
CALENDARIO ELECTORAL 

(ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2018) 
 

OUTUBRO – NOVEMBRO (2018) 
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES SAB DOM 

  31 
Aviso do Sorteo público 
dos membros da Xunta 
Electoral o luns 5 de 
novembro. 
(poñer cartel e envío do 
aviso por correo a 
profesorado, pais e persoal 
non docente) 

01 02 03 04 

05 
Sorteo público dos distintos 
compoñentes da Xunta 
Electoral ás 10:10 na sala de 
Usos Múltiples. 

Envío da convocatoria 
para a celebración da 
primeira reunión da 
Xunta Electoral o mércores 
7 de novembro. 
 

06 
 

07 
Primeira reunión Xunta 
Electoral (Constitución, 
calendario, censos, 
convocatorias). 

Escrito ao Concello e á 
ANPA solicitando a 
designación dos seus 
representantes. 

Publicación nos taboleiros 
do calendario (tamén en 
web) e dos correspondentes 
censos electorais. 

08 
Presentación candidaturas. 

Inicio da presentación de 
reclamacións ao censo 
electoral. 
 

09 
Presentación candidaturas. 
 

10 11 

12 
Presentación candidaturas. 

Envío da convocatoria 
para a celebración da 
segunda reunión da Xunta 
Electoral o luns 19 de 
novembro. 

13 
Presentación candidaturas. 

14 
Presentación candidaturas. 

Aviso do Sorteo público 
dos membros das mesas 
electorais o martes 20 de 
novembro. 

15 
Presentación candidaturas. 

16 
Presentación candidaturas. 

Ata as 14:00 horas data 
límite para a presentacións 
de reclamacións aos censos 
electorais. 

17 18 

19 
Segunda reunión Xunta 
Electoral (Admisión, 
proclamación e publicación 
de candidaturas, aprobación 
das papeletas de votación e 
dos censos finais de selo 
caso de reclamacións). 
Envío da convocatoria de 
claustro extraordinario 
informativo do xoves 22 de 
novembro. 

20 
Presentación de 
reclamacións ás distintas 
candidaturas. 

Sorteo público para a 
designación dos membros 
das mesas electorais: pais e 
nais, alumnado e PAS ás 
10:10 na sala de Usos 
Múltiples. 

Comezo das distintas 
campañas electorais. 

21 
Presentación de 
reclamacións ás distintas 
candidaturas. 

Se houbese  reclamacións, 
envío de convocatoria da 
terceira reunión da Xunta 
Electoral o xoves 22 de 
novembro. 
 

22 
Terceira reunión Xunta 
Electoral (Resolución 
reclamacións de ser 
necesario)?  
Proclamación definitiva de 
candidaturas. 

Claustro extraordinario 
(Información do proceso 
electoral. lectura de normas 
e relación de candidaturas). 
 
 

23 
Envío da convocatoria de 
claustro extraordinario, así 
como das circulares 
avisando do día 28 para a 
celebración das votacións. 

Envío das convocatorias - 
citacións para a 
constitución das distintas 
mesas electorais o mércores 
27 ao longo do día segundo 
corresponda. 

24 25 

26 
Envío da convocatoria 
para a celebración da 
terceira (ou cuarta) 
reunión da Xunta 
Electoral o mércores 28. 

27 
VOTACIÓNS 

• Alumnado: ao longo da 
mañá. 

• Profesorado: Claustro ás 
14:00. 

• PAS: Non toca renovar. 
• Nais e Pais: Pola tarde, 

previsiblemente dende as 
19:00 e ás 20:25. 

 

28 
Terceira (ou cuarta) 
reunión Xunta Electoral 
(Proclamación e publicación 
dos candidatos electos). 
 

29 
 

30 
Envío a Xefatura 
Territorial das actas das 
distintas mesas ANEXO I). 

Envío da convocatoria 
extraordinaria de Consello 
Escolar para a súa 
constitución e constitución 
da comisión de convivencia 
previsiblemente o martes 4 
de decembro. 

  

Proceso electoral segundo o Decreto 92/1988 do 28 de abril (modificado polo Decreto 279/1990), segundo a nova redacción dada 
polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo ,  e tendo en conta tamén a resolución do 25 de setembro de 2018 (DOG do 8 de outubro) que 
establece o calendario para a celebración de eleccións de membros de consellos escolares. 

• Do 5 ao 8 de novembro, ambos incluídos: Período de constitución da Xunta Electoral. 
• Do 26 ao 30 de novembro: Período para a celebración de eleccións. 
• 4 de decembro: Constitución Consello Escolar. 
• 20 de decembro: Data límite para o envío do ANEXO II a Xefatura Territorial. 

 


