleccions al Parlament de l’escola pel dia 22 de l’activitat.  
 
Article 2. Representants a escollir. 
- Les eleccions escolliran als 5 representants del Parlament de l’escola. 
 
Article 3. Duració de la campanya electoral. 
-  La campanya electoral començarà el dia 15 de l’activitat i acabarà el dia 20. 
-  Els partits no poden difondre propaganda electoral ni dur a terme actes de campanya 

electoral entre la data de convocatòria de les eleccions i el començament de la campanya 
electoral 

 
Article 4. Normes de la campanya electoral. 
-  La campanya ha d’explicar les propostes de cada partit o coalició política en positiu, 

respectant a la resta de partits i candidats (no estan permeses les desqualificacions 
personals ni els insults). 

-  El material de campanya de cada partit o coalició política consistirà en, com a mínim, el 
programa i el cartell. També es contempla la possibilitat de fer ús de les xarxes socials i de 
repartir marxandatge. 

-  El programa ha de tenir un mínim de 5 propostes i un màxim de 10 i no se’n pot editar un 
nombre superior al nombre total d’electors.  

-  El cartell ha de tenir una mida màxima de DIN-A4. Se’n podran editar un màxim de 6 per 
partit i s’enganxaran en els espais reservats per l’escola: almenys un a les classes 
participants, un al taulell d’anuncis i un al pati. No es poden enganxar cartells sobre els 
d’altres partits polítics. 

-  El míting dels candidats/es durarà un màxim de 30 minuts, que es repartiran equitativament 
entre el nombre de candidatures presentades. A l’acabar hi haurà 15 minuts de debat entre 
els candidats/es i/o torn obert de preguntes. 

 
Disposició final. 
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el taulell d’anuncis de 
l’escola. 
 
 
Lloc i data 
 
Signatura 
 
 
 
 
El director/a de l’escola 
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CALENDARI ELECTORAL 

 
 
Dia      Data  
setmana   dia i mes 
 

xxxxxxxxx 00/xxx 
Dia 2 de l’activitat 
- Publicació del decret de convocatòria de les eleccions. 

  
Dia 8 de l’activitat 
- Límit per presentar les candidatures davant de la Junta Electoral de Zona 
(JEZ). 

  

Dia 9 de l’activitat 
- Límit per a què la JEZ anunciï les irregularitats detectades a les llistes, que 
s’hauran d’esmenar en 48 hores. 
- Límit per presentar reclamacions a les llistes del cens electoral. 

  
Dia 15 de l’activitat 
- Proclamació oficial de las candidatures. 
- Inici de la campanya electoral. 

  
Dia 18 de l’activitat 
- Publicació de les enquestes d’intenció de vot. 

  
Dia 21 de l’activitat 
- A les 0:00h finalitza la campanya electoral i s’inicia la Jornada de reflexió. 

  
Dia 22 de l’activitat 
- Eleccions. 



  ANNEX 3 

12 

INSTRUCCIONS PER A LES CANDIDATURES 
 
 
L’Assemblea General de cada partit polític ha d’escollir els càrrecs del partit i decidir 
qui seran els candidats i, si s’escau, el seu ordre a les llistes. 
 
Els càrrecs són els de president/a, secretari/a general i portaveu. Els candidats són 5 
per partit. 
 
 
Funcions dels càrrecs 
 
- President/a – Té una funció representativa i, per tant, és l’encarregat/da de pactar, 

si s’escau, les coalicions electorals i els pactes post-electorals per aconseguir una 
majoria estable. En qualsevol cas els pactes han de ser ratificats per l’Assemblea 
General. 

- Secretari/a general – Redacta i presenta els documents i és el/la representant 
davant de la Junta Electoral de Zona. 

- Portaveu – S’encarrega del tracte amb els mitjans de comunicació i d’organitzar la 
campanya electoral. També és el/la representant del partit en el recompte de vots 
el dia de les eleccions. 

- Cap de llista – En els partits que optin per fer llistes tancades és el/la cap visible de 
la campanya electoral i qui du a terme el míting i el debat posterior. 

 
 
Acumulació de càrrecs 
 
Es poden acumular els següents càrrecs:  
-  President/a i cap de llista. 
-  Secretari/a general i portaveu. 
 
 
Sistema d’elecció dels càrrecs. 
 
Els càrrecs i els candidats s’escolliran per votació de l’Assemblea General, que pot ser 
secreta o a mà alçada.  
 
Els fundadors han de manifestar la seva voluntat d’accedir a un càrrec i seguidament 
es vota. Guanya qui obtingui la meitat més un dels vots dels presents. 
 
 
Coalicions electorals 
 
Un cop presentades i aprovades totes les sol·licituds de partits polítics pot passar que 
partits diferents tinguin objectius comuns. Si la coincidència és molt alta es pot optar 
per crear una coalició electoral. Una coalició electoral la formen diferents partits que 
presenten una candidatura única a les eleccions. 
  
