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Á atención de toda a Comunidade Educativa: pais/nais, titores/as, 

alumnos e persoal de administración e servizos 
 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL 
  

A Orde do 28 de Agosto de 1996 (DOG. 26-09-96), pola que se regula o 
procedemento de elección dos órganos de goberno nos centros concertados, 
establece no seu apartado 12.1 que "Cada dous anos despois de constituídos os 
Consellos Escolares..., levarase a cabo a renovación parcial por metades" 

 
De acordo con esta lexislación, corresponde nesta ocasión a renovación de:    

3 representantes dos pais/nais (2 renovación máis una vacante), 2 
representantes dos profesores, 1 representante de administración e servicios. 

 
Tendo en conta isto e conforme o establecido na Resolución do 19 de 

Setembro de 2014 (DOG. 1-10-2014) pola que se establece o calendario para a 
celebración de eleccións de membros dos Consellos Escolares, a Dirección do colexio 
COMUNICA: 

 
Que o próximo día 7 de Outubro, Martes, ás 15:30 horas, no salón do 

Centro, realizarase o SORTEO PÚBLICO para a determinación dos membros da 
XUNTA ELECTORAL que organizará e supervisará o procedemento de elección dos 
membros a renovar no Consello Escolar do noso centro. 
 

A Xunta Electoral estará e integrada por: 
 
- A directora do centro. 
- A secretaria do centro. 
- Un profesor ou profesora. 
- Un pai ou nai ou titor legal. 
- Un representante do persoal de administración e servizos 
- Un representante dos alumnos 
 
Os 4 últimos representantes da Xunta Electoral serán designados por sorteo de 

entre os respectivos censos electorais. 
 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa 
candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir ás 
instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán 
públicas pola Xunta Electoral do Centro. 
 
 

A Coruña, 6 de Outubro de 2014 
 

 
A DIRECTOR/A DO CENTRO, 

 
 
 
 

Asdo.: Patricia Freire Ellis 


