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I. A VICEDIRECCIÓN 
DENTRO DA DIRECTIVA

FUNCIÓNS DA VICEDIRECCIÓN DUN CENTRO DE ENSINO DE SECUNDARIA

Decreto  324/1996

Art. 4.2 Establecerase a  figura do vicedirector  ou vicedirectora como órgano de goberno unipersoal  naqueles  institutos  que
conten con dúas etapas educativas completas.

Art. 19 En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións do director ou directora desempeñará as súas funcións, con
carácter accidental, o Vicedirector ou Vicedirectora do centro e, no caso de que non exista tal órgano, o xefe ou xefa de
estudios.

Art. 28 É competencia do vicedirector ou vicedirectora:

a) Substituí-lo director en caso de ausencia ou enfermidade.
b) Organizar, conxuntamente co director e xefe de estudios, os actos académicos.
c) Coordina-la realización das actividades complementarias e extraescolares, segundo as directrices aprobadas polo
Consello Escolar do instituto.
d) Coordinar, se é o caso, o programa de formación en centros de traballo do alumnado que cursa ciclos formativos
ou programas de garantía social.
e) Aquelas funcións que o director lle encomende dentro do ámbito da súa competencia.

Art. 29 O vicedirector ou vicedirectora poderá asistir ás reunións do Consello Escolar do centro, con voz e sen voto, cando se
traten asuntos que lle fosen encomendados.

Art. 30 Cando non exista vicedirector ou vicedirectora, asumirá con carácter xeral as súas funcións o xefe ou xefa de estudios.



II. MARCO LEGAL BÁSICO DAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Referencias legais que desenvolven aspectos relacionados co cargo de
vicedirector e coa xestión das actividades complementarias e

extraescolares

▪ Decreto   324/19  9  6  , Art. 28c, 59b, 61 a 70, 96h, 104c, 112g
▪ Orde do 1 de Agosto de 1997, Art. 8, 20 a 26, 55, 56, 66 e 80
▪ Ley Orgánica 2/2006 de Educación, Art. 91, punto F
▪ Decreto 254/2012, Art. 3, punto 2
▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, Art. 3
▪ Resolución do   11 de maio   de 201  8  , Capítulo V. Art. 27

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180522_curriculo_eso_bach.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio9002_gl.html
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180522_curriculo_eso_bach.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180522_curriculo_eso_bach.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Marco-legal.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Marco-legal.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio9002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio9002_gl.html
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180522_curriculo_eso_bach.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio9002_gl.html


III. OS DOCUMENTOS DE CENTRO 
EN RELACIÓN COAS ACTIVIDADES

• Programación anual de actividades extraescolares e complementarias, Documento III. Capítulo
8 da PXA. Este documento integra:

▪ Plan de actividades para a dinamización da lingua galega (Capítulo 9 dentro da PXA)
▪ Programacións  anuais  dos  diferentes  departamentos:  deben  indicar  as  actividades

complementarias  e  extraescolares  que  se  desenvolverán  ao  longo  do  curso  como  un
capítulo máis da súa estrutura.

• Memoria anual de actividades extraescolares e complementarias, realizada pola vicedirección a
fin  de  curso  e  remitida  á  inspección  en  xullo,  e  as  memorias  anuais  correspondentes  ao
desenvolvemento das programacións dos diferentes departamentos, con especial importancia o
departamento de lingua galega e da Biblioteca escolar

• Protocolo  de  organización  de  actividades  complementarias  e  extraescolares [integrado  nas
NOF. Non é obrigatorio que exista, pero é desexable que haxa algún tipo de indicación sobre a
maneira  de  xestionar  e  organizar  as  actividades  como  guía  para  a  directiva  e  para  os
departamentos]



IV. O PROTOCOLO DE ACTIVIDADES

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES: ASPECTOS QUE DEBEN SER TIDOS EN CONTA

UTILIDADE
organización interna, evita disputas ao estar consensuado, "obriga" ao seu cumprimento, garante que as actividades sexan
programadas e organizadas en tempo e forma...

