
NORMATIVA SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Normas xerais:

- A Vicedirección, como coordinadora das Actividades Complementarias e Extraescolares,
elaborará  a  principio  do  curso  unha  programación de actividades,  tendo  en  conta  as
propostas dos distintos Departamentos Didácticos, que presentará perante a CCP, e logo
perante  o  Consello  Escolar  para  a  súa  aprobación.  Finalmente  será  incluída  na
Programación Xeral Anual do centro.

-  Para as actividades que impliquen pernoctación, á hora de aprobar o calendario de
actividades  anuais,  a  CCP terá  en  conta  que  as  datas  de  celebración  deben  seguir
criterios pedagóxicos e afectar minimamente á actividade lectiva.

- Poderán organizarse ao longo do curso escolar outras actividades que vaian xurdindo e
que non estean na Programación Xeral Anual, pero deberán contar coa aprobación do
Consello  Escolar. Deberán comunicarse cun mínimo de 15 días de antelación para o
coñecemento  do  profesorado  que  imparte  docencia  nos  cursos  afectados.  O  Equipo
Directivo axudará, dentro das súas posibilidades, a buscar un horario de consenso para a
realización das mesmas.

- A realización destas actividades deberá ser coordinada pola Vicedirección, que velará
para que se axusten ás normas do centro.

- A asistencia ás actividades gratuítas é obrigatoria. O alumnado que por algunha causa
non asista seguirá no centro coas actividades lectivas normais. Se é necesario o equipo
directivo,  xunto  co  profesorado  de  garda,  artellará  un  sistema  de  agrupamento  de
alumnos que non participen nas actividades.

- Tendo en conta a organización do centro, por regra xeral, non se permitirá a realización
de dúas actividades ao mesmo tempo.

Actividades Complementarias:

- Nas actividades que se realicen no centro o profesor acompañará aos seus alumnos á
actividade,  despois  de  controlar  a  asistencia,  e  axudando  nas tarefas  de vixilancia  e
control.

-  Todas aquelas persoas alleas á comunidade educativa que veñan ao noso centro a
participar nunha actividade complementaria teñen a obriga de firmar, con anterioridade á
celebración da mesma, a Declaración responsable e autorización para dar cumprimento
ao artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro de protección xurídica do menor
(LOPXM).



Actividades Extraescolares:

- Recoméndase aos departamentos que programen as actividades extraescolares de xeito
multidisciplinar, coa finalidade de evitar que se realicen diferentes saídas cos mesmos
alumnos/as a un mesmo destino.

- No 3º trimestre  non se realizarán actividades extraescolares para o alumnado de 4º
ESO e 1º e 2º de BACHALERATO, agás as establecidas e aprobadas na Programación
Xeral Anual.

-  Cada  Departamento  ou  profesor  organizador  dunha  actividade  presentará  á
Vicedirección, coa maior anticipación posible e por escrito (proporcionarase un modelo
impreso a principio de curso), os seguintes datos:

-Actividade.
-Lugar de celebración.
-Data de celebración.
-Horario.
-Alumnado participante.
-Profesorado acompañante.
-Custo da actividade.

-  A  listaxe  de  alumnos/as  e  profesores/as  asistentes  ás  saídas  culturais  deberán
entregarse na vicedirección, cando menos con dez días de antelación.

- As saídas do Centro do alumnado serán sempre co coñecemento da Inspección, a quen
se lle mandará un informe coa actividade e os seus integrantes.

-  O Centro enviará información da actividade que se vai realizar ás nais, pais ou titores
legais do alumnado.

-  O  alumnado  será  acompañado  polo  profesorado  correspondente  coa  seguinte
proporción: un docente por cada vinte alumnos para as viaxes por España, e un por cada
quince cando sexa unha viaxe ao estranxeiro. Como norma xeral procurarase que, aínda
que o número de alumnos sexa inferior a quince, estes sexan acompañados por polo
menos dous profesores.

- Nas viaxes con pernoctación, os gastos de locomoción, hospedaxe e manutención do
profesorado  deberán  estar  prorrateados  no  prezo  da  viaxe.  O  Centro  aportará  unha
cantidade  en concepto  de axudas de  gastos,  que determinará  ao principio  de  curso,
cando se aprobe o calendario de actividades.

- Nas saídas dun día nas que haxa que comer fóra, aboarase, por parte do Centro,  unha
cantidade en concepto de axudas de gastos.

- Na medida do posible estas  axudas serán aboadas con anterioridade á celebración da
actividade.


