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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

1. Nomeamento da Xunta Electoral 

1.1 Organización e supervisión do procedemento 

A organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do 

Consello Escolar estará a cargo da xunta electoral que se constituirá en cada 

centro, nas datas que fixe a Consellería de Educación e Ordenación Universita-

ria, e estará integrada polo director/a do centro, un profesor ou profesora, un pai 

ou nai de alumno ou titor legal ou persoa que ostente a garda e protección do 

menor, un representante do persoal de administración e servicios, e un alumno 

ou alumna da educación secundaria obrigatoria, designados os catro últimos por 

sorteo público no que se preverá a designación de membros suplentes. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

1.2 Competencias da xunta electoral 

Serán competencias da xunta electoral as seguintes: 

 Concretar o calendario electoral. 

 Ordenar o proceso electoral. 

 Aprobar e publicar os censos electorais, que deberán reflectir, en todo 

caso, nome e apelidos dos electores. 

 Admitir e proclamar candidatos. 

 Promover a constitución das distintas mesas electorais. 

 Proclamar os candidatos elixidos e remitir as correspondentes actas á De-

legación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universi-

taria. 

 Resolver as reclamacións presentadas contra as resolucións das mesas 

electorais. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

1.3 Electores e elixibles 

Candidaturas e representantes:  

 Son electores e elixibles todos os membros da comunidade escolar coas 

excepcións sinaladas neste regulamento, pero cada membro soamente 

poderá ser candidato por un dos sectores da comunidade escolar. 

 O equipo directivo do centro, o representante do concello e o membro 

designado pola asociación de pais e nais de alumnos máis representativa 

non poderán simultanear a súa condición coa de representante de ningún 

sector da comunidade educativa. 

 O prazo de admisión de candidatos non será inferior a sete días. Pechado 

este, a xunta electoral fará pública a proclamación de ditos candidatos. 

 Contra o acordo de proclamación poderase reclamar no prazo de dous 

días. A xunta electoral resolverá no seguinte día hábil, e contra a súa de-

cisión poderá interpoñerse recurso, que non terá efectos suspensivos, pe-

rante o xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 Na primeira constitución, e sempre que se produza unha renovación par-

cial, a xunta electoral solicitará do concello a designación dun represen-

tante para formar parte do Consello Escolar. O mesmo procedemento se-

guirase para a designación do representante da asociación de pais/nais 

máis representativa. 

 Os representantes do profesorado no Consello Escolar do centro serán 

elixidos polo claustro de entre os membros del que fosen proclamados 

pola xunta electoral. As candidaturas publicaranse no taboleiro de anun-

cios cunha antelación minima de 48 horas. 

 Os representantes do alumnado no Consello Escolar elixiranse polos 

alumnos e alumnas matriculados e escolarizados no grao profesional de 

entre os admitidos pola xunta electoral. 

 O voto será directo, secreto e non delegable. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

1.4 Elección dos representantes do profesorado 

 O director do centro procederá a convocar ao Claustro de Profesores para 

dar lectura ás normas deste regulamento no relativo ao procedemento de 

elección dos representantes do profesorado no Consello Escolar, así 

como a relación de candidatos proclamados como tales pola xunta elec-

toral. Nesta sesión fixaranse a data de celebración do claustro, de carác-

ter extraordinario, que terá como único punto da orde do día a elección de 

representantes do profesorado no Consello Escolar. 

 Na sesión do claustro extraordinario constituirase unha mesa electoral in-

tegrada polo director do centro, que actuará como presidente, e os profe-

sores/as de maior e de menor idade, actuando este último como secreta-

rio. 

 Cada profesor ou profesora fará constar na súa papeleta un máximo de 

un, dous, tres, catro ou cinco nomes da lista de candidatos, segundo co-

rresponda a elección de menos de tres, catro, cinco ou máis profesores 

respectivamente, sendo elixidos os profesores con maior número de vo-

tos. 

 Se na primeira votación non resultase elixido o número de profesores que 

corresponda, procederase a realizar no mesmo acto sucesivas votacións 

ata acadar dito número, sen prexuízo de que a falta de representantes por 

causas imputables a este sector non invalidará a constitución do Consello 

Escolar. 

Observación: 

Neste centro deberán ser nomeados 5 profesores/as por incorporación de 

posto vacante. Poden ser votados 4 profesores/as. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

1.5 Elección dos representantes do alumnado 

 A representación do alumnado no Consello Escolar correspóndelle aos 

alumnos/as de grao profesional escolarizados no centro. O dereito a elixir 

e ser elixido correspóndelles, igualmente, aos alumnos e alumnas matri-

culados no grao profesional. 

 A elección producirase entre os/as candidatos admitidos e proclamados 

como tales pola xunta electoral. Para este efecto constituirase unha mesa 

electoral integrada polo director do centro, que actuará como presidente, 

e dous alumnos/as designados por sorteo público entre os que non se 

presenten como candidatos, actuando como secretario o de menor idade. 

A xunta deberá prever o nomeamento de suplentes, designados tamén 

por sorteo. No suposto de que non se presentasen os membros da mesa 

electoral no momento da súa constitución, constituirase co director e cos 

dous primeiros votantes, sempre que estes non sexan candidatos. 

 A mesa electoral encargarase de presidir a votación, conservar a orde, 

velar pola pureza do sufraxio e realizar o escrutinio. 