ESTRUTURA
DO

PROTOCOLO

  PARTE I
  MARCO LEGAL

 Relación do  s preceptos   legais que afectan ás actividade  s  

  PARTE II
  XUSTIFICACIÓN

 Evitar queixas pola acumulación de actividades
 Evitar distorsións da actividade académica

 Establecer uns prazos para a organización
 Chegar a consensos sobre o calendario

  PARTE III
  LIMITACIÓNS

 Limitar actividades de varios días
 Limitar actividades dunha xornada
 Número mínimo de alumnos por actividade

 Limitar as actividades con prazas limitadas
 Limitacións ao orzamento dunha actividade
 Limitacións en relación co calendario escolar

  PARTE IV
  PLANIFICACIÓN 

• Principio de curso: deseño da Programación anual de actividades
• Actividades non previstas desde principio de curso: adecuación ao calendario

  PARTE V
  ORGANIZACIÓN

 a. Procedemento para avisar ao profesorado afectado pola actividade
 b. Procedemento para organizar as actividades do alumnado non autorizado a participar
 c. Procedemento para o profesorado que queda sen docencia a consecuencia dunha actividade

  PARTE VI
  FINANCIAMENTO

 a. Reparto do orzamento do Departamento de actividades
 b. Xestión da recaudación de cartos entre o alumnado (cuotas, prazos de pago, encargados, etc.)
 c. Xustificación individual dos pagos
 d. Procedemento para a devolución de cartos, de ser o caso
 e. Bolsas ou axudas para alumnado con dificultades económicas

  PARTE VII
  DIETAS

 Procedemento de reparto de dietas entre o profesorado participante nas actividades

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Marco-legal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Marco-legal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Marco-legal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Programacion-actividades.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Marco-legal.pdf


PROCEDEMENTO BÁSICO PARA A ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES (IES PLURILINGÜE ELVIÑA)

1. Un profesor/ xefe de departamento quere facer
unha actividade

6. 
Profesorado acompañante

2. Solicitude á vicedirección 7. Listaxes de alumnado participante

3.
Data e hora

8. Informar ao profesorado: 
• avisos no taboleiro de actividades
• envío de correo electrónico

4. Necesidades materiais e orzamento:
• sen necesidade de financiamento
• con necesidade de financiamento: 

◦ actividades sufragadas polo centro
◦ actividades sufragadas polo alumnado

9.

Atención ao alumnado non participante

5. Información ás familias e autorizacións:
autorización xenérica
autorizacións     individua  is  
circulares informativas

10.
Realización e arquivo da actividade:
publicación, difusión web

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Autorizacion-rocodromo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Autorizacion-rocodromo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Autorizacion-xenerica.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Autorizacion-rocodromo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Circular-neve.pdf


  

FLUXOGRAMA ORGANIZACIÓN ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA

 

DPTO.
------------------------

Propón
VICEDIRECCIÓN
-------------------------

Visto bo?

 

VICEDIRECCIÓN
------------------------

Análise de 
necesidades

 

VICEDIRECCIÓN
------------------------
Xestión recursos 

necesarios

VICEDIRECCIÓN
-------------------------

Necesidades 
orzamentarias?

 

DPTO.
------------------------

Págase con 
orzamentos do 

Dpto.

 

DPTO./VICEDIR.
------------------------

Págase con 
contribución das 

familias

 

VICEDIRECCIÓN
------------------------

Información a 
alumnado e prof. 

organizador

 

VICEDIRECCIÓN
------------------------

Info., Familias: 
Circular + 

Autorizacións

 

DPTO./VICEDIR.
------------------------
Información resto 
de profesorado

Execución da 
actividade

Desestimada

SI

NON

SI

NON 



ALGUNHAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
NO IES ELVIÑA



Abril 2019 
Planificación mensual de ACTIVIDADES DO IES ELVIÑA

    LUNS MARTES           MÉRCORES  XOVES        VENRES             SÁBADO       DOMINGO
1 2

3ESO Visita Castro de 
Elviña (10:00)

3 

  Obradoiro orientación
  Nin máis nin menos
  1ESOB (09:20)
  1ESOC (13:20)

4 

Obradoiro orientación
Nin máis nin menos
  1ESOA (12:30)
  1ESOC (13:20)

5

Obradoiro orientación
Nin máis nin menos
  1ESOA (13:20)
  1ESOB (10:30)

6 7

8 
 4A Obradoiro afectivo 
sexual (1)
 10:30-12:10

Obradoiro literario de 
Ledicia Costas (Biblioteca-
alumnado club de lectura)

9

 4A Obradoiro afectivo 
sexual (2)  12:30-14:10

10

  Obradoiro orientación
Nin máis nin menos
  1ESOC (12:30)
  1ESOB (13:20)

11
Obradoiro Nin máis nin 
menos  1ESOC (09:20)/   
1ESOA (13:20)
4A Obradoiro afectivo 
sexual (3) 12:30-14:10
1BACH B Visita á Torre de 
Hércules 12:00

12

Obradoiro orientación
Nin máis nin menos
  1ESOA (13:20)
  1ESOB (10:30)

13 14

15

  FESTIVO

16

 
 FESTIVO

17

  FESTIVO

18

  FESTIVO

19

  FESTIVO

20 21

22

  FESTIVO

23

Día do libro: actividades na
Biblioteca do instituto
Escape room (3ESO)

Exposición-concurso Quen é
quen literario?
  

