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ASUNTO:
ANUNCIO DO SORTEO DA XUNTA ELECTORAL

DATA:
25 de outubro de 2021

Estimadas familias. 
Corresponde este ano celebrar as eleccións ao Consello Escolar dos distintos sectores da comunidade educativa, 
segundo RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola 
que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros 
docentes sostidos con fondos públicos (DOG 29/09/21). 
Dada a importancia que ten tal celebración, envíovos o calendario de actuación para que esteades puntualmente 
informadas. 
O primeiro acto será o do sorteo público, ás 13:30h do próximo mércores, día 27 no salón de usos  múltiples, para a 
designación dos integrantes da Xunta Electoral. 

25 outubro Publicación no taboleiro de anuncios do Centro e envío de circular anunciando 
o sorteo para a designación dos membros da Xunta Electoral.

27 outubro Sorteo público, ás 13:30horas, para a designación dos integrantes da Xunta 
Electoral.

02 novembro Primeira reunión da Xunta Electoral 
-Acto de constitución.
-Aprobación do calendario de actuacións. 
-Publicación dos censos. 
-Escrito ao Concello solicitando a designación do seu representante. 
-Escrito á́ ANPA solicitando a designación do seu representante.

04 novembro -Comeza o prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores e das 
posibles reclamacións ao censo.

11 novembro -Remata o prazo de presentación de candidaturas.

15 novembro Segunda reunión da Xunta Electoral (Admisión, proclamación e publicación 
de candidaturas. Aprobación definitiva de censos electorais. Aprobación de 
modelo de papeletas, sobres...Sorteo público de designación dos membros das 
mesas electorais).

-Comezo das campañas electorais.

22 novembro -Votación:
     -Pais / nais / titores: (9:00 a 9:30; 13:45 a 14:15; 16:00 a 16:15 de 17:45 a 18:00)
     -Profesorado: Claustro extraordinario (17:00 a 18:00)
     -PAS (11:30 a 12:00)

23 novembro Terceira reunión da Xunta Electoral: 
-Proclamación de candidatos/as electos. (Actas das mesas para a Xef. territorial)

29 novembro -Constitución do Consello Escolar 
-Designación dos membros da Comisón Económica.
-Designación da persoa responsable de impulsar medidas educativas que fo-
menten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres (Art. 126.2 da LOE).
-Constitución da Comisión de Convivencia Escolar. (Art. 6o do Decreto 8/2015, 
do 30 de xuño).
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