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ACTA DO ESCRUTINIO 
DA VOTACIÓN DE CADA MESA ELECTORAL 

(Segundo modelo publicado no DOG do día 04110116) 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 
CERTIFICACIÓN DO ESCRUTINIO 

Os que subscriben, membros da Mesa Electoral correspondente á elección dos representantes (1) 
................... ............... no con sello escolar do centro ................................. ..... ..... .... . 
CERTIFICAN: que a votación que tivo lugar no día da data para a elección dos devanditos representantes ofrece 
os seguintes resultados: 

Electores 
Votantes 
Papeletas nulas 
Papeletas en branco 

CANDIDATURAS NON ELIXIDAS 

Datos en letras Datos en cifras 

ti~ 
ffiP .c.r¿ 

m;~OTOS OBTIDOS 

~' ti ~ 

Se é o caso, os suplentes foron resaltos de acordo co establecido no artigo 50 do Decreto 92/1988, do 28 de 
abril (DOG do 29 de abri l) polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non 
universitario, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se 
aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. 

E para que conste, asinamos esta acta en .~k. ás .. :1,q .... horas do -z.q. de~/i)de 2016. 

0/A vogal 

(1) Indicar, se é o caso , do profesorado, dos pais e nais, do alumnado ou do persoal de administración e servizos 

lES Afonso X O Sabio 
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CONSELLOS ESCOLARES: ELECCIÓNS (Curso 2016-2017) 

ACTA DO ESCRUTINIO 
DA VOTACIÓN DE CADA MESA ELECTORAL 

(Segundo modelo publicado no DOG do día 04110116) 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 
CERTIFICACIÓN DO ESCRUTINIO 

Os que ~ubscriben , membros da Mesa Electoral correspondente á elecci.Qn dos representantes (1) 
.c..lo .. NrV.~N~~ ..... no consello escolar do centro . li:;S . . At.o>.~. :X.. . 'P . .SA~V~ . . . .. .... .. . .. .... . 
CERTIFICAN: que a votación que tivo lugar no día da data para a elección dos devanditos representantes ofrece 
os seguintes resultados: 

Electores 
Votantes 
Papeletas nulas 
Papeletas en branco 

CANDIDATURAS NON ELIXIDAS 

Datos en letras 
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Datos en cifras 
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VOTOS OBTIDOS 
2.-=t 

Se é o caso, os suplentes foron resaltos de acorde co establecido no artigo 50 do Decreto 92/1 988, do 28 de 
abril (DOG do 29 de abril) polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non 
universitario, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se 
aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. 

E para q e conste, asinamos esta acta en .CA.~~-ª'(;. .. , ás ...... , ....... horas do 2..:.~ . de ... ~~ .. de 2016. 

0 /A Secretario/a 0 /A vogal 

Asdo.: .~ .... ...... . 

(1 ) Indicar, se é o caso, do profesorado, dos pais e nais, do alumnado ou do persoal de administración e servizos 

/ES Afonso X O Sabio 
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CONSELLOS ESCOLARES: ELECCIÓNS (Curso 2016-2017) 

ACTA DO ESCRUTINIO 
DA VOTACIÓN DE CADA MESA ELECTORAL 

(Segundo modelo publicado no DOG do día 04110/16) 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 
CERTIFICACIÓN DO ESCRUTINIO 
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Os que subscriben, membros da Mesa Electoral corres1;>0ndente á el~cc[ón dos representante~ (1) 
J)O.S P ........ :t .... .li!I~ . .P..S .... no consello escolar do centro .. :c~.S .. AFrJ .)ISO .j).f, C-f 1-1 O . . . (!;) . . ,S.AJ3., . ~ .O . 

CERTIFICAN: que a votación que tivo lugar no día da data para a elección dos devanditos representantes ofrece 
os seguintes resultados: 

Datos en letras Datos en cifras 
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Votantes 
Papeletas nulas 
Papeletas en branco 

CANDIDATURAS ELIXIDAS 
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CANDIDATURAS NON ELIXIDAS 

C t 12..0 
40 

VOTOS OBTIDOS 
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Se é o caso, os suplentes foron resoltos de acordo co establecido no artigo 50 do Decreto 92/1988, do 28 de 
abril (DOG do 29 de abril) polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non 
universitario, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se 
aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. 

E para que conste, asinamos esta acta en {jH.!J.K..C. .. , ás2.Q:;t?. horas do 2'1 de.l!{)/tf.:1.~.íl. Ll. de 2016. 

0/A vogal 

(1) Indicar, se é o caso, do profesorado, dos pais e nais, do alumnado ou do persoal de administración e servizos 

lES Afonso X O Sabio 


