
	Para potenciar e dinamizar a participación nas eleccións 
de representantes nos consellos escolares de centros 
docentes, o Consello Escolar de Galicia desenvolverá 
16 encontros,  distribuídos por toda a xeografía galega, 
con todos os membros da comunidade educativa: alum-
nado, profesorado, nais e pais, persoal non docente e 
representantes municipais.

Elección dos representantes
da comunidade educativa 

nos consellos escolares de 
centros docentes

outubro-novembro 2008

Encontros coa comunidade educativa
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—	 A participación educativa: 	
¿Por que?, ¿para que?, ¿como?

—	 Boas prácticas no funcionamento dos consellos 
escolares.

Programa a desenvolver
por membros do Consello Escolar de Galicia

—	 Cartel
—  Tríptico informativo

—  Insignia do Consello Escolar de Galicia
(a entregar a todos os asistentes)

— Lexislación básica 
para membros do 
consello escolar 
(en memoria USB. 1 por 
centro asistente)

Materiais de campaña

	Os dezaseis encontros programados iniciaranse ás 19:30 horas.

Calendario de encontros

Confirmación de asistencia a través de correo ordinario, electrónico, 
teléfono ou fax.

Consello Escolar de Galicia

Concello	 Lugar	 Data

Sada	 Salón de actos	
Casa da Cultura Pintor Lloréns	 15 de outubro 

Vigo	 Salón de actos do Cefore	
Instituto Municipal de Educación	 21 de outubro 

Santiago de Compostela	 Salón de actos	
do antigo hospital de San Roque	 23 de outubro 

Viveiro	 Salón de actos	
IES María Sarmiento	 5 de novembro 

O Barco de Valdeorras	 Salón de actos	
IES Lauro Olmo	 5 de novembro 

Lugo	 Salón de actos	
IES Lucus Augusti	 6 de novembro 

A Estrada	 Teatro Principal	 6 de novembro 

Carballo	 Salón de actos	
Pazo da Cultura	 10 de novembro 

Monforte de Lemos	 Salón de actos	
IES  A Pinguela	 10 de novembro 

Ourense	 Salón de actos	
Escola de Arte Antón Faílde	 12 de novembro 

Noia	 Coliseo Noela 	 12 de novembro 

Pontevedra	 Salón de actos	
Pazo da Cultura	 13 de novembro 

Vilalba	 Salón de actos	
IES Santiago Basanta Silva	 13 de novembro 

Vilagarcía de Arousa	 Salón de actos	
Auditorio Municipal	 19 de novembro 

Ferrol	 Salón de actos		
IES Marqués de Suanzes	 19 de novembro 

A Coruña	 Salón de actos da UNED	 20 de novembro

Rúa San Roque, núm. 2	 Tel. 981 552 167 - Fax. 981 581 598
15704 Santiago de Compostela	 conselloescolar@edu.xunta.es



Unha ensinanza de calidade pasa por fomentar 
a participación da comunidade educativa na 
organización e xestión dos centros. Participar 
esixe intervir de forma activa nas decisións e 
accións que se desenvolven no centro.
Debemos darlle o pulo necesario á participación 
de todos os sectores sociais para contribuír á 
mellora da educación tomando como principio 
que a educación é responsabilidade de todos.
A educación e a participación da cidadanía cobran 
na actual sociedade do coñecemento e da 
información un enorme sentido para a 
organización e o desenvolvemento do proxecto 
colectivo de comunidade que camiña cara a un 
futuro esperanzador.
Os consellos escolares son o principal instrumento 

a través do cal a comunidade educativa 
participa na toma de decisións e na 

xestión do centro. 
Entre todos e todas debemos 
construír a escola, piar básico 
da sociedade.

A Resolución do 1 de setembro de 2008, da Dirección 
Xeral de Ordenación e Innovación Educativa (DOG 
18/09/2008), establece o calendario para a celebración 
de eleccións de membros dos consellos escolares de 
centros docentes.

A comunidade educativa participa 
no goberno dos centros a través do 
consello escolar.
O artigo 127 da  Lei orgánica 2/2006, do 
3 de maio, de educación determina as 
competencias do máximo órgano de 
representación e xestión do centro educativo. Algunhas 
delas son:

—	 Aprobar e avaliar o proxecto educativo, o proxecto 
de xestión e as normas de organización e 
funcionamento do centro. 

—	 Aprobar e avaliar a programación xeral anual do 
centro sen prexuízo das competencias do claustro 
de profesores, en relación coa planificación e 
organización docente.

—	 Participar na selección do director do centro nos 
termos que esta Lei establece.

—	 Decidir sobre a admisión de alumnos con suxeición 
ao establecido nesta Lei e disposicións que a 
desenvolvan.

—	 Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e 
velar porque se ateñan á normativa vixente. 

—	 Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a 
convivencia no centro, a igualdade entre homes e 
mulleres e a resolución pacífica de conflitos en 
todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.

—	 Fixar as directrices para a colaboración, con fins 
educativos e culturais, coas administracións locais, 
con outros centros, entidades e organismos.

—	 Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, 
a evolución do rendemento escolar e os resultados 
das avaliacións internas e externas en que participe 
o centro.

—	 Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia 
ou por petición da Administración competente, 
sobre o funcionamento do centro e a mellora da 
calidade da xestión, así como sobre aqueloutros 
aspectos relacionados coa súa calidade.

Proceso e Calendario

1º. 	 Constitución da Xunta Electoral: 		
do 3 ao 5 de novembro.	
Regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril. 	
(DOG do 29 de abril de 1988).

2º. 	 Concreción do calendario electoral.
3º. 	 Proclamación de candidatos.
4º. 	 Eleccións: do 24 ao 28 de novembro.
5º. 	 Constitución do Consello Escolar do Centro.

* Os centros que iniciaron o seu funcionamento no 
curso 2008/2009 celebrarán as eleccións para a 
primeira constitución do consello escolar entre os 
días 27 e 31 de outubro.
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