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CALENDARIO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS AO CONSELLO
ESCOLAR 2022

DATA ACTUACIÓN
26 de outubro Publicación da data e hora do sorteo público para a designación dos

membros da Xunta Electoral
2  de Novembro - Sorteo público para designar os membros da Xunta Electoral, 

presidida pola Directora:
 Un/a profesor/a
 Un/a alumno/a
 Un/a representante do Persoal de Administración e Servizos
 Un pai, nai ou titor/a legal

- Envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral
7 de novembro 1ª reunión da Xunta Electoral. Constitución da Xunta Electoral:

- Aprobación do calendario electoral
- Solicitude,  mediante  escrito,  ao  Concello  de  Brión  e  para  que
designen os  seus  representantes  no Consello Escolar, dándolle un
prazo de 10 días
- Aprobación dos censos electorais
- Envío dunha circular a todos os pais e nais do alumnado
informándoos das datas de presentación de candidaturas, así como
do día e horas de votación.
- Convocatoria para a 2ª reunión da Xunta Electoral

10 de novembro - Publicación dos censos electorais
- Convocatoria de eleccións nos diversos sectores: alumnado,
profesorado, pais/nais

10 ao 17 de novembro Período de reclamación contra os censos electorais, presentadas na
Secretaría do centro de 8.50h-14.30h de luns a venres e de 16.00h- 
18.30h de luns a xoves

11 ao 18 de novembro Prazo de presentación de candidaturas dos distintos sectores:
profesorado, alumnado, pais/nais

16 de novembro Claustro: lectura das normas, presentación de candidatos/as e 
fixación da data para a elección dos representantes do 
profesorado (29 de
novembro)

21 de novembro 2ª reunión da Xunta Electoral:
- Análise e resolución das reclamacións aos censos electorais
- Proclamación provisional das candidaturas presentadas nos 
distintos sectores
- Publicación no centro de todas as candidaturas dos distintos sectores
- Apertura do prazo de reclamacións á proclamación das 
candidaturas: 22 e 23 de novembro
- Sorteo para a composición das mesas electorais de familias e 
alumnado
- Convocatoria para a 3ª reunión da Xunta Electoral
- Convocatoria de claustro extraordinario para o 29/11/2022, por parte
da Directora

22 e 23 de novembro Período de reclamación contra a proclamación das candidaturas



24 de novembro 3ª reunión da Xunta Electoral:
- Resolución das reclamacións á proclamación das candidaturas, se 
as houbese
- Proclamación definitiva das candidaturas
- Convocatoria para a 4ª reunión da Xunta Electoral

29 de novembro Votación do sector do alumnado, alumnado e familias
1 de decembro 4ª reunión da Xunta Electoral:

- Proclamación dos candidatos/as elixidos
- Envío das actas á Xefatura Territorial

12 de decembro Constitución do novo Consello Escolar
13 de decembro Envío do informe do proceso de constitución do Consello Escolar á

Xefatura Territorial