24

Charla de Georgina Molina 
2ESOAB 10:30-12:10

25

Olimpiada matemática (als. 
de 2ESO) 10:00-13:15

26
Obradoiro orientación
A que tren subes 1ESOA
(13:20) 1ESOB (10:30)

Visita ás facultades de 
ciencias da UDC 1BACA
(08:30-13:00)

27 28

29

  Aula móvil REPSOL co 
   CEIP Alborada 1 2 3ESO
   
   Charla ABAU-1BACAB/  
   e 2BAC (12:30-13:20)

 30
   Aula móvil REPSOL co 
   CEIP Alborada 1 2 3ESO
  Obradoiro enxeñería
  4º ESO (10:30-12:10)
  Acto dos Clubes de lectura
 Cento Ágora (11:00-14:00)
 3ESOA  Obradoiro titoría
   Somos 2 (16:10)

En vermello actividades non 
confirmadas



Maio 2019
        Planificación mensual de ACTIVIDADES DO IES ELVIÑA

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES SÁBADO DOMINGO
 1

  FESTIVO

2 3

   Obradoiro orientación
   A que tren subes 1ESOA
  (13:20) 1ESOB (10:30)

4

    Día da ciencia na rúa 2019

5

6

 

7
  A banca ética
  1BAC Eco 12,30
 
  4ESO Obradoiro prevención
   uso Internet

   3ESOA  Obradoiro titoría
   Somos 2 (16:10)

8
  Todos contamos 3ESOBC* 
  (13:20)
 
   Obradoiro de inxeñería
   3ESO AB (10:30-12:10) 

9
   Saída a Ferrol (3ESOAB)
   dentro do Proxecto Terra
   (09:00 a 18:00)

   Macroencuesta Igualdade
  4ESO (13:20)

10
   Obradoiro orientación
   A que tren subes 1ESOA
  (13:20) 1ESOB (10:30)

  Ensaio da OSG 2ESO 10:00

  Macroencuesta Igualdade
  3ESOB (12:30)

11 12

13

    

14

  4ESO Obradoiro prevención
  uso Internet
  
  3ESOA  Obradoiro titoría
   Somos 2 (16:10)

15

  Todos contamos 3ESOBC*
  (13:20)
 

16

   Exposición e lecturas  polo
  "Día das letras galegas"

17

   FESTIVO

18 19

20 21
  Obradoiro orientación
  Todos contamos 3ESOA
  (16:10)
  Todos contamos II 4ESO
  (17:00)

22

  Todos contamos 3ESOBC*
  (13:20)

23

  Saída para a práctica de
  vela 4ESO-10:30

24
  Obradoiro orientación
   A que tren subes 1ESOC
  (13:20)

   Graduación de 2BACH
   Cena* 

25 26

27

  Excursión lúdico-deportiva
  Fin de curso. 3ESO AB
  Marín-Ecoparque

28
  Obradoiro orientación
   Todos contamos 3ESOA
  (16:10)
  Todos contamos II 4ESO
  (17:00)

29

   3ESOBObradoiro titoría
   Somos 2 (13:20)

30

   Roteiro por Carballo
   Encontro co alumnado 
   do IES Monte Neme 
   Carballo (1 e 2ESO)

31
   Obradoiro orientación
   A que tren subes 1ESOC
  (13:20)

   Día do deporte 
  (todos os grupos: 11:20)

   En vermello actividades
   non confirmadas



VIAXES DE ESTUDIOS
SEMANA BRANCA, VIAXE A SANTANDER, VIAXE A GRECIA, EXCURSIÓN A PONTEVEDRA 

UTILIDADE

Actividades dunha utilidade didáctica incuestionable: o alumnado aprende do
que  ve,  pero  tamén  desenvolve  coñecementos  derivados  da  necesidade  de
convivir  cos  seus  compañeiros,  de  respectar  uns  horarios,  de  orientarse  en
cidades ou espazos non coñecidos, etc.

