
 

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS AO CONSELLO 
ESCOLAR 

 
DATAS ACTUACIÓNS 

Xoves 20 de 

outubro 

-Publicación na web do Centro da data e hora na que se procederá ao sorteo 

público. 

-Envío de circular aos pais. 

Martes 25 de 

outubro 

-Sorteo público, ás 10:25 horas, para a designación dos membros da Xunta 

electoral. 

-Comunicación aos membros elixidos de cada sector para a constitución da Xunta 

electoral. 

Xoves 3 de 

novembro 

-Primeira reunión da Xunta electoral, ás 12:20 horas. 
-Acto de constitución. 

-Aprobación do calendario de actuacións. 

-Publicación no taboleiro de anuncios e páxinas web da convocatoria das eleccións. 

-Publicación no taboleiro de anuncios dos censos electorais provisionais. 

-Escrito ao Concello e á ANPA solicitando a designación do seu representante. 

-Envío de ciurcular ás nais e pais do alumnado coa convocatoria do seu sector. 

Do 4 ao 14 de 

novembro 
-Prazo de presentación de candidaturas. 

Venres 4 de 

novembro 
-Envío da convocatoria da segunda reunión da Xunta electoral. 

Martes 15 de 

novembro 

Ás 10:25 horas: 
-Segunda reunión da Xunta electoral. 
-Admisión, proclamación e publicación de candidaturas. 

-Aprobación dos censos electorais, modelos de papeletas, sobres,…  

-Sorteo público para constituir as mesa electorais. 

Ás 12:20 horas: 
-Reunión do Claustro de profesores: lectura de normas, relación de candidaturas, 

acordo da convocatoria de claustro extraordinario. 

Do 15 ao 23 de 

novembro 
-Campaña electoral 

 

Xoves 24 de 

novembro 
-VOTACIÓNS. 

Venres 25 de 

novembro 

-Terceira reunión da Xunta electoral. 
-Proclamación e publicación de candidatos electos. 

-Traslado das actas das mesas electorais ao titular do Departamento Territorial de 

Educación. 

-Envío da convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello escolar. 

Xoves 1 de 

decembro 

-Celebración da reunión do novo Consello escolar. 
-Constitución do Consello. 

-Designacións dos membros que van constituír as distintas comisións. 

-Constitución da Comisión da biblioteca e da Comisión económica. 

Antes do 20 de 

decembro 

-Envío ao Xefe do Departamento Territorial de Educación da Coruña do formulario 

que se publica como anexo II á Resolución do 26 de setembro de 2016 (DOG do 4 

de outubro). 

  
A presidenta da Xunta Electoral 


