
ANEXO 2 
 

NORMAS DA VIAXE 
 

 Esta viaxe a Andorra ten a consideración de actividade extraescolar do departamento de 
Educación Física do IES O Milladoiro e polo tanto teranse en conta as normas de funcionamento do 
instituto. O alumnado que participe na viaxe, como en calquera outra actividade, representa o noso 
centro e a nosa localidade e por tanto espérase del un comportamento correcto, tanto 
individualmente como en grupo. 
 Ademais das normas que rexen no regulamento do centro, establécense as 
seguintes, específicas para esta viaxe cultural, de obrigado cumprimento por todo o alumnado: 
- Está prohibido o consumo de tabaco, alcohol ou calquera substancia estupefaciente. 
- Os horarios establecidos para cada momento e cada actividade polo profesorado acompañante 
teñen que ser respectados polo alumnado. 
- Respectaranse rigorosamente as indicacións e sinalizacións relativas á seguridade vial (pasos de 
peóns, semáforos, etc.) 
- Está prohibido calquera comportamento que supoña molestias ou risco para a integridade física 
das persoas ou os bens materiais (falar en voz alta en lugares pechados, berrar, entorpecer o paso 
de persoas ou vehículos, entorpecer o dereito ao descanso...) 
- É obrigatorio manter a orde e a limpeza da cidade, dos medios de transporte e do hotel. 
- O profesorado acompañante encargarase da distribución do alumnado nos cuartos do hotel 
seguindo criterios de racionalidade. Esta distribución non poderá ser alterada polo alumnado. 
- Os alumnos/as asignados a cada cuarto serán os responsables do coidado e conservación do 
mesmo, así como dos posibles deterioros ocasionados. En caso de barullo excesivo ou deterioro das 
instalacións e mobiliario do aloxamento, será responsable o alumno/a  ou alumnos/as que os 
ocasionasen, ou dado o caso, ou de ser imposible determinar responsabilidades, o grupo no seu 
conxunto, facéndose cargo dos gastos orixinados. 
- Á hora establecida polo profesorado acompañante para o descanso, respectarase o silencio e o 
dereito ao descanso dos demais. A partir desa hora o alumnado non poderá saír do cuarto que se 
lle asigne. 
- Está terminantemente prohibido saír do hotel fóra dos horarios marcados. 
- O incumprimento destas normas de convivencia será valorado polo profesorado acompañante e 
de considerarse grave ou reiterado poderá supoñer: 

• Unha amoestación verbal. 
• A perda do dereito a realizar as actividades programadas (incluído spa) 
• A comunicación á familia en calquera momento do día ou da noite. 
• A finalización anticipada da viaxe e regreso á casa con custe a cargo da familia. 

 
Serán consideradas especialmente graves as seguintes condutas: 
- O consumo de alcohol ou substancias estupefacientes. 
- As condutas violentas coas persoas ou os bens materiais. 
- O roubo de bens materiais. 
- O abandono do hotel sen permiso do profesorado acompañante. 
- A reiteración de incidencias ignorando as indicacións do profesorado acompañante sobre as 
normas arriba indicadas . 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

AUTORIZACIÓN E ACEPTACIÓN DAS NORMAS 
 
 

 
Coa miña sinatura autorizo ao meu fillo/a participar na viaxe a Andorra organizada polo IES O 
Milladoiro  do día 26 de marzo ao 2 de abril. 
 
Acepto tamén  as normas de comportamento anteriormente indicadas, así como as medidas que o 
profesorado acompañante deba tomar, se fose o caso, para corrixir a conduta do alumnado. 
 
Entendo e consinto que o profesorado acompañante pode empregar os datos persoais do alumno/a 
e a familia cos fins lóxicos e imprescindibles para a actividade. 
 
Ademais, comprométome a estar dispoñible nos teléfonos que indique e, en caso de necesidade de 
intervención médica urxente e non sendo posible contactar con nós, autorizo ao profesorado 
acompañante seguir as indicacións dos médicos/as. 
 
Datos do alumno/a: 
 
Nome e apelidos ........................................................................................................................ 
Teléfono móbil ..................................................................... 
Información que se considere pertinente para as profesoras acompañantes en relación á saúde ou a 
algunha medicación que oalumno/a deba tomar: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.. 
 
Datos do pai/nai/ titor-a legal: 
 
Nome e apelidos .................................................................................................................... 
Teléfono  móbil   ........................       Teléfono fixo.......................................... 
 
Nome e apelidos ..................................................................................................................... 
Teléfono  móbil ........................        Teléfono fixo.......................................... 
 
 
 
Sinatura/s   do pai/ nai ou titor/a 
 
 
 
 


