
 
 

CALENDARIO DAS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR DO IES DE FENE 

 
Martes, 2 
novembro. 
 
HORA: 10.10 

1ª Reunión Xunta Electoral 
- Acto de constitución: 

Presidente: Xoán Manuel Vázquez Vázquez 
Vogais: Adrián Cadenas González (alumno), Lorena Castro Cabral (nai), María 
Souto Prieto (profesora) e Óscar Leira Dopico (PAS) que actuará como 
secretario. 

- Aprobación do calendario actuacións. 
- Publicación dos censos. 
- Escritos ao concello e ANPA solicitando o nomeamento dos representantes  

(se procede). 
 

mércores, 3 - Circular ás familias explicando o calendario de eleccións.  
- Publicación das convocatorias para familias e profesorado. 

 

Venres, 5 Empeza prazo presentación candidaturas e reclamacións censos. 
 

Martes, 9  - Envío da convocatoria de claustro informativo (Artigo 35 do Decreto 92/1988) 
- Envío da convocatoria para a celebración da 2ª reunión da  Xunta Electoral. 

 

Venres, 12  - Remata o prazo de presentación candidaturas. 
 

Luns, 15 Segunda reunión da  Xunta Electoral  
- Proclamación de candidaturas. 
- Aprobación definitiva de censos electorais. 
- Aprobación de modelos de papeletas. 
- Sorteo público de designación da mesa electoral das familias e do alumnado (non 

poderán integrala os/as candidatos/as).  
- Comezo das campañas electorais. 
- Claustro Informativo. 

 Lectura das normas. 
 Relación das candidaturas presentadas. 
 Fixación da data do Claustro extraordinario para a elección de 

representantes do profesorado. 
 

Mércores, 17  - Enviar convocatoria de constitución das mesas electorais das familias e do 
alumnado. 

-  Envío da convocatoria de Claustro Extraordinario. 
 

Xoves, 18  - Envío da circular ás familias lembrando votación para a renovación do Consello. 
- Envío de citacións da 3ª reunión da Xunta Electoral para o 26 de novembro. 
 

Martes 23 Votacións  (entre o 22 e o 26) 
- Pais 
- Claustro extraordinario 
- PAS 
- Alumnado 
 



 
Venres, 26 
 

3ª Reunión Xunta Electoral  
- Proclamación de candidatos/as electos/as. 
- Traslado das actas das mesas electorais ao Xefe Territorial. 
- Convocatoria para a constitución do Consello Escolar. (Artigo 52 do Decreto 

92/1988, DOG do 29 de abril). 

Martes, 30  Constitución do Consello Escolar. 
- Designar membros da Comisión Económica. 
- Designación da persoa responsable de impulsar medidas educativas que 
fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres (Artigo 126.2 da LOE) 
- Constitución da Comisión de Convivencia Escolar (Artigo 6º do Decreto 
8/2015, do 30 de xuño). 
 
 

Mércores, 1 Traslado documentación ao Xefe Territorial (Anexo II) 
 

 


