ASOCIACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS DA PROVINCIA DA CORUÑA
Web: https://sites.google.com/view/aedacoruna
Correo electrónico: aedacoruna@gmail.com

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2020

OUTUBRO / NOVEMBRO / DECEMBRO 2020

Convocatoria no D.O.G. do 08-10-2020 Resolución do 30 de setembro de 2020. As eleccións celebrarase entre os días 23 e 27 de novembro de 2020. A Xunta Electoral constituirase entre
o 2 e 5 de novembro de 2020.
Luns
Martes
26 outubro
27 outubro
-Imprimir censo pais XADE
-Circular pais anunciando
sorteo Xunta Electoral e
explicando o proceso.

Mércores
Xoves
28 outubro
29 outubro
-Sorteo público de integrantes
da Xunta Electoral.
-Envío de citacións para a
constitución da Xunta Electoral

02 novembro
1ª Reunión Xunta Electoral
-Constitución
-Aprobación calendario
actuacións
-Publicación censos
-Escritos concello e ANPA (se
procede).
09 novembro

03 novembro
-Circular aos pais explicando
calendario eleccións.
-Publicación das convocatorias
para pais e profesores.

04 novembro
-Empeza prazo presentación
candidaturas e reclamacións
censos.

10 novembro
-Mandar convocatoria claustro
informativo
(Artigo 35 do Decreto 92/1988)
-Convocatoria 2ª reunión Xunta
Electoral.
17 novembro

16 novembro
2ª Reunión Xunta Electoral
-Proclamación candidaturas,
aprobación censos, papeletas,
sorteo mesa electoral.
-Claustro Informativo.
23 novembro
Votación
-Pais
-Claustro extraordinario.

24 novembro
3ª Reunión Xunta Electoral
-Proclamación candidatos
electos.
-Traslado das actas das mesas
electorais ao Xefe Territorial.

30 outubro

Sab
31

Dom
01

05 novembro

06 novembro

07

08

11 novembro
-Remata o prazo de
presentación candidaturas.

12 novembro

13 novembro

14

15

18 novembro
-Mandar citacións convocatoria
constitución mesa electoral
pais.
Envío convocatoria Claustro
Extraordinario.
25 novembro
-Convocatoria constitución
Consello Escolar.
(Artigo 52 do Decreto 92/1988,
DOG do 29 de abril).

19 novembro
-Circular aos pais lembrando
votación.
-Convocatoria 3ª reunión Xunta
Electoral.

20 novembro

21

22

26 novembro

27 novembro

28

29
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30 novembro
-Constitución do Consello
Escolar.

DATA
26 outubro, luns

01 decembro
Traslado documentación ao
Xefe Territorial (Anexo II)

CONVOCATORIAS E ACTUACIÓNS
-Envío da circular anunciando o sorteo público para a designación dos integrantes da Xunta Electoral para o mércores 31 de outubro.
-Sorteo público de integrantes da Xunta Electoral.

28 outubro, mércores

-Envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral (Data de constitución: 5 de novembro)
-Primeira reunión da Xunta Electoral :
-Acto de constitución.

02 novembro, luns

-Aprobación do calendario de actuacións.
-Publicación dos censos.
-Escrito ao Concello solicitando representante no Consello Escolar.
-Escrito a ANPA solicitando nomeamento de representante (no caso de que corresponda renovar ese posto).

03 novembro, martes
04 novembro, mércores
10 novembro, martes
11 novembro, mércores
16 novembro, luns

-Publicación das convocatorias para pais e profesores.
-Mandar circular ás familias explicando o calendario de actuacións.
-Empeza o prazo de presentación de candidaturas e reclamacións ao censo (Non deberá ser inferior a sete días naturais).
-Envío convocatoria de Claustro informativo para o 16 de novembro (Art.35 Decreto 92/1.988).
-Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta Electoral.
-Remata o prazo de presentación de candidaturas.
-Segunda reunión da Xunta Electoral:
-Proclamación de candidaturas.
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-Aprobación definitiva de censos electorais.
-Aprobación de modelos de papeletas, sobres, ...
-Sorteo público de designación da mesa electoral dos pais (non poderán integrala os candidatos).
-Comezo das campañas electorais.
-Claustro informativo:
-Lectura das normas.
-Relación dos candidatos presentados.
-Convocatoria de Claustro extraordinario.
18 novembro, mércores

19 novembro, xoves
23 novembro, luns

-Mandar convocatoria de constitución da mesa electoral dos pais.
-Envío de convocatoria de Claustro Extraordinario.
-Envío circular lembrando aos pais a votación para a renovación do Consello.
-Envío citacións da 3ª reunión da Xunta Electoral para o 23 de novembro.
-Votación: Pais, profesores (claustro extraordinario).
-Terceira reunión da Xunta Electoral:

24 novembro, martes

-Proclamación de candidatos electos.
-Traslado ao XefeTerritorial provincial das actas correspondentes.(Anexo I).

25 novembro, mércores

Convocatoria para a constitución do novo Consello Escolar para o luns 1 de decembro (“Convocar antes de 10 días”).

30 novembro, luns

Constitución do Consello Escolar. (Designar membros da Comisión Económica, designación da persoa responsable de impulsar medidas educativas que
fomenten a igualdade real e efectuva entre homes e mulleres (Artigo 126.2 da LOE) e Constitución da Comisión de Convivencia Escolar (Artigo 6º do Decreto
8/2015, do 30 de xuño).

01 decembro, martes

Traslado documentación á Xefatura Territorial. (Anexo II).

Papeletas: cando se renovan 3 postos “Deberá sinalar un máximo de 2 candidatos/as”. Cando se renovan 2 postos “Deberá sinalar un máximo de 1 candidato/a”
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