Si els presidents/es de diferents partits arriben a un acord per crear una coalició i 
l’Assemblea general de cada partit ratifica l’acord s’ha de comunicar a la Junta 
Electoral de Zona el dia 8 de l’activitat.  
 
El/la cap de llista serà comú entre els diferents partits però cada partit tindrà la seva 
pròpia estructura i els càrrecs de president/a, secretari/a general i portaveu que, si 
s’escau, actuaran conjuntament. 
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Les coalicions no es poden modificar un cop presentades. En tot cas, si hi ha 
discrepàncies, un cop realitzades les eleccions els partits poden disposar lliurement 
dels seus candidats electes. 
 
 
Sistema d’elecció de candidats. 
 
-  Els partits o coalicions que optin per fer llistes tancades presentaran 5 candidats, 

ordenats de l’1 al 5, on el número 1 sempre serà el/la cap de llista. 
-  En el cas dels partits o coalicions que optin per fer llistes obertes s’escullen 5 

candidats, que es presentaran per ordre alfabètic. En les eleccions els votants 
marcaran en cada butlleta del partit a 3 dels 5 candidats i s’ordenaran de l’1 al 5 en 
funció del nombre de vots obtinguts. 

-  Les candidatures no es poden modificar un cop presentades. Les renúncies o 
baixes s’entendran cobertes pels candidats successius. 

 
 
Programa electoral 
 
Els partits o coalicions hauran d’elaborar un programa amb un mínim de 5 propostes i 
un màxim de 10. A nivell orientatiu les propostes podrien abastar els àmbits següents: 

• Medi Ambient i Agricultura (Què hem de fer per millorar el nostre entorn?) 
• Turisme i monuments (elements i espais importants a conservar i visitar) 
• Urbanisme i parcs (Quin poble volem?) 
• Promoció i desenvolupament local (Com podem millorar el municipi i la 

comarca?) 
• Cultura i activitats d’estiu i esportives (Quines activitats t’agradaria que 

s’organitzessin en el teu municipi, a la teva comarca?) 
• Educació (Com millorar l’escola? Com millorar l’ensenyament) 
• Participació (Com millorar la participació a l’escola? Com millorar la participació 

al teu municipi?) 
• Altres (igualtat, TIC…) 

 
 
Cartells electorals 
 
En la pàgina següent es poden trobar exemples de cartells electorals de diferents 
partits polítics.  
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PRESENTACIÓ DE CÀRRECS I CANDIDATS 
 
 
(1) Nom del partit o coalició política 
 
 
(2) Càrrecs 
 
(partit 1) 
President/a 
Secretari/a general 
Portaveu 
 
(partit 2, en cas de ser una coalició política) 
President/a 
Secretari/a general 
Portaveu 
 
 
(3) Candidatures (rere cada candidat/a es farà constar el partit, si és tracta d’una coalició) 
 
Llistes tancades 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Llistes obertes (5 candidats per ordre alfabètic de cognoms) 
- 
- 
- 
- 
- 
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INSTRUCCIONS PER A LES ELECCIONS 
 
 
El Parlament de l’escola està integrat per 5 representants. 
 
Els representants són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. El 
sistema electoral és proporcional: els escons al Parlament es reparteixen entre les 
candidatures en proporció als vots que cadascuna ha obtingut. La fórmula electoral 
utilitzada és la Llei d’Hondt. 
 
 
Preguntes freqüents 
 
És obligatori votar? 
No. Ningú pot ser obligat ni coaccionat, sota cap pretext, a exercir el seu dret de vot, ni 
a revelar el seu vot. 
 
Com es pot votar? 
L’exercici del dret de vot es realitza personalment a la Mesa electoral. Els membres de 
la Mesa tindran una còpia del cens electoral i els/les electors/es s’hauran d’identificar 
per poder votar. 
 
Com es fa el recompte de vots?  
El president/a de la Mesa electoral extreu, un per un, els sobres de l’urna i llegeix en 
veu alta el nom de la candidatura. 
Un cop finalitzat el recompte la Mesa electoral resol per majoria els possibles dubtes 
i/o protestes que hi pugui haver. 
Posteriorment, el president/a ha d’omplir l’acta amb el resultat, especificant el nombre 
total d’electors censats, el nombre total de vots emesos, el nombre total de paperetes 
nul·les, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada candidatura. Una còpia 
d’aquesta acta es penjarà a la porta del col·legi electoral. 
 
S pot presenciar el recompte dels vots? 
Sí, qualsevol persona pot presenciar el recompte. 
 
Es pot sol·licitar l'examen d'una papereta llegida pel president/a en el recompte?  
Només els representants de les candidatures (portaveus), si tenen dubtes sobre el 
contingut d’una papereta llegida pel president/a de la Mesa en el recompte, poden 
demanar-la a l’acte per examinar-la.  
 