Observación: 

Neste centro deberán ser nomeados 4 alumnos/as por incorporación de posto 

vacante. Pode ser votados 3 alumnos/as. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

1.6 Elección dos representantes de pais e nais ou titores le-
gais 

 A representación dos pais e nais ou titores legais no Consello Escolar 

correspóndelle aos pais e nais ou titores legais dos alumnos/as escolari-

zados no centro. O dereito a elixir e ser elixido correspóndelles, igual-

mente, aos pais e nais ou titores legais dos alumnos e alumnas. 

 A elección producirase entre os/as candidatos admitidos e proclamados 

como tales pola xunta electoral. Para este efecto constituirase unha me-

sa electoral integrada polo director do centro, que actuará como presi-

dente, e dous pais e nais ou titores legais designados por sorteo público 

entre os que non se presenten como candidatos, actuando como secreta-

rio o de menor idade. A xunta deberá prever o nomeamento de suplentes, 

designados tamén por sorteo. No suposto de que non se presentasen os 

membros da mesa electoral no momento da súa constitución, constitui-

rase co director e cos dous primeiros votantes, sempre que estes non se-

xan candidatos. 

 A mesa electoral encargarase de presidir a votación, conservar a orde, 

velar pola pureza do sufraxio e realizar o escrutinio. 

Observación: 

Neste centro deberá ser nomeado 1 representante dos pais e nais ou titores le-

gais por incorporación de posto vacante. Pode ser votado 1 representante. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

1.7 Elección dos representantes do persoal de administración 
e servizos do conservatorio 

 A representación do persoal de administración e servizos no Consello Es-

colar correspóndelle ao persoal de administración e servizos. O dereito a 

elixir e ser elixido correspóndelle, igualmente, ao persoal de administra-

ción e servizos do conservatorio. 

 A elección producirase entre os/as candidatos admitidos e proclamados 

como tales pola xunta electoral. Para este efecto constituirase unha mesa 

electoral integrada polo director do centro, que actuará como presidente, 

e dous membros do persoal de administración e servizos do conservatorio 

designados por sorteo público entre os que non se presenten como can-

didatos, actuando como secretario o de menor idade. A xunta deberá pre-

ver o nomeamento de suplentes, designados tamén por sorteo. No su-

posto de que non se presentasen os membros da mesa electoral no mo-

mento da súa constitución, constituirase co director e cos dous primeiros 

votantes, sempre que estes non sexan candidatos. 

 A mesa electoral encargarase de presidir a votación, conservar a orde, 

velar pola pureza do sufraxio e realizar o escrutinio. 

Observación: 

 Neste centro deberá ser nomeado 1 representante do persoal de adminis-

tración e servizos por incorporación de posto vacante. Pode ser votado 1 

representante do persoal de administración e servizos do conservatorio. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

2. Composición do Consello Escolar (Artigo 
13 do Decreto 223/2010) 

1. O consello escolar dos conservatorios terá a seguinte composición: 

 A dirección do conservatorio, que exercerá a presidencia. 

 A xefatura de estudos do conservatorio. 

 Un representante do concello do municipio en que estea situado o con-

servatorio, que preferentemente estará relacionado co ámbito cultural. 

 Dous representantes de pais e nais ou titores legais. 

 Un representante do persoal de administración e servizos do conservato-

rio. 

 Os representantes do profesorado que se relacionan na subepígrafe se-

guinte. 

 Os representantes do alumnado que se relacionan na subepígrafe se-

guinte. 

 O secretario ou secretaria, con voz e sen voto. 

- No suposto de conservatorios con 60 ou máis docentes: 

 -Nove docentes elixidos por e entre os membros do claustro. 

 -Sete representantes do alumnado elixidos por e entre este colectivo. 

2. Un dos representantes do alumnado será a persoa que presida a xunta de 

delegados. 

3. Un representante de pais e nais ou titores legais será designado pola asocia-

ción máis representativa do conservatorio. 

4. Só pode ser elector e elixible do consello escolar o alumnado matriculado nas 

ensinanzas correspondentes ao grao profesional. 

5. Unha vez constituído o consello escolar, este designará unha persoa que im-

pulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes 

e mulleres. 

6. O procedemento de elección, constitución, renovación e substitución do con-

sello escolar rexerase polo disposto na normativa establecida para o efecto. 
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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

3. Cronograma 

 

22 de outubro de 2018 ás 18:00 horas Sorteo público para formar parte da Xunta 
Electoral 

5 de novembro de 2018 Publicación de censos electorais 

5 de novembro de 2018 ás 19:00 horas Constitución da xunta electoral 

6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 de novembro de 
2018 

Presentación de candidaturas na secretaría 
do centro (9:00-13:30 h.) 

19 de novembro de 2018 ás 19:00 horas Proclamación das candidaturas 

20 e 21 de novembro de 2018 Reclamación das candidaturas 

26 de novembro de 2018  
(entre ás 18:00 e as 19:00 horas) 

Votación de alumnado  
 

26 de novembro de 2018  
(entre ás 19:00 e as 20:00 horas) 

Votación de pais e nais ou titores legais 

28 de novembro de 2018 ás 9:30 horas 
 

Votación do claustro  
 

28 de novembro de 2018  
(entre ás 11:00 e as 11:30 horas) 

Votación do persoal de administración e ser-
vizos  

28 de novembro de 2018 ás 11:30 horas Acta definitiva da Xunta Electoral de repre-
sentantes elixidos para o Consello Escolar 

 

A presentación das candidaturas poderá realizarse na 
Secretaría do Centro en horario de oficina (9:00-13:30 
horas), segundo o modelo que se pode solicitar na 
mesma. 
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