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CALENDARIO DO PROCESO ELECTORAL 
Segundo a Resolución do 19 de setembro de 2014 

Actuacións  Datas 

Publicación no taboleiro de anuncios do Centro da data e hora no que se proce-
derá ao sorteo público para designación dos membros. 
Envío de circular aos pais/nais anunciando dito sorteo 

22 de outubro 

Sorteo público ás 17 h. ,para designación dos membros da Xunta Electoral 
(titulares e suplentes). Envío das citacións para a constitución da X.E. 

28 de outubro 

Constitución da Xunta Electoral. 
Aprobación do calendario de actuacións.  
Aprobación e publicación dos censos.  

 
5 de  novembro 

Publicación dos censos e  das convocatorias de eleccións nos distintos sectores 
educativos. 
Solicitar   á ANPA e  ao Concello a designación dos seus representantes. 

     6 novembro 

Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores. 7 ao 17 novembro 

Segunda reunión da Xunta Electoral. 
Admisión, proclamación e publicación de candidaturas. 
Aprobación dos censos electorais e modelo de papeletas,... 
Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.  
Convocatoria de Claustro extraordinario para o luns, día 24 de novembro. 

 
 
18 de novembro 

Envío dunha circular recordatorio do día das votacións 24 de novembro 

Votación e escrutinio persoal admin./servizos: 12:00— 12: 30 h. 
Votación e escrutinio  pais/nais: 16:00 h– 19:30 h.  
Votación e escrutinio profesorado: 17:30 h.  

 
25 de novembro  

3ª reunión da Xunta electoral  
Proclamación de candidatos electos. 
Remitir copia das actas á   Xefa Territorial  
Envío de convocatoria reunión Consello Escolar. 

 
26 de novembro  

Reclamacións ante  o Xefe territorial 15 días 

Constitución do Consello Escolar. Constituír Comisión económica, persoa res-
ponsable impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade. Constitución 
do observatorio da convivencia.  

29 de novembro 

Envío do formulario do Anexo II da resolución de 7/09/2012 Antes do 20 de de-
cembro 

Monforte, 5 de novembro de 2014                A presidenta da Xunta Electoral 
             
           
 
          María Núñez Gutiérrez 


