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INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
A persoa encargada de coordinar e controlar este tipo de actividades é o Vicedirector: Fernando Rodríguez Diéguez 

  

O proceso para levar a cabo ditas actividades será o seguinte: 

1. Todas as actividades anuais propostas polos departamentos deben estar reflectidas na programación 
didáctica e deberán ser aprobadas polo Consello Escolar. 

2. Ao comezo do curso Vicedireción debe facer unha programación de todas as actividades extraescolares que 
se desenvolverán durante o curso, polo que os xefes de departamento envíaranlle antes do 25 de setembro 
un resumo das actividades que pretenden facer ao longo do curso 

3. Ao comezo de cada trimestre (ou antes, se xa se dispón da información), cada xefe de departamento 
informará a vicedireción de cada actividade extraescolar que se quere levar a cabo para dito trimestre. Esta 
información deberá ser envianda en formato ”doc” ao enderezo electrónico do centro con suficiente 
anterioridade, para que poida ser aprobada no Consello Escolar previo á realización da actividade. O 
documento pode ter un formato de táboa no que, para cada unha das actividades,  se informe de:   

a. Título da actividade 
b. Cursos/alumnos involucrados 
c. Obxectivo e descrición da actividade 
d. Data (ainda que sexa aproximada) e duración  
e. Lugar de celebración 
f. Requerimentos (profesorado, bus, etc.)  
g. Detalle económico da actividade. 

4. As actividades non se poderán facer en época de exames e as que teñan unha duración de máis dun día 
deberan facerse en períodos non lectivos ou nas semanas de avaliación ou baixo acordo da CCP.Deberá 
haber unha equivalencia entre os distintos grupos á hora de facer actividades. 

5. Vicedirección informará na páxina web do centro, por email  e no taboleiro da sala de profesores das 
actividades próximas, para telas en conta á hora de planificar exames e outras actividades lectivas. 

6. O profesorado que organice unha actividade deberá ser responsable da mesma e controlala dende o comezo 
ata o final. No caso de ser no salón de actos, terá que reservalo coa suficiente antelación e ter en conta todos 
os  medios para a súa realización (proxectores, vídeos etc.)  

7. O mesmo día da actividade, ou antes, informarase do alumnado que non asiste a actividade. Vicedireción 
informará no taboleiro da sala de profesores deste alumnado para que o profesorado de garda se ocupe del. 

8. Para non interromper o plan de exames finais, non se poderá realizar ningunha actividade a partir do mes de 
xuño, a non ser que non exista outra posibilidade noutra data e en casos moi concretos e sempre que o 
aprobe o Consello Escolar. Do mesmo xeito recordar que é recomendable non organizar este tipo de 
actividades en datas próximas aos períodos de exames.  

9. Para Actividades que impliquen desprazamento dos alumnos do Centro, terase en conta o seguinte: 
a. Precisarase a autorización expresa dos pais. Para as actividades dentro do Concello os alumnos xa 

terán entregado ao comezo do curso unha autorización xeral para todo o curso.  
b. Para as actividades fóra do Concello é preciso que os pais firmen e entreguen unha autorización 

para cada unha das actividades. O modelo deste último tipo de autorización repartirase aos alumnos 
coa antelación suficiente para que os devolvan asinados antes de dita actividade. Ditos modelos 
poden descargarse da páxina web do centro. 

c. En actividades dun so día que fagan uso de bus, pode solicitarse unha aportación de 2 euros a cada 
alumno para o pago do mesmo. 

d. Recordar que o Consello escolar ten establecido ó mínimo para que un grupo poida realizar unha 
actividade, en horario escolar, no 75% do total dos alumnos matriculados nesa materia e o número 
de acompañantes que esixe a normativa é de un profesor por cada vinte alumnos. 

e. Cada departamento organizará as actividades encargándose de concertar as visitas. Vicedirección 
encargarase da reserva do servizo de autobús e avión. 

f. No caso de que unha actividade requira do uso de horas de outros docentes, deberá contar co seu 
beneplácito. 

g. Os profesores que teñen clase cos alumnos ao comezo da actividade, acompañaran aos alumnos 
ata o bus. Os que teñen clase ao final da actividade, os acompañarán dos buses ás aulas. 

h. As actividades de máis dun día de duración, os alumnos e alumnas faranse cargo do custo do 
transporte e o aloxamento dos profesores acompañantes. O centro pagará a manutención destes 
últimos. 

 


