
CALENDARIO ELECTORAL ELECCIÓNS CONSELLO

ESCOLAR IES LAMAS DE ABADE 2022

A Xunta  electoral  do  IES Lamas  de  Abade,  unha  vez  constituída  e  de  acordo  coa

lexislación vixente,  procede a aprobar a publicación das convocatorias dos distintos

sectores de representación,  así  como á publicación dos seus correspondentes censos

electorais, e establece o seguinte calendario electoral:

Día 7 de novembro:

• Publicación  das  convocatorias  de  eleccións  nos  distintos  sectores  educativos:

profesorado, alumnado e responsables alumnado.

• Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.

• Envío de escrito a ANPA Lamas do Castiñeiriño IES Lamas de Abade solicitanto a

designación do seu representante.

Días 8-16 de novembro: 

• Prazo  de  presentación  de  candidaturas  dos  distintos  sectores.   A solicitude  de

candidatura  entregarase  con  rexistro  de  entrada  na  secretaría  do  IES Lamas  de

Abade e dirixida á presidenta da Xunta electoral, rematando o prazo de presentación

ás 12:00 do día 16 de novembro. Para tal fin hai un modelo na secretaría do IES

Lamas de Abade. 

Días 8-17 de novembro: 

• Período de reclamacións ao censo electoral.

Día 9 de novembro:

• Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta electoral.

• Envío  de  convocatoria  para  o  11  de  novembro  de  Claustro  extraordinario

informativo sobre as eleccións ao consello escolar. 

Día 11 de novembro: 
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• Claustro extraordinario informativa:  lectura de  normas,  relación de candidaturas.

Acordo  de  claustro  extraordinario  eleccións  sector  profesorado  para  o  29  de

novembro.

Día 17 de novembro:

• Celebración da segunda reunión da Xunta electoral.

◦ Admisión,  proclamación  e  publicación  de  candidaturas.  A  publicación

realizarase no taboleiro do IES Lamas de Abade.

◦ Apertura prazo de dous días para posibles reclamacións ás candidaturas: 18 e 21

de novembro.

◦ Aprobación definitiva dos censos electorais, modelo papeletas e sobres.

◦ Sorteo público para designación dos membros das mesas electorais dos sectores

alumnado e responsables alumnado.

Día 22 de novembro: 

• Resolución en reunión da Xunta electoral das posibles reclamacións ás candidaturas

e proclamación definitiva das mesmas.

Día 23 de novembro:

• Comezo das campañas electorais.

• Envío de :

◦ Circulares informativas sobre as candidaturas de cada sector.

◦ Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.

◦ Convocatoria para a última reunión da Xunta electoral.

Día 29 de novembro:
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• Celebración das votacións.:

◦ Sector alumnado:

▪ 09:45-10:35: 1º e 2º ESO.

▪ 10:35-11:25: 3º e 4º ESO.

▪ 11:55-12:45: bacharelatos, ciclos formativos ordinarios de diurno, FPB.

▪ 16:00-17:30: ciclos formativos ordinarios vespertinos, oferta modular.

◦ Sector responsables alumnado:

▪ 17:30-19:00

◦ Sector profesorado:

▪ Claustro extraordinario ás 11:30.

Día 30 de novembro:

• Última reunión da Xunta electoral.

◦ Proclamación das candidaturas electas dos distintos sectores.

• Traslado á Xefatura Territorial  de Consellería de Cultura,  Educación,  Formación

profesional e Universidades das copias das actas de cada mesa electoral.
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