
 

 

 

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR  
Segundo  o establecido  na   Resolución do 26 de setembro de 2016  (DOG do 4 de outubro ). 

 
DATA ACTUACIÓNS 

3 de Novembro 

Celebración da Primeira Xunta Electoral 

-Publicación das convocatorias de eleccións  nos distintos   sectores educativos: profesores, país/nais e, de ser o 

caso, persoal de administración e servizos. 

-Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados. 

-Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes. 

 4 de Novembro 

- Publicación das distintas convocatorias (país, profes PAS) 

-Comeza o prazo para a presentación de candidaturas e das posibles reclamación sao censo o prazo remata o 15 de 

Novembro. 

-Envío da convocatoria do Claustro infomativo. 

 

8 de Novembro 

 

-Claustro Informativo (18:10  horas do citado día)  

-Envío da convocatoria para a segunda reunión da Xunta Electoral 

  

16 de Novembro 

-Remate do prazo para a presentación de candidaturas 

-Remate do prazo para a correccións do censo 

Segunda Reunión da Xunta Electoral: 

-Admisión,proclamación e publicacións de candidaturas 

-Publicación  definitiva de censos. 

- Aprobación  do  modelo de papeletas e de sobres. 

-Sorteo dos representantes nas mesas sectoriais 

17 de Novembro 

-Reunión de Claustro de profesores: 

 Lectura de Normas para a votación 

 Relación de Candidaturas 

 Convocatoria de Claustro extraordinario para o día 23 de Novembro 

-Envío de circular informativa ós país. Comezo das campañas electorais 

-Envío das citacións para a constitucións das distintas mesas electorais 

 

22 de Novembro -Envío de circular recordatoria ós país dos alumnos 

23 de Novembro 

 

 Votacións 

 

-Alumnos de 11:00h a 13:10 h 

-Claustro extraordinario para a elección dos profesores  de 14:00 h a 14:30h 

-Pais, nais, titores legais do alumno, de ser o caso, de 17:30 h  a 20:30h 

 

25 de Novembro 

 

-Envío de citacións para a  terceira   e última Reunión da Xunta Electoral  

 

29 de Novembro 

Terceira  e última reunión da  Xunta  electoral  

-Proclamación dos candidatos electos 

-Traslado a Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das 

votacións efectuadas 

 

30 de Novembro Convocatoria para a Constitución do novo Consello Escolar 

1 de Decembro 

-Celebración de reunión de constitución do novo Consello Escolar: 

-Consitución do novo consello escolar. 

- Constitución do Observatorio da Convivencia Escolar. (Art. 7º do decreto 85/2007, do 12 de abril e 

Instruccións da Consellería de Educación do 17 de outubro de 2007). 

 

 

 
 


