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PROCESO  ELECTORAL  PARA  A  RENOVACIÓN  PARCIAL  DOS  

DISTINTOS  SECTORES DO  CONSELLO  ESCOLAR  do  CENTRO. 

 
   A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada pola Lei 8/2013, do 9 de 

decembro, de mellora da calidade da educación (LOMCE), no punto 6º do artigo 126 establece que 

corresponde ás administracións educativas determinar o número total de membros do Consello Escolar e 

regular o proceso de elección. A Orde do 21 de outubro do 96 (D.O.G. do 22), de acordo co Decreto 

92/1988, do 28 de abril e co Decreto 374/1996, do 17 de outubro, determina os aspectos para a elección 

dos membros do Consello Escolar nos centros docentes. 

   Por corresponderlle no curso 2020-2021 a renovación parcial do Consello Escolar no noso Centro e, 

seguindo instrucións da Resolución do 30 de setembro de 2020 da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional (D.O.G. do 8 de outubro de 2020), achegámoslles a información sobre o calendario 

electoral. 

Segundo o Artigo 2º da citada Resolución a elección dos representantes dos distintos sectores da 

comunidade educativa no Consello Escolar celebrarase ao efecto entre os días 23 e 27 de novembro, 

ambos os dous incluídos. Será responsabilidade da Xunta Electoral fixar a data definitiva das votacións, que 

probablemente se celebrará o martes día 24 de novembro de 2020. 

 
 CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL: 

 
A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello 
Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto entre os días  2 e 5 de 
novembro de 2020 e estará integrada por: 
 

 Directora do Centro: Mª Concepción Pérez Núñez 

 1 mestre/a elixido/a por sorteo público. 

 1 pai/nai/titor legal elixido por sorteo público. 
 
Dito sorteo que será público celebrarase na escola de Bértola o vindeiro martes día 20 de 
outubro, martes, ás 13:45 h. 

 

Vilaboa, a  14 de outubro de 2020 

 
 

                       A directora: Mª Concepción Pérez Núñez 

Toural, 13 

36141 Vilaboa Q3600366C 

Tfno / Fax: 986 70 83 62  

                    618 55 45 94 

Correo: cra.vilaboa@edu.xunta.es 
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