
 
 
 
 

ELECCIÓN DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2016-2017 
Resolución conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións 

dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG, 04/10/2016) 

 

DATA HORA ACTUACIÓNS 

21/10/2016  

 Publicación no taboleiro de anuncios da data e da hora na que se procederá ao 

sorteo para a designación dos membros da Xunta Electoral. 

 Circular anunciando o sorteo e o inicico do proceso. 

25/10/2016 13’00  Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral. 

26/10/2016  
 Envío de citacións aos designados para a constitución da Xunta Electoral de data 

03/11/2016 ás 17’00 horas. 

03/11/2016 17’00 

 1ª Reunión da Xunta Electoral: 

- Constitución da Xunta Electoral. 
- Aprobación de calendario de actuacións. 

- Publicación dos censos electorais. 
- Envío de escritos ao Concello e á ANPA, solicitando a designación dos seus 

representantes no C. Escolar. 

04/11/2016  

 Publicación das convocatorias. 

 Circular explicando o calendario de eleccións. 

 Inicio do prazo de presentación de candidaturas de pais, nais ou titores, 

candidaturas do profesorado e reclamacións de censos (remata 15/11/2016, ás 
14’00 horas). 

09/11/2016  
 Convocatoria 2ª reunión da Xunta Electoral. 

 Convocatoria de Claustro informativo. 

15/11/2016 14’00  Remata o prazo de presentación de candidaturas. 

15/11/2016 17’00 

 2ª Reunión da Xunta Electoral: 

- Proclamación de candidaturas. 

- Aprobación de censos. 

- Aprobación de papeletas. 
- Sorteo para a designación dos membros das mesas electorais. 

15/11/2016 17’30  Claustro informativo. 

16/11/2016  

 Comezo campañas electorais. 

 Circular informativa ás familias. 

 Envío de convocatoria de Claustro extraordinario. 

 Citacións para a constitución das mesas electorais. 

 Convocatoria para a 3ª e última reunión da Xunta Electoral. 

25/11/2016   Envío de circular lembrando ás familias a votación para a renovación do Consello. 

29/11/2016 16’15  Constitución da mesa electoral de pais, nais ou titores. 

29/11/2016 
De 16’30 
a 18’00 

 Votación de pais, nais ou titores. 

29/11/2016 17’30  Claustro extraordinario: votación do profesorado. 

30/11/2016 17’00 

 3ª Reunión da Xunta Electoral: 

- Proclamación dos/as candidatos/as elixidos/as. 

- Traslado das actas á Xefatura Territorial da Consellería de Educación e 
O.U. e Anexo I. 

01/12/2016   Convocar aos membros do C. Escolar para a súa constitución o día 05/12/2016. 

05/12/2016 18’30  Constitución do CONSELLO ESCOLAR. 

05/12/2016  
 Envío de documentación á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, 

Educación e O.U.(ANEXO II). 
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