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Rúa Santo Domingo, 32 

32003 Ourense 

CONVOCATORIA E CALENDARIO DE ELECCIÓNS 
 
A Titularidade do Centro conforme co disposto na normativa legal vixente, e no procedemento electoral adoptado pola 
mesma, acordou 
 
CONVOCAR  
 
eleccións de representantes de pais, alumnos, profesores e persoal de administración e servicios para a renovación 
parcial dos membros do Consello Escolar do centro correspondente ós niveis de Infantil, Primaria e Secundaria. 
Renovaranse un total de 6 membros do consello, a saber: 
 
Dous representantes de pais e nais    
Dous representantes de profesorado 
Un representantes de alumnado 
Un representante de persoal de administración e servicios 
 

 
CALENDARIO ELECTORAL  

DATA/PRAZO 
 

XESTIÓN  
13  de novembro 

 
Publicación medidas de procedemento das eleccións e da presente convocatoria e calendario. 

 
13  de novembro 

 
Sorteo público para a designación de representantes de pais, profesores alumnos e P.A.S. na 
Xunta Electoral. Hora:17:30 na secretaría do centro 

 
14 de novembro 

 
Reunión constitutiva da Xunta Electoral. Hora:17:30 no Departamento de Orientación 
- Publicación da normativa das eleccións. 
- Aprobación do presente calendario e da duración da campaña 
- Aprobación dos censos electorais 
- Aprobación do modelo de papeleta 

 
15-20  de novembro 

 
Prazo de enmendas ao censo 

 
16-22  de novembro 

 
Prazo de presentación das candidaturas. 

 
23  de novembro 

 
- Reunión da Xunta Electoral para a proclamación de candidaturas. Hora:17:30 
- Sorteo para a determinación de vocais e suplentes das Mesas Electorais de Pais, Alumnos e 
Profesores. Hora:17:45 

 
26-27 de novembro 

 
Prazo de presentación de recursos contra as candidaturas 

 
28  de novembro 

 
Publicación das candidaturas admitidas. 

 
29 de novembro 

 
Eleccións a representantes de profesores. Horario: 11:30 a 12:00 

 
29  de novembro 

 
Eleccións a representantes de pais. Horario: de 15:00 a 19:00 

Eleccións a representantes de alumnos. Horario: 11:30 a 12:00 
 
30 de novembro 

 
Reunión da Xunta Electoral para a proclamación de candidatos electos. Hora: 17:30 

 
1 de decembro 

 
Publicación da convocatoria para a constitución do Consello Escolar 

 
3 - 4 de decembro 

 
Prazo de presentación de recursos contra a proclamación de candidatos. 

 
5 de decembro 

 
- Envío á xefatura territorial das Certificacións de escrutinio 
- Convocatoria do Consello Escolar 

 
10 de decembro 

 
CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

 
11 de decembro 

 
Remisión á xefatura territorial do Anexo II da resolución do 6 de setembro de 2010 

 

A directora titular 

 

     Mª del Carmen Canseco Pérez 


