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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Eleccións aos consellos escolares, ano 2022 

Acta do sorteo de membros da xunta electora 

No IES A Xunqueira II de Pontevedra, sendo as 13:00 horas do día 26 de outubro de 2022, reúnense na 
secretaría do centro a persoa que ostenta a dirección e a persoa que ostenta a secretaría, para proceder ao 
sorteo público dos membros titulares e suplentes para a constitución da xunta electoral, conforme o apartado 

1 do artigo 5º, da RESOLUCIÓN conxunta do 19 de setembro de 2022, regulada no artigo 30 do Decreto 
92/1988, do 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de 
agosto), polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. 

Entre outras funcións, a xunta electoral organizará e supervisará o procedemento de elección dos membros do 
consello escolar e concretará o calendario electoral. 

Actúan de testemuñas varios membros da comunidade educativa do centro. 

A persoa que ostenta a secretaría procede co citado sorteo, obténdose o seguinte resultado 

• Representantes do profesorado 
o Titular  40 - Otero Urtaza, Fernando 

o 1º suplente  55 - Rodríguez Germade, Isabel 
• Representantes do alumnado 

o Titular  323 - Leal Pazos, Uxía (1º ESO C) 

o 1º suplente  138 - Corredoira Castiñeira, Manuel (4º ESO A) 
• Representantes das persoas responsables de alumnado 

o Titular  29 - Alderete Nerón, Silvia Paola 

o 1º suplente  467 - Garrido Eirín, Marina (2º BTO C) 

o 2º suplente  399 - Fraguas Rodrigo, Roberto (2º BTO B) 
• Representantes do persoal de administración e servizos 

o Titular  9 - Villanueva Ucha, Dolores 

o 1º suplente  5 - Fuentes Blanco, Belén 

A devandita xunta de electoral constituirase o vindeiro 3 de novembro ás 12:30 horas na dirección do centro 

E sen máis asuntos que tratar, finalizou o acto ás 13:20 horas do día antes mencionado, do que, como persoa 
que ostenta a secretaría do centro, dou fe 

Pontevedra, 26 de outubro de 2022 

Asdo.: A secretaría   V. e pr.: A dirección 

 

Dª/D. Mónica Castells Cividanes Dª/D. Juan Carlos Pérez Mestre 


