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Artigo 69º 

  

Terán carácter de complementarias aquelas actividades 

didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e 

que, formando parte da programación, teñen carácter 

diferenciado polo momento, espacio ou recursos que utilizan. 

Así cabe considera-las visitas, traballos de campo, viaxes de 

estudio, conmemoracións e outras semellantes. 

  

Artigo 70º 

  

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo 

organizadas polo centro e figurando na programación xeral 

anual, aprobada polo consello escolar, se realizan fora de 

horario lectivo. A participación nelas será voluntaria. 

  

Artigo 71º 

  

1. O equipo de actividades complementarias e extraescolares 

encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de 

actividades. 

2. Este equipo estará integrado polo seu xefe, para cada 

actividade concreta, polos profesores que participan nela. 

  

Artigo 72º 

  

1. O xefe do equipo de actividades complementarias e 

extraescolares será un profesor, preferentemente con destino 

definitivo no centro, que designe o director por proposta do 

xefe de estudios, oída a comisión de coordinación 

pedagóxica. 

2. O xefe do equipo de actividades complementarias e 

extraescolares actuará baixo a dependencia directa do xefe de 

estudios e en estreita colaboración co equipo directivo. 

3. Nos centros con tres, catro ou cinco unidades a 

coordinación das actividades extraescolares e 

complementarias será asumida polo director. 

  

Artigo 73º 

  

O xefe do equipo de actividades complementarias e 

extraescolares será nomeado por un período de  

dous anos e cesará ó producirse algunha das circunstancias 

previstas no artigo 59º. 

  

Artigo 74º 

  

Cando cese o xefe do equipo de actividades complementarias 

e extraescolares antes de finaliza-lo prazo para o que foi 

designado, o director nomeará de acordo co procedemento 

sinalado no artigo 66º un profesor ata o 30 de xuño. 

  

Artigo 75º 

  

O xefe do quipo de actividades complementarias e 

extraescolares terá, entre outras, as seguintes funcións: 

a) Elabora-lo programa anual destas actividades para o que 

se terán en conta as propostas dos equipos de ciclo, dos 

profesores e dos pais e as orientacións do claustro e 

comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Programar cada unha das actividades especificando 

obxectivos, responsables, momento e lugar de realización, 

repercusións económicas e forma de participación do 

alumnado. 

c) Proporcionarlles ós alumnos e ós pais a información 

relativa ás actividades do equipo. 

d) Promover e coordina-las actividades culturais e deportivas 

en colaboración co claustro, a comisión de coordinación 

pedagóxica, os equipos de ciclo e a asociación de pais. 

e) Coordina-la organización dos intercambios escolares e 

calquera tipo de viaxes que se realicen cos alumnos. 

f) Distribuí-los recursos económicos destinados para o 

efecto, procedentes de achegas de institucións, asociacións 

ou do propio centro, logo de aprobación polo consello 

escolar. 

g) Organiza-la utilización da biblioteca do centro. 

h) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das 

actividades realizadas que se incluirá na memoria de centro. 

i) Presentar propostas ó equipo directivo para a realización e 

intercambio de actividades cos centros do seu contorno. 

  

Artigo 76º 

  

Para o desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares que se realicen forra da localidade onde está 

situado o centro, deberase contar cos seguintes requisitos: 

a) Aprobación do consello escolar. 

b) Autorización escrita dos pais ou titor legal. 

c) Os alumnos e alumnas serán acompañados polo 

profesorado correspondente na proporción dun profesor ou 

profesora por cada unidade. 

  

Artigo 77º 

  

Os centros facilitarán e promoverán a participación dos 

distintos sectores da comunidade educativa tanto a título 

individual como a través das súas asociacións e os seus 

representantes no consello escolar, na selección, 

organización, desenvolvemento e avaliación das actividades 

complementarias e extraescolares. 

  

Artigo 78º 

  

Os centros, coa aprobación co consello escolar, poderán 

establecer convenios de colaboración con asociacións 

culturais ou entidades sen ánimo de lucro para o 

desenvolvemento de actividades extraescolares e 

complementarias. Estes convenios deberán ser autorizados 

polo delegado provincial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, director xeral de Centros e 

Inspección Educativa ou conselleiro de Educación e 

Ordenación Universitaria, segundo teñan incidencia 

provincial, autonómica ou estatal. 

  

Artigo 79º 

  

As administracións locais poderán colaborar cos centros 

educativos para impulsa-las actividades extraescolares e 

complementarias e promove-la relación entre a programación 

dos centros e o contorno socioeconómico no que estes 

desenvolven o seu labor. 

e) Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa 

información sobre as actividades o equipo e de todos aqueles 

actos e institucións culturais relacionados coa realidade 

galega. 


