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CRITERIOS PARA DESEÑAR, SELECCIONAR, ORGANIZAR E AVALIAR AS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
DEFINICIÓNS 
 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co 
alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter 
diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considerar as visitas, 
traballos de campo, viaxes de estudo, conmemoracións e outras semellantes. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na 
programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo 
e nas que a participación é voluntaria. 

O Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares encargarase de 
promover, organizar e facilitar as actividades deste tipo incluídas cada curso na 
Programación Xeral Anual, tendo en conta as directrices e criterios establecidos polo 
Consello Escolar. 

O departamento de actividades complementarias está constituído polo Vicedirector/a, que 
actuará como xefe/a do departamento, o responsable da biblioteca e o dinamizador/a do 
Equipo de Normalización Lingüística. Para cada actividade concreta colaborará o 
profesorado e alumnado encargado desta. 

Para todo o alumnado será obrigatoria a asistencia ás actividades complementarias que se 
realicen dentro do centro ou en Silleda en períodos lectivos, se así se decidiu no momento 
da matrícula. A participación en actividades extraescolares fóra da localidade de Silleda terá 
carácter voluntario e requirirá unha autorización paterna. 

As funcións deste Departamento son: 
• Elaborar, a principio de curso, un programa de actividades, tendo en conta as 

propostas dos distintos sectores, que propoñerá ao Consello Escolar para a súa 
aprobación. Ao longo do curso fará o seguimento e coordinará as actividades 
aprobadas. 

• Dar a coñecer ao alumnado a información relativa ás actividades do Departamento. 
• A coordinación e a organización das viaxes de estudos, os intercambios escolares e 

calquera tipo de viaxes que se realicen con alumnos/as. 
• Organizar a utilización da Biblioteca do Instituto en colaboración co profesorado que 

constitúe o equipo de apoio da Biblioteca Escolar. 
 
PROGRAMACIÓN E APROBACIÓN DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS  

 O Plan Anual do Centro, que é aprobado polo Consello Escolar, reflectirá a 
programación das actividades complementarias e extraescolares que vaian realizarse 
ao longo do curso, de acordo cos criterios sinalados neste Proxecto Curricular e 
dentro do marco do Proxecto de Centro. 

• No noso Centro estas actividades serán promovidas, coordinadas e organizadas pola 
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Vicedirección. Para tales efectos, o Vicedirector/a desempeñará as súas funcións en 
colaboración cos Xefes dos Departamentos Didácticos, os Equipos Dinamizadores e 
coa Xunta de Delegados do alumnado. 

• Sen prexuízo do anterior, as actividades complementarias e extraescolares que se 
realicen a iniciativa dos Departamentos Didácticos ou dos Equipos Dinamizadores 
deberán ser aprobadas por eles, coordinadas coa Vicedirección e comunicada a súa 
realización á Xefatura de Estudos cunha antelación mínima dunha semana. En casos 
excepcionais que, por razóns de urxencia ou imprevisión non achacable aos 
organizadores, non se puidese levar a cabo o pre-aviso dunha semana, será 
condición indispensable a comunicación á Xefatura de Estudos. 

• A realización de calquera tipo de actividade, sexa complementaria ou extraescolar, 
que por especiais circunstancias non poida ser aprobada a comezo de curso, deberá 
levar o respaldo (adoptado en reunión) e a aprobación do Departamento/s (ou de 
calquera dos equipos dinamizadores) que a organice, e do Equipo Directivo. 

• Á hora da programación das actividades complementarias e extraescolares terase en 
conta que non prexudiquen o proceso de avaliación do alumnado, polo que, na 
medida do posible levarán a cabo ao longo do primeiro e segundo trimestre. Terase 
especial coidado en restrinxir a realización das mesmas en períodos de exames e 
avaliacións. 
Tamén se terá en conta a relación de actividades realizadas e programadas en cada 
curso. Neste sentido, a Vicedirección avaliará as circunstancias extraordinarias que 
se dan en 4º de ESO (Excursión de fin de etapa) e 2º de Bacharelato (Selectividade), 
procurando limitar o impacto que puideran ter no cumprimento íntegro das 
programacións. 
Isto supón demandar do profesorado a restrición das propostas e, sobre todo, a 
coordinación entre diferentes departamentos. 

 

FINANCIACIÓN DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
• O financiamento dos gastos ocasionados pola realización destas actividades farase a 

través de: 
• As cantidades que aproba o Consello Escolar procedentes da asignación que 

o centro recibe da Consellería de Educación, en concepto de gastos de 
funcionamento. 

• As cantidades que poidan recibirse a tales efectos de calquera Ente público 
ou privado. 

• As achegas realizadas polos usuarios. 
• En xeral, os usuarios efectuarán o pago de cada actividade extraescolar de acordo co 

que a tales efectos decida o Consello Escolar do Centro. O feito de non efectuar o 
pago na forma que se determine suporá a perda do dereito a participar na 
actividade correspondente. 

• Se o custo non se repercutira nos usuarios, será sufragado polos departamentos que 
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as organicen. Na medida do posible o Centro evitará o gasto que supón a invitación a 
comer dos conferenciantes. Se a actividade tivera unha repercusión “transversal”, e 
houbese que pagar a quen a impartise, os organizadores poderían contar cunha 
subvención (non máis dunha por Departamento e curso). Aínda así, é aconsellable 
que busquen colaboración noutros para o financiamento dos seus proxectos. 