NECESIDADES

Precisan de moita antelación para a preparación, pois implican:

• necesidades  de  presuposto:  transporte,  axencias  de  viaxes,  hoteis  ou
albergues, posibilidades de financiación con rifas ou doutros xeitos...

• información puntual e continuada ás familias: autorizacións, circulares,
reunións...

• profesorado comprometido
• xestión de dietas de profesorado
• organización interna: recaudación e devolución de cartos,  organización

das gardas, atención ao alumnado que non viaxa...

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1334
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1336
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1304


PROCESO DA ORGANIZACIÓN DUNHA VIAXE

Paso A
Defínense características da viaxe: intención (lúdica, deportiva, cultural), alumnado ao que vai dirixida,
profesorado, duración...

Paso B Presuposto da actividade / Prezo aproximado por alumno/a

Paso C
Primeira  información  ao  alumnado  e  ás  familias:  características  da  viaxe,  medios  de  financiación
(prazos, rifas, etc.). 

Paso D
A recaudación do diñeiro faise desde vicedirección. Debe levarse cómputo constante mediante folla de
cálculo. Faise recibín das entregas para garantir que non haxa erros nin malos entendidos.

Paso E
Listaxe definitiva de alumnado participante (redondear os presupostos). Información ás familias a través
de circular.

Paso F
Reunión  coas  familias  do  profesorado  acompañante:  "intendencia"  da  viaxe,  comportamento,
alimentación, cuestións sanitariss, problemas médicos do alumnado, etc.

Paso G
Organización da vida do centro:  avisar  ao profesorado do alumnado e  do profesorado participante,
organizar as gardas necesarias, atender ao alumnado que non viaxa...

Paso H Realización da viaxe (contacto telefónico diario co profesorado, atención ás familias...).

Paso I
Xestión das cancelacións, devolución de cartos. Este aspecto debe deixarse claro previamente: que parte
do diñeiro non se devolve, en que circunstancias fanse devolucións e en cales non (e por que), etc.

Paso L Difusión da actividade a través da web.



COLABORACIÓNS CON OUTROS CENTROS

"DÍA DE ROSALÍA"
(Actividade en dúas partes: o alumnado xestiona unha clase no CEIP Alborada/ Roteiro

sobre a vida de Rosalía)

PARTE I. Dar unha clase de sobre Rosalía de Castro ao alumnado de primaria do CEIP
Alborada o día 24 de febreiro de 2019

FASES
DA

ACTIVIDADE

[Creación de materiais didácticos sobre Rosalía polo alumnado de 3º ESO]
[Posta en práctica dese material co alumnado de 5º de prim. do CEIP Alborada]

[Exposición dos traballos realizados]

PROCESOS DE
XESTIÓN

• comunicación a vicedirección da actividade polo profesorado do Depto.
de galego (5 de febreiro)

• a dirección contacta coa directiva do CEIP Alborada, que da o seu visto
bo para a actividade e para a data (9 de febreiro)

• aviso  ao  profesorado  (15  de  febreiro)  e  publicación  da  listaxe  de
participantes (20 de febreiro)

• realización da actividade
• publicación na web http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1216

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1216


PARTE II.  Roteiro dun día en Padrón e Santiago de Compostela percorrendo espazos
vinculados coa vida e a obra de Rosalía (20 de marzo de 2018)

FASES
DA

ACTIVIDADE

[Visita a Padrón e a Santiago de Compostela]
[Realización dun roteiro-cuestionario en Santiago de Compostela]

PROCESOS DE
XESTIÓN

• solicitude e selección de presupostos (22 de feb.)
• entrega  da  circular  informativa,  coa  indicación  do  prezo  e  coa

autorización para asinar (28 de feb.)
• recollida do diñeiro e das autorizacións (ata o 16 de marzo)
• aviso  ao  profesorado  da  realización  da  actividade  (10  de  marzo)  e

publicación das listaxes de alumnado participante (17 de marzo)
• organización da atención ao alumnado que non vai á excursión (establecer

gardas)
• realización da actividade o día 20 de marzo
• publicación web http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1233

OUTRAS COLABORACIÓNS CON OUTROS CENTROS

Encontros co alumnado do IES Agra de Leborís de Laracha
Encontro co alumnado do IES Monte Neme de Carballo

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1233


Xincana para o coñecemento do instituto adicada ao alumnado de primaria 
do CEIP Plurilingüe Manuel Murguía (Febreiro de 2019)

