Prepara la campanya per les eleccions al Consell Escolar!
Pensa que la campanya que facis per demanar el vot de les teves companyes i companys no només sigui
original i imaginativa per cridar la seva atenció, sinó que també et serveixi per escoltar quins són els
problemes que troben que hi ha al centre per després poder-los transmetre al Consell. Pensa que seràs la
persona representant i això vol dir, entre altres coses, fer d'altaveu perquè les propostes de l'alumnat
arribin al màxim òrgan de participació del l'òrgan del centre.
Pensa, també que totes aquelles activitats que facis en horari escolar les ha de conèixer la direcció del
centre i t'ha d'autoritzar a fer-les. Normalment, però, no t'hi posaran pegues tractant-se de les eleccions
al Consell Escolar.
QUI POT PRESENTAR LA CANDIDATURA?
Qualsevol alumne del centre.
Les associacions del centre també poden presentar algun candidat que, en tot cas, ha de ser
escollit prèviament entre els membres de l'associació. En cas que aquesta no n'esculli cap,
podrien avalar a qualsevol persona de l'alumnat que es presentin a l'elecció.
Cal tenir en compte que, quan ja s'hagi escollit quines seran les persones que ocuparan els llocs del
Consell Escolar, pot ser que alguna d'elles es doni de baixa. Si passés això, es cobriria immediatament per
la persona que tingui el major nombre de vots d'entre els qui no han sortit electes. També pot passar que
la circumstància estigui contemplada en la normativa del centre, i aleshores se seguirien els passos que
marqui aquesta.
CONSELLS PER UNA BONA CAMPANYA:
• Documenta't bé i agafa tota la informació que puguis sobre què han fet anteriorment les i els alumnes
que eren membres del Consell Escolar. Mira de veure fins on han pogut arribar i com creus que es podria
millorar. Fins i tot, podries provar de trobar-te amb els anteriors consellers i conselleres perquè
t'expliquin com van fer la seva campanya.
• Informa't de les necessitats i problemàtiques del teu centre i planifica les accions que podrien millorarlo, elabora a partir d'aquí el teu programa on expliqui tot el que faràs si surts escollit. Per tal que les
problemàtiques i/o idees siguin representatives del que pensa l'alumnat, pots consultar-los- hi en el marc
d'una assemblea o del passa-classes (trobaràs la informació en les fitxes del final). Un cop fet el programa,
comença el moment de fer difusió! Aprofita els materials de campanya que vulguis crear per explicar les
teves idees, ja sigui fent cartells, fulls informatius, adhesius... Pensa que han de ser el més originals
possible perquè cridin l'atenció entre l'alumnat.
• Col·loca bé el teu material. Alguns llocs estratègics són:

• Tots els plafons.
• Al costat de la pissarra de cada aula.
• A la porta d'entrada.
• Als lavabos.
• Al costat de tots els miralls.
• Al menjador escolar.
• Passa per les classes. Explica les teves idees de manera breu i concisa. Pots tenir una actitud oberta i
divertida (el sentit de l'humor sempre és benvingut!).
• Pots organitzar una reunió amb els diferents delegats/des o alumnes que hi tinguin interès, en el cas que
no puguis passar per totes les classes per explicar el que vols fer.
• Recorda que també pots organitzar una acte de campanya obert adreçat a totes les persones que
vulguin saber quines són les teves propostes. En aquest cas però, tingues en compte els següents consells:
•Posa cartells de la teva campanya als accessos del lloc on facis l'acte. Assegura't un mínim d'assistència a
través de la difusió.
•Estructura el teu discurs i fonamenta'l, pots explicar el què vol dir per tu la participació de l'alumnat al
centre. Per ajudar-te a preparar-te, tingues en compte:
•Què vols dir?
•Perquè ho dius?
•A qui et dirigeixes?
•Com ho diràs?
•Tingues una actitud relaxada i explica de forma clara i concisa les teves idees. Intenta no allargar-te molt
en el teu discurs per tal que les persones assistents no s'avorreixin. No te n'oblidis del llenguatge
corporal! Pensa que el teu cos, les teves mans, el teu to de veu diuen molt més que el que dius parlant
oralment.
•Demana la col·laboració de tots i totes i, sobretot, anima a la gent a participar de les eleccions i a
organitzar activitats i iniciatives des de l'alumnat.
• Pots exposar també el teu programa o fer campanya a través de les xarxes socials (Blocs, Facebook,
Twitter...), així t'assegures que arribi a molta més gent.
ERRORS COMUNS QUE CAL EVITAR
• Evita encarar-te amb les altres persones candidates i no fer crítiques directes ni destructives. Pensa que
totes les persones que us presenteu teniu ganes de fer canvis i de construir.
• Procura ser pròxim/a a l'hora d'expressar-te, evita fer servir el llenguatge propi dels "grans" (míting, acte
electoral, programa electoral...)

