
 

 

 

 

Estimadas familias, 

Con motivo da renovación do Consello Escolar, segundo Resolución do 19 de setembro de 2022, da 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a 

celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos 

públicos (DOG 30 de setembro de 2022, enviámosvos o Calendario Electoral e animámosvos a que 

presentedes a vosa candidatura e participedes co voso voto. 

 

 

           
 
 

 

Presento a miña Candidatura para formar parte do Consello Escolar de Educación Primaria do Colexio San Rosendo. 

 

Nome do pai / nai: ............................................................................................................................................................. 

 

Nome fillo / filla: ................................................................................................................................................................ 

 

Curso: ................................................................................................................................................................................ 

 

Asdo: 

 



 
A Xunta Electoral 

 
 
 

CALENDARIO DO PROCESO ELECTORAL 

Venres 28 de outubro 

 Publicación no taboleiro de anuncios e na web do colexio da convocatoria 
do Consello Escolar. 

 Envío da circular informativa as familias. 

 
Mércores 2 de novembro 

 Sorteo público ás 12:00 horas, para a designación dos membros da xunta 
electoral, titulares e suplentes. 

 Segundo o resultado anterior, envío da notificación para a constitución da 
xunta electoral 

 
 

Luns 7 de novembro 

 1ª reunión da Xunta Electoral: 
o Acto de constitución.  
o Aprobación do calendario de actuacións. 
o Publicación dos censos. 
o Escrito á ANPA solicitando a designación do seu representante. 

Do 11 ao 18 de novembro  Prazo de presentación de candidaturas. 

Xoves 10 de novembro  Publicación: 
o Convocatoria de eleccións 
o Censos electorais 
 Comunicación aos diversos sectores. 
 Comeza o plazo de presentación de candidaturas. 

 

Venres 11 de novembro  Convocatoria da Xunta Electoral para a 2ª reunión. 21/11/2022. Art. 35 
do Decreto 92/1988 

 Convocatoria de Claustro informativo por parte da Dirección do Centro. 
15/11/2022. 

Martes 15 de novembro  Claustro informativo: 
o Normas de elección. 
o Fixar a data de claustro extraordinario eleccións do profesorado: 

29/11/2022 

 
 

Luns 21 de novembro 

 2ª Reunión Xunta Electoral: 
o Admisión, proclamación e publicación de candidaturas. 
o Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas. 
o Sorteo público para a designación dos membros das mesas 

electorais. 
o Convocatoria da 3ª Reunión da Xunta Electoral. 24/11/2022 
o Convocatoria Claustro extraordinario. 29/11/2022 

Martes 22 de novembro  Mandar citacións convocatoria constitución mesa electoral pais/nais. 
 Envío convocatoria Claustro Extraordinario. 

Xoves 24 de novembro  3ª Reunión da Xunta Electoral (se é o caso). 
 Circular ás familias lembrando a data e a hora das votacións. 

 
 Martes 29 de novembro  

 Votación:  
o Pais/nais/titores: 9:00 a 10:00 / 13:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00. 
o Profesores: Claustro extraordinario (16:15 a 17:00). Eleccións de 

representantes profesorado. 
o Acta de escrutinio da votación de cada mesa. 

Xoves 1 de decembro  4ª Reunión da Xunta Electoral: 
o Proclamación de candidatos electos  
o Convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello 

Escolar. 12/12/2022 

Luns 12 de decembro  Constitución do Consello Escolar. 