Obxectivos
presentar o centro ao alumnado do centro adscrito CEIP Plurilingüe Manuel Murguía que se
matricula no centro no curso que ven

Colaboradores
dirección-vicedirección,  responsable  da  Biblioteca  escolar,  alumnado do grupo de  apoio  da
Biblioteca escolar (16 alumnos/as de 2º e 3º de ESO)

FASES

PASO A Contactar co centro adscrito para concertar a visita, data, hora e grupos: director

PASO B

Elaboración dos materiais de traballo: vicedirección e responsable Biblioteca:
• preparar catro espazos do centro: xardín botánico, pavillón deportivo, aula de

música, laboratorio de química.
• en cada espazo hai que superar dúas probas: combínanse probas de habilidade,

probas  matemáticas,  probas  de  coñecementos,  probas  de  orientación  no
espazo (se lles entrega un mapa do centro), etc.

• os  grupos van recorrendo todos  os  espazos  do centro  no que  estudarán o
vindeiro curso mentres desenvolven as probas

PASO C
Preparar os espazos, ordenar as distintas probas e organizar a distribución de grupos
e a temporalización das probas: alumnado colaborador da Biblioteca e profesorado
organizado

PASO D Realización da actividade entre as 10:30 e as 12:10.

PASO E Edición do material   (  non se inclúe na nosa páxina web)  

https://www.youtube.com/watch?v=9AxwNyKLw_s
https://www.youtube.com/watch?v=9AxwNyKLw_s
https://www.youtube.com/watch?v=9AxwNyKLw_s


FESTIVAIS
Fin do 1º trimestre, fin de curso, graduación de 2º Bacharelato

QUEN XESTIONA? QUE XESTIONA?

Vicedirección: 
• Xestiona todos os materiais e espazos necesarios
• Informa ao claustro e a toda a comunidade educativa
• Controla a temporalización do festival

Profesorado: 
• Codirixe partes do espectáculo: cada departamento contribúe coa súa parte

do espectáculo
• Participa expoñendo as súas propias habilidades

Alumnado:

• Organiza a  posta  a  punto do escenario e  do salón:  adorno das paredes,
cortiñas, alfombras...

• Organiza a presentación e os discursos
• Organiza  ao  propio  alumnado  participante  coa  axuda  da  profesora

coordinadora do festival
• 2º Bacharelato: organiza e xestiona boa parte do espectáculo
• Faise cargo da iluminación e sistema de son
• Faise cargo da grabación do espectáculo

Persoal subalterno:
• Colabora na organización dos espazos e mesmo fai aportacións creativas ao

acto

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1255
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1255
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1255


EXPOSICIÓNS, CONCURSOS

Son actividades con pouco custo e moi bo resultado.
As veces moi fáciles de organizar a partir dos materiais aportados polo propio profesorado

ou polo alumnado

Exposición 15 anos do Prestige
E  xposición de libros   antigos ou curiosos  
E  xposición Dalí   científico  
E  xposic  i  óns de traballos realizados polo alumnado  
Conmemoracións
C  oncurso de comidas de outono  
Concurso "quen é quen no instituto"
Concurso "recoñece as obras literarias"
Concurso de citas científicas
Concurso:   Escape room   na Biblioteca  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1292
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1254
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1243
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1345
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1254
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1345
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1254
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1243
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1292
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http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/node/1228
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Escape room na Biblioteca do centro (2019) 
Actividade integrada dentro da "Semana do libro"

Actividade realizada o 23 de abril co obxectivo de acercar o uso da Biblioteca ao alumnado 
dentro da semana do libro

Colaboran
Dpto. de lingua castelá, responsable da Biblioteca escolar e vicedirección

Actividade destinada a alumnado de 3º ESO e 1º Bacharelato

Paso 1. Durante unha semana (do 1 ao 7 de abril): o profesorado participante aporta ideas

Paso 2. Na semana seguinte: elaboración das probas da Escape room

a. Superpregunta
b. Criptograma
c. Letras e cifras 

Paso 3. A tarde anterior: preparación do espazo e proba cun grupo de alumnado non participante (é
importante para comprobar a dificultade relativa das probas plantexadas)

Paso 4. Día 23 de abril: realízase a Escape room entre as 10:30 e as 12:10 con dous grupos de
alumnado, cada un coas súas propias probas.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Escape-3.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Escape-1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina/system/files/Escape-2.pdf
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