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RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR  
No presente curso, 2022-2023, corresponde a renovación parcial dos consellos escolares 
dos centros docentes sostidos con fondos públicos.  
De acordo  coa Orde do 21 de outubro de 1996, pola que se determinan aspectos para a 
elección dos membros do Consello Escolar nos centros non universitarios sostidos con 
fondos públicos, establece o procedemento de integración no mesmo, do profesorado, do 
alumnado si é o caso,  de persoal laboral e dos pais/nais/titores/as  legais e determina a 
composición dos consellos escolares con oito unidades ou máis, como é o noso caso. 
Tendo en conta o anterior, ábrese o proceso neste centro, coa finalidade de renovar os 
representates dos distintos sectores da nosa comunidade educativa. 
Os membros do consello escolar elixidos neste proceso electoral, serán nomeados/as por 
un período de catro cursos escolares. 
A previsión do calendario do proceso, á espera de aprobación por parte da Xunta 
Electoral que se constituirá o martes 8 de novembro de 2022,  é a seguinte. 
-Venres 4 de novembro: Sorteo na Secretaría do centro (ás 12:30h), dos membros, titulares e suplentes, da 
Xunta Electoral, órgano encargado de organizar, supervisar e levar a cabo o procedemento de elección dos 
novos membros do Consello Escolar.  

Os membros que formarán parte da Xunta Electoral son: A directora (como presidenta da Xunta Electoral), un 
mestre ou mestra do centro, un/unha representante do persoal laboral e un pai, nai ou titor/a legal de 
alumnado do centro. 

PREVISIÓN DE CALENDARIO DE ACTUACIÓNS: 

-MARTES 8: Constitución da Xunta Electoral, aprobación dos censos electorais por parte desta, así como do 
Calendario de Eleccións do Consello Escolar, que prevese do seguinte xeito: 

-DO 9 AO 16: Presentación de candidaturas (de 9:30h a 12:00h) 

-O MARTES 16: A Xunta Electoral fará a proclamación de candidatos. 

-DÍAS 17 E 18: Plazo de reclamacións ás proclamacións de candidatos (de 9:30h a 14:00h) 

-DÍA 22: A Xunta Electoral resolverá as reclamacións presentadas  e confeccionará as  papeletas de votación.  
Ese mesmo día presidirá o sorteo dos membros da Mesa Electoral da elección de representantes de pais e nais 
en acto público a celebrar na entrada do centro ás 16:00h. Posteriormente, farase a proclamación definitiva 
de candidatos. 
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 -DÍA 29: VOTACIÓNS. 

• PROFESORADO: de 09:35 h a 11:30 h (en Secretaría). 

• PERSOAL LABORAL: de 11:45h a 13:30 h (en Secretaría).  
• PAIS/NAIS: de 16:15 h a 18:15 h (na entrada do centro). 

-DÍA 30: a Xunta Electoral reolverá tódalas posibles reclamacións, previa aceptación das mesmas, dende as 
9:30h ata as 12:30h, e proclamará os candidatos/as elexidos/as no proceso. 

-DÍA 13 de decembro: Levarase a cabo a constitución do CONSELLO ESCOLAR. 

                                                

                En Galdo, a 3 de novembro de 2022 

 

       A Directora 

 

 

Asdo.: María C. Pernas Fraga 

 

 

 


