
REPRESENTACIÓN E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO

Ademais  da  súa  representación  no  Consello  Escolar,  o  alumnado  terá  os  seguintes  representantes:  

delegado/a de grupo, delegado/a de curso e Xunta de Delegados.

Delegado/a

En  cada grupo existirán un delegado/a e un subdelegado/a, elixidos de forma democrática, por sufraxio 

universal directo e secreto, polos alumnos e alumnas que compoñen cada grupo.  No caso de renuncia/cese  

do delegado,  pasará a  ocupar o  seu posto  o  subdelegado ou,  no seu defecto,  o seguinte  na lista  de  

suplentes.  

Proceso de elección

A elección producirase durante o primeiro mes do curso escorar. A sesión electoral celebrarase dentro do 

horario lectivo e en presenza da titora ou titor, quen actuará como presidente, e da secretaria ou secretario, 

que será a alumna ou alumno máis novo do grupo. Antes de que se produza a elección, a titora ou titor lerá 

as funcións do delegado. Presentaranse as candidaturas, e procederase á votación. A votación será nominal 

e  secreta,  sendo elixido  delegado  a  alumna  ou  alumno que  acade  máis  votos,  e   a  subdelegada  ou 

subdelegado, o seguinte. Levantarase acta da sesión, no impreso oficial, sendo asinada polo presidente/a e 

o secretario/a. A acta será entregada pola titora o titor en xefatura de estudos. 

Os delegados/as de cada un dos grupos, por sufraxio universal directo e secreto, elixirán ao delegado de 

curso de entre eles.   

Proceso de revogación

O nomeamento do delegado/a e subdelegado/a poderán ser revogados:

 Por incumprimento do Réxime de Regulamento Interno do centro.

 Incumprimento das súas funcións. Será cesado cando acumule dúas ausencias inxustificadas ás 

reunións de delegados/as.

 Renuncia argumentada do interesado dirixida ao titor/a.

 Informe dirixido ao titor/a, razoado e asinado pola maioría absoluta do grupo.

Neste caso, convocarase nova elección nun prazo de quince días e de acordo co establecido anteriormente.

Funcións do delegado/a

Os delegados e subdelegados de grupo deben ser escoitados no que se refire a:

1.  Calendario de probas e exames.  

2. Establecemento e desenvolvemento das actividades culturais, recreativas e deportivas do Centro.  

3. Presentación  de  reclamacións  nos  casos  de  abandono  ou  defectuoso  cumprimento  das   funcións 

educativas por parte de calquera membro do Centro. 

Corresponde aos delegados/as de grupo:

1. Velar pola axeitada utilización do material e das instalacións da súa aula e do Centro.  

2. Fomentar a convivencia entre os compoñentes do seu grupo.  

3. Expoñer ás autoridades académicas as suxestións ou reclamacións do grupo ó que representan ou dun 

compañeiro do mesmo.  



4. Informar ao grupo dos acordos da Xunta de Delegados e propiciar a participación dos alumnos. 

Xunta de delegados 

Os delegados de Curso  e  os representantes  do alumnado no Consello  Escolar  formarán  a  Xunta de 

Delegados do alumnado, órgano colexiado que terá as funcións que lle atribúe  o Real  Decreto 732/1995 de 

5 de Maio sobre dereitos e deberes dos alumnos.

Os  membros  da  Xunta  de  Delegados  teñen  dereito   a  toda  aquela información que facilite o 

desenvolvemento das súas funcións. Non poderán ser sancionados polo exercicio, nos termos da normativa 

vixente, das súas funcións como portavoces do alumnado.  A  Xunta de Delegados deberá comunicar á 

Dirección os acordos tomados nas reunións que se celebren.  

Funcións

1. Elevar á dirección propostas para a elaboración do PEC, horarios ou actividades complementarias e 

extraescolares.

2. Informar aos representantes no Consello Escolar dos problemas de cada grupo.

3. Ser informados polos representantes do Consello Escolar sobre os temas tratados nel.

4. Elaborar propostas de modificación do NOFC dentro do ámbito da súa competencia.

5. Informar ao alumnado do centro das actividades desta xunta.

6. Debater os asuntos que vaia tratar o Consello Escolar no ámbito da súa competencia e elevar propostas 

de resolución aos seus representantes.

Ademais de estar representados no Consello Escolar, os pais/nais ou titores/as dos escolares matriculados 
no centro, poderán agruparse en asociacións de Pais/Nais. 
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