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IES MONTE NEME 

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2016 

CALENDARIO ELECTORAL (Aprobado pola Xunta Electoral o 7/11/2016) 
3/11/2016 Publicación da data de anuncio do 

sorteo para a constitución da Xunta 
Electoral 

 Publicación no taboleiro de anuncios do Centro da 
data e hora no que se procederá ao sorteo 
público para a designación dos membros da 
Xunta Electoral. (Artigo 30 do Decreto 92/1988 
segundo redacción dada polo Decreto 324/1994; 
DOG do 9 de agosto) 

 Publicación na web do centro.  
4/11/2016 

Hora:10:20 h 

Lugar: Dirección 

Sorteo membros da Xunta Electoral   Sorteo público, ás 10:20 horas, para a designación 
dos membros da Xunta Electoral (Titulares e 
Suplentes). 

 Segundo o resultado anterior, envío de citacións para 
a constitución da Xunta Electoral. 

7/11/2016 

Hora:12:15 h 

Lugar: Dirección 

Primeira reunión da Xunta Electoral  Primeira reunión da Xunta Electoral: 
 Acto da súa constitución 
 Aprobación do calendario de actuacións 
 Publicación nos taboleiros de anuncios: 

    a) Das convocatorias de eleccións nos 
distintos sectores educativos.  
    b) Dos correspondentes censos electorais. 

8/11/2016 Exposición de censos electorais e 
período de reclamación aos mesmos. 

Os censos electorais atópanse en Administración á 
disposición das persoas interesadas. O prazo de 
reclamación dos mesmos é de dez días a partir da 
súa publicación (ata o 18 de novembro) 

Do 9/11/2016 ao 
15/11/2016 

Prazo de presentación de candidaturas 
ao Consello Escolar  

Prazo de presentación de candidaturas aos distintos 
sectores na Secretaría do Centro, das 9:00 horas do 
día 9 de novembro ás 14:00 horas do día 15 do 
mesmo mes. 

16/11/2016 

Hora:10:20 h 

Lugar: Dirección 

Segunda reunión da Xunta Electoral: 
proclamación de candidaturas e 
constitución das mesas electorais  

 Segunda reunión da Xunta Electoral: 
 Admisión, proclamación e publicación de 

candidaturas. 
 Aprobación dos censos electorais e de modelo 

de papeletas, sobres... 
 Constitución das correspondentes mesas 

electorais. 
Do 16/11/2016 ao 
18/11/2016 

Prazo de reclamación ás listaxes de 
candidaturas 

Prazo de reclamacións ás listaxes de candidaturas, 
das 9:00 horas do día 12:00 h do día 16 de novembro 
ás 12:00 horas do día 18 do mesmo mes 

18/11/2016 Resolución de reclamacións   Comezo das distintas campañas electorais.  
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RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2016 

CALENDARIO ELECTORAL (Aprobado pola Xunta Electoral o 7/11/2016) 
24/11/2016 ELECCIÓNS 

PROFESORADO: 

 10:20 h 

ALUMNADO:  

11.00 h – 14.10 h 

Pais, nais, titores legais e PAS: 

11.00 h – 14.10 h 

17:30 – 20.00 h 

 

PROFESORADO: 
 Reunión de Claustro extraordinario de Profesores: 

- Lectura de normas, Relación de candidaturas, 
Acordo de convocatoria de Claustro extraordinario 
para realización de votacións. 

 Elección de representantes do Consello Escolar. 
  

 
 

25/11/2016 

 

Hora:10:20 h 

Lugar: Dirección 

Terceira reunión da Xunta 
Electoral   

 Terceira e última reunión da Xunta Electoral: 
 Proclamación e publicación de candidatos electos. 
 Envío de convocatoria de reunión para a 

constitución do novo Consello Escolar dentro dos 
dez días seguintes á proclamación das 
candidaturas.(Artigo 52 do Decreto 92/1988, 
DOG do 29 de abril)  

Data pendente de 
confirmación  

Celebración de reunión do novo 
Consello Escolar  

 Celebración de reunión do novo Consello Escolar: 
 Constitución do Consello. 
 

 


