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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS AAEE 
 

 

1. CONTROL ALUMNADO: 

   Cada monitor-a recollerá ao alumnado do seu grupo á entrada do colexio e 

levaraos á aula que teña asignada. 

 Ao finalizar a actividade, o monitor supervisará as aulas e acompañará ao 

alumnado ata a porta de saída, para que sexa recollido polos pais-nais ou 

persoas autorizadas. 

 Se algún neno/a non é recollido a tempo, o monitor/a comunicará a 

incidencia ao profesorado de garda. 

 Calquera outra incidencia debe ser comunicada ao profesorado de garda.  

 Non se pode deixar a ningún neno sin supervisión. 

 O monitor levará un control diario de asistencia e incidencias (modelo do 

colexio) que entregará a finais de cada mes, cuberto e asinado . Na sesión 

seguinte, recollerá na sala de profesores o novo parte mensual 
 

2. USO DAS INSTALACIÓNS: 

 A aula na que se realiza a actividade debe quedar ordeada do mesmo 

xeito que estaba.  

 Non está permitido o uso do material (ordeador, proxector, pizarra 

dixital cores etc) que se atopa nela, por parte do alumnado ou do 

monitor/a. Se este precisa algunha cousa, deberá traela el/ela. 
 

3. RESPONSABILIDADES: 

 No caso de actividades do colexio, cando venza o seguro de 

responsabilidade civil durante o curso, o monitor deberá presentar a 

fotocopia do recibo do novo seguro. 

 Mecanismos de atención ao alumnado no caso de ausencia ou falta de 

puntualidade, motivadas por circunstancias imprevistas, dos monitores 

encargados da actividade. 

 Datos da persoa que substituir ao monitor no caso de ausencia prevista do 

mesmo. 

 No caso de que a actividade teña lugar fóra do horario de permanencia do 

profesorado no centro, establecido na PXA o organizador deberá demostrar 

que ten cubertas as responsabilidades derivadas do evento. 

 Datos do seguro de responsabilidade civil dos monitores ou, de ser o caso, 

compromiso de facilitar os mesmos con antelación ao inicio da actividade. 

 Durante o mes de maio, os monitores farán  unha enquisa para valorar se a 

actividade pode continuar durante o mes de xuño. No caso de que non teñan 

alumnado, comunicaranlle o fin da actividade mediante unha nota. 

MONITORES 
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PROFESORADO DE GARDA 
: 

 O profesorado de garda entregará as chaves  de cada aula  aos 

monitores/as (atópanse na sala de profesores). 

 Controlará o correcto acceso ás actividades. 

  O profesorado é o respresentante do centro e polo tanto o responsable. 

 As incidencias recolleránse no caderno de rexistro. 

  En casos de demora no recollida do alumnado pódese localizar un teléfono 

de  

Contacto para os seguintes casos: 

 

 

 

 

 

 En caso de accidente: 

o As actividade do IMD teñen un seguro específico ( ver taboleiro na 

sala de profes) 

o Nas outras actividades procédese como na xornada lectiva. 

 

 

FAMILIAS: 
 

 

 NON se permite o acceso as aulas independemente que se atopen abertas 

para as actividades ou polo persoal de limpeza. 

 Deben esperar aos nenos/as no exterior do colexio. 

 Recollida antes do remate da actividade: o profesorado de garda avisará ao 

monitor e deixará constancia no libro rexistro. 

 O alumnado non poderá sair só sen aurorización familiar. O control das 

autorizacións corresponde ao monitor da actividade. 

 Para falar co monitor, pagar as mensualidades… agardarán ao remate da 

actividade cando se recolle ao alumnado. 

 
 

 

 

 

 

 

Alumnado de comedor sin AAEE Consultar listados de comedor 

(ROSA) 

Alumnado de comedor con AAEE Controlar listados de actividades 

  


