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CALENDARIO ELECTORAL PARA O CONSELLO ESCOLAR 

Curso 2021-2022 

A Xunta Electoral, unha vez constituída e de acordo coa lexislación vixente, procede a 

aprobar a publicación das convocatorias dos distintos sectores de representación, así 

como a publicación dos seus correspondentes censos electorais, e establece o 

seguinte calendario electoral: 

• Día 02 de novembro: 

- 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. 

 - Escrito ao Concello e a ANPA 

solicitando a designación dos seus 

representantes 

• Dia 03 de novembro : 

- Publicación e envío das distintas 

convocatorias (profesores, pais/nais e 

persoal de administración e servizos. 

- Circular explicativa do calendario de 

eleccións 

 - Comeza o prazo de presentación de 

candidaturas aos distintos sectores (o 

prazo de admisión de candidatos non 

deberá ser inferior a sete días naturais) 

e das posibles reclamacións ao censo 

• Dia 4 de novembro ( venres) 

- Comezo das campañas electorais. 

- Envío circular informativa aos pais/nais 

do alumnado. 

- Envío da convocatoria de Claustro 

Extraordinario. 

- Envío de citacións para a Constitución 

das mesas electorais. 

- Día 09 de novembro: 

- Envío da convocatoria para a 

celebración da segunda reunión da 

Xunta Electoral. 

- Envío da convocatoria de Claustro 

informativo (Artigo 35 do Decreto 

92/1988. 

• Día 11 de novembro:  

- Remata o prazo de presentación de 

candidatura 

• Día 16 de novembro: 

- Segunda reunión da Xunta Electoral 

(admisión, proclamación e publicación 

de candidaturas. Aprobación definitiva 

de censos electorais. Aprobación de 

papeletas, sobres. Sorteo público de 

designación dos membros das mesas 

electorais). 

- Reunión do Claustro de profesores 

(Lectura de normas, Relación de 

candidaturas, Acordo de convocatoria 

de Claustro extraordinario). 

• Día 17 de novembro: 
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- Envío citacións para a 

convocatoria para a 

constitución da mesa electoral 

nas familias. 

- Envio convocatoria Claustro 

Extraordinario de mestres/as. 

• Día 18 de novembro  

- Envío circular lembrando aos pais/nais 

a votación para a renovación do 

Consello. 

- Envío da convocatoria para a 

celebración da terceira reunión da 

Xunta Electoral. 

• Día 23 de novembro  

- VOTACIÓNS: Pais/Nais, 

Profesorado (Claustro 

extraordinario). 

• Día 24 de novembro: 

-  Proclamación de candidatos 

electos. 

- Traslado á Xefatura Territorial 

das actas correspondentes e o 

Anexo I  

-  Terceira reunión da Xunta 

Electoral. 

 

• Día 30 de novembro  

- Convocatoria para a 

constitución do Consello Escolar 

(Artigo 52 do Decreto 92/1988, 

DOG de 29 de abril). 

- Constitución do Consello Escolar 

- Designación dos membros da 

Comisión Económica. 

- Designación da persoa 

responsable de impulsar 

medidas educativas que 

fomenten a igualdade real 

efectiva entre homes e mulleres 

(Artigo 126.2 da LOE). 

- Renovación, se procede, dos 

Integrantes da Comisión de 

Convivencia Escolar, 

Económica, da Biblioteca 

Escolar e de AutoProtección  

(Artigo 6º do Decreto 8/2015, do 

30 de xuño). 

• Día 1 de decembro : Traslado 

da documentación á Xefatura 

Territorial (Anexo II). 

 

 

 

Palmeira , a 02 de novembro do  2021 

A Presidenta da Xunta Electoral do CEIPP de Palmeira                                                     

 

Noelia Mª Rebollido Fernández  

 

 


		2021-11-02T15:41:35+0100
	R/Moldes nº 2;15959 Ribeira ( A Coruña)
	NOELIA MARÍA REBOLLIDO FERNÁNDEZ - 52931360B




