
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA 

Outubro—2010 

 Coa finalidade de rexistrar todos os movementos de fondos existentes na biblioteca e de facilitar a estatística de 
final de curso, modifícase o anterior sistema de préstamo para as aulas.  
 

Pasos a seguir se non hai ninguén do equipo da biblioteca na mesma: 
 

1º.- Unha vez recollido o libro ou documento, apuntar os datos que se requiren referentes tanto ao profesor co-
mo ao libro obxecto de préstamo no caderno que estará enriba do mostrador da biblioteca, mesmo cando o libro sexa 
devolto ao remate da sesión ou da xornada lectiva. Posteriormente un membro do equipo da biblioteca introducirá os 
datos no programa Meiga. 

 
 
 
 
 

2º.-  Para devolver os libros, entregaranse ao profesor/a que estea de garda na biblioteca pero, se non houbese 
ninguén, anotarase no caderno a DATA DE DEVOLUCIÓN e deixarase o exemplar sobre o mostrador para que o 
encargado faga o rexistro no Meiga e o coloque no seu andel. 
 

O NÚMERO DE CARNET refírese ao de lector(a) da biblioteca que podedes obter na mesma en calquera mo-
mento. 

A SIGNATURA aparece non lombo do libro e adoita estar composto por unha cifra (a súa situación na CDU), 
tres letras en maiúsculas do apelido do autor e tres minúsculas do título. 

 
O NÚMERO DE REXISTRO dun libro figura na parte superior da primeira ou da segunda páxina co seguinte 

formato: R-856 ou Ri-856. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ante calquera dúbida podedes consultar cos membros do equipo da biblioteca: Alfonso Fernández, Eusebio Fra-
ga, Araceli Gómez, Xurxo Pereira 
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ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR    

 Segundo a Resolución do 6 de setembro de 
2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
establece o calendario para a realización de elec-
cións de membros dos consellos escolares de centros 
docentes sostidos con fondos públicos (DOG Nº 185 
do 24 de setembro de 2010) , realizarase proxima-
mente neste centro a renovación do CONSELLO 
ESCOLAR que é o instrumento de participación na 
vida escolar de todos os sectores educativos. 

 
 A organización e a supervisión do procedemen-

to de elección dos novos membros do Consello Esco-
lar estará a cargo da Xunta Electoral que estará for-
mada por 

 
 - Javier Conde Vázquez (Director) 
 - Gladis Prado Bóveda (Profesora) 
 - Judith Vázquez Guerra (Nai) 
 - Libia Ansoar Fernán (Persoal non docente) 
 - David Diéguez Ferreiro (Alumno) 
 
Os catro últimos foron designados por sorteo 

segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 
28 de abril, redactado conforme ao establecido na 
disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, 
do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo 
celebrouse neste centro o mércores 27 de outubro de 
2010, ás 11'15 horas, no salón de actos. 

 
Aqueles membros da comunidade educativa 

que desexen presentar a súa candidatura para formar 
parte do novo Consello Escolar deberán seguir as ins-
trucións que figurarán nas distintas convocatorias 
que proximamente se farán públicas pola Xunta Elec-
toral do centro. 
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Data Proceso 

3 de novembro 

Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profeso-
rado, pais/nais, persoal de administración e servizos (este ano non procede), e alumna-
do. 
Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados. 
Envío de escrito ao Concello solicitando a designación do seu representante. 

Do 4 ao 12 de novembro 
(ambos os dous incluídos) 

Admisión de candidatos presentando no rexistro da secretaría do centro a candidatura. 
Finaliza o día 12 de novembro ás 14:00 horas. 

12 de novembro Proclamación provisional de candidatos a partir das 14:15 horas. 

15-16 de novembro Reclamacións á proclamación de candidatos. 

17 de novembro 

Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral ás 11:15 horas 
Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación. 
Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións. 
Aprobación de modelo de papeletas dos distintos actos electorais. 
Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais. 

18 de novembro 
Claustro ordinario de profesores/as para informar sobre as normas do regulamento rela-
tivas ao procedemento de elección dos representantes do profesorado no Consello Es-
colar (16:15 horas) 

22 de novembro 

11:15 horas - 11:45 horas: Claustro extraordinario de profesores/as. Constitución me-
sa electoral, votación e escrutinio profesorado. 
12:00 horas - 14:00 horas: Constitución mesa electoral, votación e escrutinio alumna-
do. 
16:00 horas - 18:30 horas: Constitución mesa electoral, votación e escrutinio 
pais/nais. 

23-24 de novembro Reclamacións contra a resolución das mesas electorais. 

25 de novembro 

Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral ás 11:15 horas. 
Proclamación de candidatos elixidos. 
Traslado ao delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria das copias de actas das votacións efectuadas. 

2 de decembro Constitución do consello escolar en sesión extraordinaria (11:15 horas). 

Antes do 20 de decembro 

Envío do formulario (anexo II) segundo a Resolución do 6 de setembro de 2010, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola 
que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos conse-
llos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (D.O.G. Nº 185, 24-
09-2010). 


