
 

 

 

RENOVACIÓN CONSELLO 
ESCOLAR. 

Curso 2016/2017 

 

Foz, 25 outubro de 2016 

 

AOS PAIS/NAIS DOS ALUMNOS/AS DO COLEXIO DO PILAR 
 

Polo presente comunicado queremos informalos  que segundo a lexislación vixente, no 
mes de novembro procedederase á renovación parcial do Consello Escolar do Centro. 
Indicar que nesta ocasión  débense renovar e polo tanto téñense que elexir: 
 

- Dous representantes do profesorado  
- Un representante do alumnado  
- Dous representantes dos pais, un deles o proposto pola ANPA.  
- O representante do persoal de administración e servizos  
 

Polo que respecta a vostedes, correspóndelles elixir a un dos seus representantes. 
Ademais haberá que cubrir unha vacante que se produciu dende a  última elección do 
2014, polo tanto son dous representantes dos pais máis un proposto pola ANPA.  
Resumímoslles as disposicións ao respecto, para que teñan coñecemento delas á hora de 
exercer o  seu dereito: 

• Todo o proceso será dirixido pola Xunta  Electoral integrada por: 
 
o O Director 
o Un representante da Titularidade. 
o Un pai, nai ou titor legal. 

 

o Un alumno/a de ESO. 
o Un membro do PAS. 
o Un representante do profesorado. 

 
• Os membros desta Xunta Electoral, a excepción dos que o sexan por razón do seu cargo serán 

elexidos por SORTEO público o vindeiro xoves 27 de outubro ás 12:15 na Sala de Reunións do 

Colexio. 

• Esta Xunta constituirase o xoves 3 de novembro e a partir desta data iránselles comunicando as 
distintas fases do proceso: aprobación de censos, calendario electoral, presentación de 
candidaturas… 

• Dicirlles tamén que teñan en conta os seguintes puntos referidos ao proceso electoral: 
Son electores tódolos pais e nais ou titores legales dos alumnos/as pero deberán estar no censo. Para 

poder comprobalo exporase no taboleiro de anuncios nas datas correspondentes. 

Igualmente todos poden ser candidatos á elección,  pero deberán presentar a súa candidatura no prazo 

sinalado  pola Xunta Electoral. 

 

Queremos animalos/as a que participen no proceso electoral, xa que estamos a renovar o 
Órgano Colexiado máis importante do Centro.  
O Consello Escolar do Centro é o órgano a través do que participan na súa xestión os distintos 
membros da comunidade escolar. 
 Composición: 
� O Director que actuará como Presidente/a. 
� Tres representantes da Entidade Titular. 
� Catro representantes dos Pais/Nais ou Titores legais. 
� Catro representantes do profesores/as 
� Dous representantes dos Alumnos/as de ESO 
� Un representante do PAS. 
� A Secretaria do Centro, que actuará de secretario/a do Consello con voz e sen voto 

 



Atribucións: 

 

a) Participar na elaboración e aplicación do Proxecto Educativo-Pastoral do Centro. 

b) Informar, a proposta da Entidade Titular do Centro, o Documento de Normas, Organización e 

Funcionamento. 

c) Informar e avaliar a Programación Xeral Anual do centro que elaborará o Equipo Directivo do centro. 

d) Aprobar, a proposta da Entidade Titular do centro, o orzamento do centro en relación aos fondos 

procedentes da Administración e outras cantidades autorizadas, así como a rendición anual de contas. 

e) Informar o nomamento dos Xefes de Estudos, segundo o proposto no artigo 59 do presente 

documento. 

f) Intervir na selección do profesorado de acordo co disposto no artigo 60 da Lei 8/1985, de 3 de xullo, e 

no artigo 25 do NOF 

g) Garantir o cumprimento das normas xerais sobre admisión de alumnos en niveis concertados. 

h) Ser informado da resolución dos conflitos disciplinarios e velar polo cumprimento da normativa 

vixente. A petición dos pais ou titores, poderá revisar as decisións adoptadas pola persoa Directora, 

relativas a condutas que prexudiquen gravemente a convivencia, e propoñer, no seu caso, a adopción 

das medidas oportunas.  

i) Informar as directrices para a programación e desenvolvemento das actividades escolares 

complementarias, actividades extraescolares e servizos escolares en niveis concertados. 

j) Aprobar, no seu caso, a proposta da entidade titular, as achegas dos pais dos alumnos para a 

realización de actividades extraescolares, e os servizos escolares en niveis concertados si tal 

competencia fose recoñecida pola administración educativa. 

k) Propoñer, no seu caso, á administración educativa, a autorización para establecer percepcións aos 

pais/titores dos alumnos pola realización de actividades escolares complementarias en niveis 

concertados. 

l) Informar os criterios sobre a participación do centro en actividades culturais, deportivas e recreativas, 

así como naquelas accións asistenciais ás que o centro puidese prestar a súa colaboración. 

m) Favorecer relacións de colaboración con outros centros con fins culturais e educativos. 

n) Participar na avaliación da marcha xeral do centro nos aspectos administrativos e docentes. 

ñ) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e 

mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas ás que se refire o artigo 84.3 da Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da 

violencia de xénero. 

o) Elexir as persoas representantes da Comisión da Convivencia. 

p) Establecer directrices para a elaboración do Plan de Convivencia e das normas de convivencia do 

centro. 

q) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do Plan de Convivencia e das normas de 

convivencia do centro. 

 

Esperando sexa do seu agrado a presente comunicación, saúdaos atentamente  

 

A DIRECCIÓN 


