
 

 

 

CALENDARIO DA RENOVACIÓN (2021) DO CONSELLO ESCOLAR 

DATAS ACTUACIÓNS 

07/10/2021 Publicación no taboleiro de anuncios do centro da data e hora na que terá lugar o 

sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral. (Artigo 30 do 

Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos 

centros non universitarios, redactado conforme ao disposto no Decreto 324/1996, do 

26 de xullo, polo que se aproba o ROC dos IES. 

14/10/2021 Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral (Titulares e 

suplentes). 

Envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral. 

02/11/2021 1ª reunión da Xunta Electoral: 

1. Acto de constitución. 

2. Aprobación do calendario de actuacións. 

3. Publicación nos taboleiros de anuncios: 

a. Convocatorias de eleccións nos diferentes sectores educativos. 

b. Censos electorais. 

4. Escrito ao Concello e a ANPA solicitando a designación dos seus representantes. 

5. Correo informativo aos membros do claustro. 

03/11/2021 Apertura do prazo de presentación de candidaturas nos diferentes sectores educativos. 

11/11/2021 Remate do prazo de presentación de candidaturas aos diferentes sectores.  

12/11/2021 2ª reunión da Xunta Electoral: 

1. Proclamación de candidaturas. De non existir reclamacións nos 2 días seguintes, 

esas candidaturas elevaranse a definitivas o 17/11/2021. No caso de existir algunha 

reclamación, a Xunta Electoral reunirase o 17/11/2021 e resolverá. 

2. Aprobación dos censos electorais e dos modelos de papeletas, sobres, etc. 

3. Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais. 

19/11/2018 Reunión do Claustro de Profesorado: 

1. Lectura de normas. 

2. Relación de candidaturas. 

3. Anuncio de convocatoria de claustro extraordinario, o 24/11/2021, que terá como 

único punto da orde do día a elección de representantes do profesorado ao 

Consello escolar. 

24/11/2021 Votacións: 

 Profesorado. 

 P.A.S. 

 Alumnado 

26/11/2021 3ª e última reunión da Xunta Electoral: 

1. Proclamación e publicación de candidatos electos. 

2. Envío de copias das actas das mesas electorais á Xefatura Territorial 

(Director) Convocatoria do Consello Escolar para o 02/12/2021 

02/12/2021 Celebración da reunión do novo Consello Escolar: 

1. Constitución do Consello Escolar.  

2. Designacións da Comisión Económica e da Comisión de Convivencia. 

 


