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ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 

  
 Segundo a Resolución do 1 de setembro de 

2008 da Dirección Xeral de Ordenación e Innova-
ción Educativa da Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria pola que se establece o ca-
lendario para a celebración de eleccións de mem-
bros dos consello escolares nos centros de educa-
ción non universitaria (DOG Nº 181 do 18 de se-
tembro de 2008), realizarase proximamente neste 
centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR 
que é o instrumento de participación na vida escolar 
de todos os sectores educativos. 

 
 A organización e a supervisión do procede-

mento de elección dos novos membros do Consello 
Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se 
constituirá ao efecto, e estará integrada por: 

 
 - O Director do centro. 
 - Un profesor ou profesora. 
 - Un pai ou nai ou titor legal. 
 - Un representante do persoal de administra-
ción e servizos. 
 - Un representante do alumnado. 

 
Os catro últimos serán designados por sorteo 

segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 
28 de abril, redactado conforme ao establecido na 
disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, 
do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, 
que será público e no que se preverá a designación de 
membros suplentes, celebrarase neste centro o martes 
28 de outubro de 2008, ás 11'15 horas, no salón de 
actos. 

 
Aqueles membros da comunidade educativa 

que desexen presentar a súa candidatura para formar 
parte do novo Consello Escolar deberán seguir as 
instrucións que figurarán nas distintas convocatorias 
que proximamente se farán públicas pola Xunta Elec-
toral do centro. 
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•A Consellería de Educación contratou o servizo 
de acceso a Internet de os centros educativos á compa-
ñía galega R. Por iso, na semana do 29 de setembro ao 
3 de outubro este centro tivo serios problemas coa co-
nexión a Internet, sobre todo co relacionado co Xade. 

 
•Como sabedes o profesorado ten a obriga de 

introducir as faltas de alumnado no Xade-Web. Nestes 
primeiros días de curso poden ir xurdindo algúns pro-
blemas polo que se iso sucede sería conveniente que 
acudades á secretaría do centro para solucionalos. 

 
•O día 22 de outubro celebrarase a reunión cos 

pais/nais/titores legais do alumnado de E.S.O. Ás 
16:15 horas será a reunión cos pais/nais do alumnado 
de 1º-2º de E.S.O., e ás 17:15 horas cos do alumnado 
de 3º-4º de E.S.O. O guión da reunión será o seguinte: 

- Presentación dos membros do corpo directivo do 
centro. 
- Información da Dirección do centro. 
- Información da Xefatura de Estudos. 
- Presentación dos titores ou titoras dos distintos 
grupos da ESO. 
- Información do Departamento de Orientación do 
centro. 
- Reunión co titor ou titora dos seus fillos ou fillas. 
- Recorrido polo centro visitando as distintas insta-
lacións do mesmo. 
 
•O día 23 de outubro celebrarase un claustro 

ordinario, e entre outros puntos, estará a aprobación da 
programación xeral anual para o curso 2008-2009. 
Dita programacón será enviada aos correos electróni-
cos do profesorado con antelación para que a poida 
examinar. Tamén se colgará unha copia no taboleiro 
da sala de profesores/as. 
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TABOLEIRO DE ANUNCIOS 



Día 14 de outubro: 
 

 
 

Día 15 de outubro: 
 

 

Día 16 de outubro: 

 

 

HORA GRUPO LUGAR 
De 16’30 a 

17’15 h. 
1º A E.S.O. Salón de Actos 

de 17’15 a 
18’00 h. 

1º B E.S.O. Salón de Actos 

de 18’00 a 
18’45 h. 

2º A E.S.O. Salón de Actos 

de 18’45 a 
19’30 h. 

2º B E.S.O. Salón de Actos 

de 19’30 a 
20’15 h. 

2º C E.S.O. Salón de Actos 

HORA GRUPO LUGAR 

de 16’30 a 3º A E.S.O. Salón de Actos 

de 17’15 a 
18’00 h. 

3º B E.S.O. Salón de Actos 

de 18’00 a 
18’45 h. 

3º C E.S.O. Salón de Actos 

de 18’45 a 
19’15 h. 

3º Diver. 
E.S.O. 

Salón de Actos 

HORA GRUPO LUGAR 

de 16’30 a 
17’15 h. 

4º A E.S.O. Salón de Actos 

de 17’15 a 
18’00 h. 

4º B E.S.O. Salón de Actos 

de 18’00 a 
18’30 h. 

4º Diver E.S.O. Salón de Actos 

 

Calendario de avaliacións iniciais BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 O centro está no programa de Mellora 
de Bibliotecas financiado pola Consellería de 
Educación.  

 O responsable da biblioteca é a profe-
sora Mª José Saco, a cal coordina o equipo de 
biblioteca formado por Eusebio Fraga, Fran-
cisco Campos, Javier Conde e Teresa Váz-
quez. 

 O equipo da biblioteca realizará unha 
reunión semanal. 

O funcionamento da biblioteca está 
rexido por as novas normas aprobadas no 
Consello Escolar. 

Todo o profesorado do centro pode 
reservar a biblioteca para utilizala como aula, 
ou ben o uso dos ordenadores. Para elo dipo-
rá dunhas táboas trimestrais ubicadas na por-
ta da mesma. 

Para os préstamos, tanto o profesora-
do coma o alumnado deberá dispoñer dun 
número de lector. 

A bilioteca permanecerá aberta de 
luns a venres durante 14 períodos lectivos, 
ademais de todas as horas de lecer. 

 

GRUPOS DE TRABALLO PARA O CURSO 
2008-2009 

Este curso solicitaranse dous grupos de traballo ao CE-
FORE de Lugo que tratarán sobre os seguintes temas: 

 
•A implantación da LOE e a súa repercusión nas nor-
mas de organización e funcionamento dos centros. 
• A participación, aspecto clave da nosa A21-Escolar 
de Galicia. 

 
O profesorado que participaría neles sería o seguinte: 

 

 

 

 

A implantación da LOE e a súa repercusión nas 
normas de organización e funcionamento dos 

centros. 

Nº Profesorado 
1 Mª Paz Gayoso Ferreiro 

2 Mª del Pilar Martínez Pereira 

3 José Miguel López Rodríguez 

4 Mª del Carmen Pérez Hernández 

5 Juan Manuel Vázquez Vázquez 

A participación, aspecto clave da nosa A21-
Escolar de Galicia. 

Nº Profesorado 

1 Diego Xesús López González 

2 María Gago Martínez 

3 Purificación Montes Montenegro 

4 Camilo Ojea Bouzo 

5 Gladis Prado Bóveda 

6 José Manuel Puente Novoa 

7 Andrés Sánchez Labandeira 


