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Calendario de celebración de eleccións dos consellos escolares 2021
DATAS
26 de outubro

29 de outubro

3 de novembro

ACTUACIÓNS RENOVACIÓN CONSELLOS ESCOLARES

NORMATIVA DE
REFERENCIA

- Publicación data e hora do sorteo público para a designación dos membrosde
Xunta Electoral.
- Circular ás familias informando sobre o sorteo (data e hora)

Art. 30 do Decreto 92/1988

- Sorteo público para designar os membros (titulares e suplentes) da Xunta
Electoral:
• Estará integrada pola dirección do centro, un profesor ou profesora, un pai ou
nai ou titor legal, un representante do PAS, e de un alumno/a ou alumna centros
de secundaria; designados os catro últimos por sorteo
público no que se preverá a designación de membros suplentes.
- Envío citacións para a constitución da Xunta Electoral con data e hora.

Art. 30 do Decreto 92/1988

- Constitución da Xunta Electoral:
• 1ª reunión. Levantar acta.
• Calendario de actuacións.
• Solicitude, mediante escrito, ao Concello e ANPA para quedesignen aos
seus representantes no CE, dándolles un prazo de 10
días para tal efecto.

Artigos 9º.3 e 11º.15
Decreto 7/1999, do 7 de

8 de novembro - Publicación:
• Convocatoria de eleccións
(Profesorado, familias, PAS):
• Censos electorais.
- Comunicación aos diversos sectores.

nos diversos sectores

(conforme ao establecido nas
Disposicións adicionais do Decreto
324/1996, do 26 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento orgánico dos
institutos) (DOG 9 de agosto)
(conforme ao establecido nas
Disposicións adicionais do Decreto
324/1996, do 26 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento orgánico dos
institutos)

xaneiro, polo que se implantan e
regulan os centros públicos
integrados de ensinanzas non
universitarias (DOG 26 de xaneiro)

educativos

Ata o 15 de
novembro

- Período de reclamacións ao censo.

Do 9 ao 16
novembro

- Prazo de presentación de candidaturas dos sectores (profesorado,familias, Art. 32.2
PAS):
92/1988
• O prazo de admisión de candidatos non será inferior a sete días.

9 de novembro - Remisión convocatoria Xunta Electoral.2ª
reunión. Data 17 de novembro.
- Remisión convocatoria claustro informativo. Data 11/12 de novembro.
11 de
novembro

- Reunión claustro informativo:
• Normas de elección.
• Fixar data claustro extraordinario eleccións sector profesorado. Datado 22
ao 26 de novembro.

do

Decreto

Art. 35 do Decreto 92/1988

17 de novembro - 2ª Reunión Xunta Electoral:
Art. 32.4
• Análise e resolución das posibles reclamacións ao censo electoral.
92/1988
• Proclamación das candidaturas presentadas.
• Sorteo das mesas electorais pais/nais e PAS.
• Apertura prazo de reclamacións á proclamación das candidaturas: días 18 e 19
novembro.
- Comunicación familias e PAS das candidaturas do seu sector.
- Citacións para a constitución mesas electorais.
- Convocatoria claustro extraordinario: do 22 ao 26 de novembro.
- Convocatoria para 3ª reunión da Xunta Electoral.
19 de novembro

do

Decreto

- 3ª Reunión da Xunta Electoral se hai reclamacións á proclamación de
candidaturas.

23 de novembro - Votacións para todos os sectores, eleccións dos representantes dos distintos sectores da
comunidade educativa no consello escolar.
- Claustro extraordinario.
- A acta do escrutinio da votación de cada mesa electoral, á cal se refire o artigo 50 do
Decreto 92/1988, do 28 de abril, na súa redacción dada polo Decreto 324/1996, do
26 de xullo, despois das votacións correspondentes e unha vez proclamados os
candidatos elixidos, remitiranse as copias das actas de cada mesa electoral á Xefatura
Territorial. Farase segundo o modelo que se publica como anexo I na 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 de 29 de
setembro).

Art. 50 do Decreto 92/1988
Artigo sétimo, puntos 1 e 2da
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 escolaresde
centros docentes sostidos confondos
públicos (DOG de 29 desetembro).

30 de novembro

- 4ª e última Reunión da Xunta Electoral para proclamar e publicar a listaxe de Art. 52 do Decreto 92/1988
candidatos electos dos diversos sectores.
- Unha vez proclamados os candidatos e candidatas elixidos, a dirección do centro,
como presidencia da xunta electoral, dará traslado das copias das actas de cada mesa
electoral ao Xefe ou Xefa Territorial da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.
- Convocatoria de reunión, por parte da Dirección do centro, para a
constitución do novo CE. Data 10 de decembro (dentro dos 10 días seguintes á
proclamación dos candidatos electos).

10 de decembro

- Reunión de constitución do novo CE. Determinación de comisións.

Antes do 17 de
decembro

- Remisión do informe do proceso de constitución do consello escolar á Xefatura
Territorial. ANEXO II da 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.

Resolución do 20 de
setembro de 2021 (artigo
sétimo, punto) da Secretaría Xeral
de Educación e Formación Profesional,
pola que se establece o calendario para
a celebración deeleccións de membros
dos consellos escolares de centros
docentes sostidos con fondos públicos
(DOG de 29 de setembro).

