
 

 

 

 
CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR (ANO 2022) 

De acordo coa Resolución de 19 de setembro de 2022, da  Dirección Xeral de 
Ordenación e Innovación Educativa  pola que se establece o calendario para a realización de 
eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos 
públicos, procederase   á renovación dos membros do Consello Escolar do centro. 

Segundo o Art. 126 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), establécese 
que lles corresponde ás administracións educativas establecer a  composición do CE en centros de 
máis de 8 unidades (IES 12 de Outubro --- 29 unidades). 

 Analizada a regulamentación de aplicación a Xunta Electoral constituida o día 02 de 
novembro ACORDA CONVOCAR ELECCIÓNS ao Consello Escolar nos sectores e co número de 
membros a elexir a continuación relacionados: 

- Director do centro( será o presidente) 
- A secretaria ( actuará como secretaria, con voz pero sen voto.) 
- O xefe de estudos. 
- 1 representante do PAS                   Nesta votación elíxese      0 
- 7 profesores                                       Nesta votación elíxense   3 
- 3 pais/nais /titores                            Nesta votación elíxense   2 
- 4 alumnos               Nesta votación elíxense   3 
- 1 representante do concello           Nomeado polo concello 
 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 

No rexistro da secretaría do centro: Desde o 07 ao 16 de novembro en horario de 9.00h 
ata 13:00h.  

Os modelos de solicitude de participación estará dispoñible na Web e na oficina de atención 
administrativa 

 
CONSULTA DO CENSO ELECTORAL: 

 Na  secretaría do centro: no horario de atención dese servizo desde o 07 ao 16 de 
novembro , prazo durante o cal se poderán presentar as posibles reclamacións ao mesmo



 

 

 

 
VOTACIÓNS: XOVES 24 DE NOVEMBRO 

 Profesorado; Lugar: Salón de actos; Hora: 11:00h 
 Alumnado; Lugar: Aulas de cada grupo; Hora: 09:20h a 14:00h 
 Nais/Pais/Titores/as; Lugar: Aula A-002;Hora: de 12:00h a 13:30h- 16:30h a 

18:00h 
 
 
 
En Ourense a 3 de novembro de 2022 
 
O Presidente da Xunta Electoral   A Secretaria da Xunta Electoral 
 
 
 
 
Asdo: César Silva Feijóo     Asdo: Victoria Ramos Martínez 
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