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Calendario electoral do proceso de 
renovación parcial 2014 do Consello Escolar 

• Día 7 de novembro: 
- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores 

educativos: profesores,  pais/nais  e  alumnado  
- Envío de escritos á  PAIS/NAIS , á Asociación de Empresarios de Deza e 

Concello de Lalín. 
• Días 7 ,10 e 11 de novembro: 
- Período informativo para o alumnado nas distintas aulas polos seus titores e 

titoras e para o profesorado  
• Días do 10 ao 18 de novembro ata as 12:00 horas na Secretaría do 

Centro: 
- Período de Presentación de Candidaturas no colectivo de profesorado, 

pais/nais e alumnado  
• Día 18 de novembro ás 12:30 horas: 
- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de 

representación 
• Día 20 de novembro ata as 12:00 horas: 
- Período de reclamacións ao listado de candidaturas e do censo electoral 
• Día 20 de novembro – 2ª reunión da Xunta Electoral ás 12:35 horas no 

Salón de Actos do IES Laxeiro: 
- Aprobación definitiva de censos electorais e candidaturas por sectores de 

representación 
- Aprobación do modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais 
- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais para 

Alumnado e  Pais / Nais 
• Día 21 de novembro ás 12:35 horas no Salón de Actos do IES Laxeiro: 
- Claustro de Profesores para fixar a data do Claustro de Elección e informar 

do desenvolvemento da propia Elección  
• Día 25 de novembro no Salón de Actos: 
- Claustro de Profesores para a votación polo sector do profesorado ás 12:35 

horas no Salón de Actos do IES Laxeiro. 
• Día 26 de novembro no Salón de Actos: 
- Votacións do sector do alumnado co seguinte horario: 

2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 12ª sesión 
1º Ciclo ESO 2º Ciclo ESO Bacharelato Ciclos/FP Básica ESA,PCPI e 

Bach. Adultos 
 

•   Día 26 de novembro votacións polo sector de Pais/Nais desde as    
    20:30 horas  deica 22,30 no Salón de Actos do IES Laxeiro. 
• Día 28 de novembro ás 12:35 horas no Salón de Actos do IES Laxeiro. 
- Celebración da última reunión da Xunta Electoral 
- Proclamación de candidatos electos 
- Traslado ao Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas. 
( Aprobado en Xunta Electoral  o 5 de novembro de 2014) 


