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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE 

PAIS/NAIS E ALUMNOS/AS NO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO 

Estimados/as pais/nais de alumnos/as deste centro: 

  De conformidade coa Resolución do 20 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a 

celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos 

públicos (DOG 29 de setembro de 2021), así como para dar cumprimento ao establecido no artigo 30 do 

Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo.  

 

1. XUNTA ELECTORAL  

Todo o proceso electoral estará organizado e supervisado pola XUNTA ELECTORAL formada por: 

Directora, 1 Profesor/a (sorteo público), 1 Pai/nai (sorteo público), 1 alumno/a ESO ( sorteo público),1 

membro de administración e servizos (sorteo público). 

 

2. RENOVACIÓN MEMBROS. PRAZO DE PRESENTACIÓN CANDIDATURAS  

Os membros do Consello escolar son elixidos por 4 anos e renóvanse parcialmente cada dous. Neste 

curso, no sector pais/nais, corresponde renovar un dos seus membros.  

No sector de alumnos/as serán electores e elixibles tódolos alumnos de educación secundaria 

matriculados e escolarizados no centro. Terán que renovar un membro. 

A ANPA máis representativa nomeará por dous anos ao seu representante.  

O prazo de presentación de candidaturas  será do 4 ao 11 de novembro (ámbolos dous  inclusive) 

e debe entregar  Vde. a súa solicitude na secretaría do centro, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 

3. QUEN PODE VOTAR:  

Teñen dereito a votar todos os pais, nais e titores legais do alumnado matriculado no Centro que figure 

no Censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral e tras a súa exposición pública regulamentaria. Tal 

dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar ambos. 

 

4. MODO DE EMITIR O VOTO: 

 a)  O voto será directo, secreto e non delegable. 

 b) Os modelos de papeletas e sobres da votación serán, obrigatoriamente, os previamente fixados 

pola Xunta Electoral do Centro, dos que haberá cantidade suficiente no local da votación. 

 c) Nas referidas papeletas figurarán os nomes dos candidatos, por orde alfabético de apelidos, e 

cada elector deberá marcar cunha cruz un máximo de un nome  dos candidatos/as  relacionados. 

Acreditará a súa personalidade, no momento de votar, mediante a exhibición do D.N.I. ou documento 

similar. 

 d) Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha vez 

realizado, levantarase a correspondente acta. 

 

5. DATA DA VOTACIÓN: 

A mesa estará constituída pola directora (Presidente) e catro pais/nais designados en sorteo, e que non 

sexan candidatos. Aquelas persoas que resulten designadas no sorteo da Mesa Electoral 

comunicaráselles vía telefónica o día 15 de novembro.  

A Xunta Electoral fixou como data de votación para pais/nais o 24 de novembro en  horario de 17:00 a 

20:00 h. 
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Agardamos que esta información sexa de utilidade a tódolos membros da nosa Comunidade 

Educativa e recordamos que como Órgano de Goberno e de Participación é importante que cada sector 

dispoña dos seus representantes. Por este motivo animámolos a que participen tanto como candidatos/as 

como electores/as  neste proceso. 

 

 Reciban un cordial saúdo: 
 
Escairón, 3 de novembro do 2022 
 

A DIRECTORA (PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL) 
 

 
 

 
Asdo.: Sandra López Blanco. 
 

Resumo do calendario electoral 
 

03/11/22Circular informativa ós pais e nais. 

02/11/22 Publicación e reclamación aos Censos Electorais. 

04 al 11 de novembro ata as 14h (ambos inclusive) Presentación 

candidaturas. 

15/11/22 Proclamación de candidaturas. 

11 ao 15 novembro. Presentación de reclamacións dos candidatos. 

15/11/22 ás 11:50h - Sorteo de compoñentes da mesa electoral para a votación  

de pais/nais e alumnos - Modelo de papeleta de votación. 

24/11/22 Votación sector pais/nais do alumnado (17:00 a 20:00). 

24/11/22 Votación  sector alumnos (recreo de secundaria). 

01/11/22 Proclamación de candidatos elixidos. 

                   12/12/21 Constitución do novo Consello Escolar. 
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