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20/novembro/2014 
 

INFORMACIÓN PARA PAIS, NAIS E TITORES 
LEGAIS DO ALUMNADO  

 
 
 

 

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN 
PARCIAL DOS MEMBROS DO 

CONSELLO ESCOLAR 
 

 

PAIS/NAIS CANDIDATOS/AS 
PRESENTADOS/AS 

 
Souto Gómez, Susana 
Bustabad Anido, Francisco Jesús 
 

 
VOTACIÓNS 

 
Día:  25 (martes) de novembro de 2014 
 
Hora:   de 13:45 h a 14:15 h 

  de 18:00 h a 19:00 h 
Lugar:  no CPI Castro Baxoi (acceso de 

ESO)  
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PROCEDEMENTO PARA PARTICIPAR NAS VOTACIÓNS 
Son electores e, polo tanto, teñen dereito a voto, todos os pais, 

nais e representantes legais do alumnado deste Centro. 
Para realizar a votación, constituirase unha mesa electoral, 

presidida polo Director deste CPI e formada por catro pais, nais ou 
representantes legais elixidos por sorteo. 

Para poder votar, é preciso que o elector se  identifique cun 
documento que acredite a súa identidade. 

No lugar da votación haberá papeletas nas que aparecerán os 
nomes dos/as candidatos/as. Cun lapis marcarase o candidato ao que 
se quere outorgar o voto (só se pode sinalar un candidato). 
 

QUE É O CONSELLO ESCOLAR? 
O Consello Escolar é o órgano a través do que participan na 

xestión dos Centros Educativos os distintos membros da Comunidade 
Escolar (pais, nais e titores legais, alumnado, persoal de administración 
e servizos, Concello, ANPA e profesorado). 
 

As funcións do Consello Escolar (establecidas na LOMCE) son as 
seguintes: 

 Avaliar os proxectos e as normas relacionadas co proxecto 
educativo do Centro. 

 Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das 
competencias do Claustro de profesores, en relación coa 
planificación e organización docente. 

 Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección 
presentados polos candidatos. 

 Participar na selección do director do centro, nos termos que a 
LOMCE establece. Ser informado do nomeamento e cese dos 
demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo 
dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, 
propoñer a revogación do nomeamento do director. 

 Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas. 
 Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios. 
 Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no 

centro. 
 Promover a conservación e renovación das instalacións e do 

equipo escolar. 
 Informar das directrices para a colaboración, con fines 

educativos e culturais, coas administracións locais e con outros 
centros, entidades e organismos. 
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 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 súa mellora. 

 … 
 

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 
O Consello Escolar deste CPI está constituído por: 

 O Director 
 A Xefa de Estudos de ESO 
 O Xefe de Estudos de Educación Primaria 
 A Secretaria 
 6 representantes elixidos polo profesorado 
 3 representantes dos pais, nais e titores. Un deles proposto pola 

ANPA e os outros dous elixidos entre os candidatos 
presentados 

 3 representantes elixidos polo alumnado 
 1 representante do Concello de Miño, proposto por esta 

institución. 
 1 representante elixido polo persoal de administración e servizos 

 
 
Neste momento están CONVOCADAS ELECCIÓNS para renovar 

parte dos membros do Consello Escolar do noso Centro. 
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Corresponde elixir: 

 1 representante dos pais, nais e titores 
 

É fundamental ter un Consello Escolar ben constituído, 
con todos os seus membros, para que toda a Comunidade 
Educativa poida participar na organización, avaliación e 
control da vida escolar. 
 

É preciso que vos animedes a participar na elección dos 
vosos representantes.  

 
 

O NOSO CENTRO SERÁ 
MELLOR, SE TODOS 
PARTICIPAMOS! 

 
 

 

 

 
 

 

 

ACUSE DE RECIBO DA INFORMACIÓN SOBRE AS ELECCIÓNS PARA A 

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOALR 

 

D/Dª _____________________________________________________________, 

con DNI.- ___________________, pai/nai/responsable legal do/a alumno/a 

_______________________________________________________, matriculado 

neste Centro e escolarizado no grupo ______ do _______ curso de 

_______________, COMUNICA que recibiu a información dirixida a pais, 

nais e responsables legais do alumnado sobre a renovación do Consello 

Escolar. 

Miño, a ______ de novembro de 2014 

 

 

 

Nome do pai, da nai ou do responsable legal 

Nome do/a alumno/a 

A/B 1º/2º/3º/4º

.. 

Sinatura do pai, da nai ou do responsable legal do/a alumno/a 

Cortar pola liña de puntos e entregar ao profesor titor -por medio do alumnado- o acuse de recibo 

EI/EP/ESO 


