
Renovación Parcial do Consello Escolar – Novembro 2021-Circular Informativa Nais/Pais/ Titores Legais

Xosé Manuel Maceira Fernández, director do IES de Cacheiras, en cumprimento do establecido

nas  instrucións  da  Resolución  do  20  de  setembro  de  2021,  e  conforme  o  disposto  nos  Decretos

92/1988, do 28 de abril no 324/1996 do 26 de xullo e no 7/1999 do 7 de xaneiro, segundo se establece

o  procedemento  de  elección,  constitución,  renovación  e  substitución  dos  membros  dos  Consellos

Escolares nos centros de ensino non universitario, informa ao alumnado sobre  a CONVOCATORIA DE

ELECCIÓNS para a renovación parcial do Consello Escolar, tendo en conta:

1º.-Data e lugar da votación.

Xoves día 25 de novembro, na Biblioteca do centro dende ás 19:00 horas ata ás 20:30 horas.

2º.-Quen pode votar.

Teñen dereito a votar todos  os pais, nais ou titores/as legais do alumnado matriculado no centro
que  figure  no  censo  que  ao  efecto  aprobou  a  Xunta  Electoral  e  tras  a  súa  exposición  pública
regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar ambos os dous.

3º.- Modo de emitir o voto.

a) O voto será directo, secreto e non delegado.

b) Os modelos de papeletas da votación serán, obrigatoriamente, os previamente fixados pola
Xunta Electoral do Centro, dos que haberá cantidade suficiente no local da votación.

c)  Nas  referidas  papeletas  figurarán  os  nomes  dos  candidatos/as,  por  orde  alfabético  de
apelidos,  e  cada  elector/a  deberá  marcar  un  máximo  de 1  nome das  candidatas  ou  candidatos
relacionados,  debendo acreditar  a súa identidade,  no momento de votar,  mediante a exhibición do
documento correspondente (DNI, NIE, ....)

Candidaturas presentadas

• Calvelo Pereira, Yolanda

• González Parga, José

• Blanco Martínez, Roberto

d) Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha
vez realizado, levantarase a correspondente acta.

A dirección deste centro anima a todos os pais,  nais e titores/as legais do alumnado a que
participen na votación do próximo mércores, como unha forma máis de colaboración na organización do
Centro.

En Cacheiras, a 18 de novembro de 2021

O director e Presidente da Xunta Electoral

Asdo.: Xosé Manuel Maceira Fernández
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