Què s'ha de fer si s'observa alguna irregularitat en el recompte?  
Qualsevol dels presents que observi alguna irregularitat pot manifestar-ho en 
concloure el recompte i la seva protesta o reclamació s’ha de fer constar en l’acta de la 
sessió. 
 
Què és un vot en blanc?  
Els vots en blanc formen part del conjunt de vots vàlids. Són vots en blanc: 
-  El del sobre que no contingui papereta. 
-  El vot emès a favor d’una candidatura legalment retirada. 
-  En el cas de candidatures de llistes obertes la butlleta que no s’assenyali a cap 

persona.  
 
Què és un vot nul?  
Són vots nuls: 
-  Els que s’emeten en un sobre o amb una papereta diferents dels oficials. 
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-  Els vots de les paperetes introduïdes en l’urna sense sobre. 
-  Els dels sobres que continguin més d’una papereta de diferent candidatura (si el 

sobre conté diverses paperetes de la mateixa candidatura, el vot és vàlid, però 
compta com un de sol). 

-  Els vots en paperetes o sobres amb ratllades, afegits o modificacions o en els 
quals s’hagi escrit qualsevol cosa o s’hagi produït qualsevol tipus d’alteració. 

-  En les candidatures de llistes obertes són nul·les les paperetes on s’hagin 
assenyalat més de 3 noms. 

 
Què són els vots vàlids?  
Són vots vàlids la suma dels vots a favor de candidatures que no hagin estat anul·lats 
per algun defecte i dels vots blancs. 
 
Què es fa amb les paperetes una vegada finalitzat el recompte?  
Les paperetes s’han de destruir després de finalitzar el recompte, amb excepció 
d’aquelles paperetes que no hagin estat declarades vàlides i de les que hagin estat 
objecte d’alguna reclamació. Aquestes paperetes es conserven amb l’acta de la 
sessió, per a futures reclamacions i recursos. 
 
Com s’aplica la llei d’Hondt?  
La llei d’Hondt és el procediment matemàtic que s’utilitza per distribuir els escons entre 
les candidatures a partir dels vots. L’explicarem a través d’un exemple on hi ha un 
escenari de 4 partits i un total de 30 vots vàlids. 
 

Partit A 12 vots 
Partit B 9 vots 
Partit C 5 vots 
Partit D 3 vots 
Vots en blanc 1 vot 

 
La llei d’Hondt s’aplica dividint el nombre de vots obtinguts per cada partit entre 1, 2, 3, 
4, 5 (que són el nombre de representants a escollir). Fent-ho s’obtenen els quocients 
següents: 
 

  Vots/1 Vots/2 Vots/3 Vots/4 Vots/5 

Partit A 12 6 4 3 2,4 

Partit B 9 4,5 3 2,25 1,8 

Partit C 5 2,5 1,66 1,25 1 

Partit D 3 1,5 1 0,75 0,6 

 
El repartiment quedaria de la manera següent: 
El primer escó correspon al partit A, el segon al partit B, el tercer al partit A, el quart al 
partit C i el cinquè al partit B. 
 
Quan les xifres de dos quocients són iguals, s’atribueix l’escó a la candidatura que 
hagi obtingut més vots en total. 
 
 
Escenaris post-electorals possibles 
 
-  Un partit o coalició política assoleix la majoria (3 ó més candidats electes) i 

presenta el seu programa íntegre al Ple del Consell Comarcal. Els escenaris 
possibles són els següents: 



ANNEX 4 

21 

5 – 0 
4 – 1 
3 – 2  
3 – 1  – 1 

 
- En la resta d’escenaris caldrà intentar arribar a un pacte: 

2 – 2 – 1 
2 – 1 – 1 – 1 
1 – 1 – 1 – 1 – 1    

 
Si s’arriba a un pacte les candidatures decidiran quin punts dels seus respectius 
programes presenten al Consell Comarcal (fins un màxim de 10). 

 
Si no s’arriba a cap pacte les candidatures podran presentar en forma de moció 
una part proporcional dels punts del seu programa (a raó de 2 punts del programa 
per candidat/a electe). 
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ACTA DE LES ELECCIONS 
 
 
El dia ... a les ... hores es constitueix la Mesa electoral per a les eleccions al Parlament de 
l’escola ...  
 
Les votacions tenen lloc entre les ... hores i les ... hores. 
 
 
RESULTATS 
 
Nombre total d’electors censats 
Nombre total de vots emesos 
Nombre total de butlletes nul·les 
Nombre total de vots en blanc 
Nombre de vots de la candidatura A 
Nombre de vots de la candidatura B 
Etc. 
 
 
RECLAMACIONS 
 
 
 
 
 
 
Nom i signatura del 
 
President/a 
Secretari/a 
Vocal 
 
 


