
 
É importante que ti participes  
no Consello Escolar? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN CANDIDATURAS: 

DO 7 AO 14 DE NOVEMBRO 
(Na secretaría do centro) 

 
 
RENOVACIÓN PARCIAL: 
 

 2 MESTRES/AS 

 2 PAIS/NAIS/ TITORES LEGAIS 

 REPRESENTANTE ANPA (*) 

 REPRESENTANTE CONCELLO(*) 
              
                     
                (*) Estes membros son designados 
 pola ANPA e polo Concello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 
O Consello Escolar é o órgano 
colexiado que  garante que se 
escoiten todas as voces da 
comunidade educativa na escola. É 
unha importante canle de 
participación en moitos aspectos da 
vida escolar aos que ti non podes 
ser alleo/a. 
 

 
DATA E LUGAR DA VOTACIÓN 

LUNS, 26 DE NOVEMBRO 
EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 

DE 09:15H A 10:00H   
DE 14:00H A 14:30H  
DE 15:30H A 18:30H 

 

 

 

 

 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Rúa Wenceslao Fernández Flórez nº 16 

 15660 Cambre –     Telf: 881880320 
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 QUE É? 

 
O Consello Escolar é o órgano de 

participación dos  pais e nais, mestres/as,  
persoal de administración e servizos, e Concello, 
na organización e xestión do colexio, respectando 
as atribucións propias do Claustro. 

No Consello Escolar debe haber, entón, 
representación de todos os sectores. No noso 
centro repartida do xeito seguinte: 
 

 A Directora, que é a presidenta. 
 

 O Xefe de Estudos. 
 

 Cinco representantes do Claustro de 
mestras/es. 

 

 Cinco representantes dos pais/ nais/ titores 
legais (un deles proposto pola ANPA). 

 

 Un representante do persoal de 
administración e servizos. 

 

 Un representante do Concello. 
 

 A secretaria do centro, que actúa como 
secretaria do Consello, con voz, pero sen 
voto. 

 
**   **   ** 

QUEN PODE VOTAR? 
 

 En cada sector, as persoas que figuren nos 
censos publicados. No caso do sector familias 
poden votar ambos os dous pai e  nai/ titor e  
titora legais. 

 

 
CALES SON AS  SÚAS COMPETENCIAS? 

 
Competencias do Consello Escolar: 

 Avaliar os proxectos e as normas de 
organización e funcionamento do centro. 

 Avaliar a programación xeral anual do centro 
sen prexuízo das competencias do claustro 
do profesorado. 

 Participar na selección do director ou  
directora do centro nos termos que 
establece a LOMCE. 

 Informar sobre a admisión de alumnos/as    
no centro. Decidir sobre a admisión no 
comedor escolar. 

 Coñecer a resolución de conflitos 
disciplinarios e velar por que se ateñan á 
normativa vixente. 

 Propoñer medidas que favorezan a 
convivencia no centro, a igualdade entre 
homes e mulleres, a igualdade de trato e a 
non discriminación, a resolución pacífica de 
conflitos e a prevención da violencia de 
xénero. 

 Promover a  conservación e renovación das 
instalacións e equipamento do centro. 

 Informar as directrices para a colaboración, 
con fins educativos e culturais, coa 
Administración local, con outros centros, 
entidades e organismos. 

 Analizar e valorar o funcionamento xeral do 
centro,  a evolución do rendemento escolar e 
os resultados das avaliacións internas e 
externas nas que participe o centro. 

 Elaborar propostas e informes, a iniciativa 
propia ou a petición da Administración 
competente, sobre o funcionamento do 
centro e a mellora da calidade da xestión, así 
como sobre aqueloutros aspectos 
relacionados coa calidade da mesma. 
 

 
 . 
 

 
COMO SE ELIXE? 

 
No presente curso corresponde facer a   

renovación parcial substituíndo aqueles membros 
do consello escolar que levan catro anos neste 
órgano colexiado. A ANPA e o Concello renovan 
ao seu representante cando estas entidades o 
desexen. 

Entre os membros da comunidade 
educativa faise un sorteo para constituír a Xunta 
Electoral, que é a encargada de ordenar o 
proceso electoral, admitir/proclamar as 
candidaturas, etc.   
A Xunta Electoral elabora e publica un calendario 
do proceso, que se expón no taboleiro de 
anuncios/ páxina web. 

**   **   ** 
COMO TRABALLA? 

         O consello escolar reúnese  no colexio, 
previa convocatoria, para tratar os temas que se 
anuncian na mesma.   
        As reunións establecidas son unha por 
trimestre e ademais todas aquelas que se 
precisen  ao longo do curso.  
        No seo do consello escolar constitúense 
comisións de traballo  para tratar temas 
concretos. 

**   **   ** 
 

QUEN PODE SER CANDIDATA/O? 
 

Calquera membro dos sectores que compoñen 
a comunidade educativa e que figure nos censos 
publicados pode ser candidato. Debe presentar a 
súa candidatura na secretaría, enchendo unha 
solicitude dirixida á Xunta Electoral, no prazo que 
marque o calendario electoral. 

As candidaturas son admitidas pola Xunta 
Electoral e fanse públicas no taboleiro de 
anuncios. 

**   **   ** 