• De xeito excepcional, o Consello Escolar podería arbitrar as medidas oportunas para, 
na medida que o permitan as dispoñibilidades orzamentarias, eximir total ou 
parcialmente do pago destas actividades ao alumnado que solicite participar nelas e 
se atope en situación social desfavorecida. Poderían servir de criterio as orientacións 
procedentes dos servizos sociais do Concello para advertir a situación de extrema 
necesidade dos alumnos e alumnas que sexan identificados nestas circunstancias. 
Desgraciadamente, a dispoñibilidade orzamentaria non permite satisfacer o custo 
das actividades que se prolonguen máis aló dunha xornada. 

• O alumnado de 4º curso da ESO poderá completar ingresos de cara á realización da 
súa viaxe de fin de etapa a través da venda de diferentes produtos, para o que 
contará co apoio do Centro a través da Vicedirección. Para evitar que se produza 
unha concorrencia de intereses que dificulten o financiamento desta actividade, o 
resto das viaxes que se puidesen organizar terán que contar con recursos propios, ou 
aqueles que procedan doutros ingresos obtidos fóra do recinto do Centro. 

 
ORGANIZACIÓN E DESENVOLVIMENTO 

• Toda actividade deberá ter nomeado un/a profesor/a responsable/s. Esta esixencia 
non afectará a aquelas iniciativas que proveñan dun órgano colexiado do Centro ou 
dalgunha das asociacións legalmente constituídas. 

• Naqueles casos en que para o desenvolvemento adecuado dunha actividade se 
necesita a participación de varios profesores ou profesoras, o/a responsable ou 
responsables da actividade, en coordinación coa Xefatura de Estudos, adoptará/n as 
medidas precisas para preservar o funcionamento normal do Centro. Neste sentido, 
e con carácter xeral, os acompañantes serán os docentes que, no tempo que dure o 
acto, lles estean impartindo clase aos grupos respectivos. Tan só, excepcionalmente, 
o profesorado de garda substituirá a algún profesor que se atope no Centro. Para 
iso, parece aconsellable que os/as organizadores/as de cada actividade programen 
esta en horas que se desenvolvan as sesións lectivas correspondentes ao curso en 
que desexen realizala. 

• En caso de levar a cabo unha saída do Centro con alumnos e alumnas, deberá 
entregarse en Xefatura de Estudos, cunha antelación dunha semana, a seguinte 
información: 

• Data de realización da viaxe. 
• Unha programación detallada da viaxe no referente á súa organización: hora 

de saída, hora de chegada, percorrido, lugares por orde cronolóxica que se 
queren visitar (cos seus horarios), sitios onde se dorme (no seu caso) con 
dirección e número de teléfono, custo e forma en que se paga a viaxe, etc. 
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Neste apartado débense incluír o orzamento correspondente ás dietas do 
profesorado. 

• Relación de profesores e alumnos que realizarán a actividade. 
• As correspondentes autorizacións dos pais e titores legais dos alumnos e 

alumnas menores de idade. Os profesores/as responsables da organización 
usarán as autorizacións para controlar a asistencia e depositaranas na 
Xefatura de Estudos con anterioridade á saída dos alumnos co fin de cubrir 
calquera responsabilidade. 

• Na programación e execución destas actividades non se poderá establecer ningún 
criterio discriminatorio, estimulando a socialización, integración e participación de 
todos os membros da Comunidade Educativa. 

• Estimularase a realización de actividades que supoñan a participación de distintas 
áreas de coñecemento, priorizando aquelas que contemplen a interdisciplinariedade 
de distintas materias. 

• Cando haxa alumnado que non participa nas actividades programadas, os 
responsables e/ou os titores/as dos cursos implicados nas mesmas, en colaboración 
coa Xefatura de Estudos, arbitrarán medidas de atención que manteñan ocupados 
ao conxunto dos alumnos, baixo o coidado do profesorado de garda. Para este fin 
pódense utilizar os novos recursos de que dispoñen as aulas, e ter unha 
programación estable de materiais por nivel que faciliten o labor deste profesorado. 

• Garántese o dereito á realización de actividades complementarias e extraescolares 
dos profesores e profesoras que polas especiais circunstancias das súas materias 
teñen poucos alumnos.  

• Non se poderá realizar ningunha actividade complementaria ou extraescolar, que se 
desenvolva por espazo de máis dunha xornada, sen a participación, polo menos, do 
cincuenta por cento dos alumnos e alumnas aos que vai dirixida a mesma, e que 
asisten regularmente a clase, agás aquelas que, polas súas propias características, 
non vaian destinadas á totalidade do curso, grupo, ciclo, etc. Calquera excepción a 
este principio debería contar coa autorización do Equipo Directivo.  Nos casos 
excepcionais, aos que se refire o punto anterior, en que unha actividade (sexa 
programada por un Departamento, equipo dinamizador, ou calquera outro equipo 
didáctico) transcorra por un período superior a unha xornada, e non cumpra co 
requisito da participación de máis dun 50% de cada grupo de referencia, deberá 
abrirse a posibilidade de ofertar a outros departamentos para que participen ou 
colaboren na organización da mesma, e, en consecuencia, que os alumnos desas 
aulas que así o desexen, podan incorporase a esa actividade.  

• Naquelas actividades que supoñan saída do Centro, o número de docentes que 
acompañarán ao alumnado será dun por cada vinte, incrementándose nas fraccións 
superiores a este número. Como regra xeral procurarase que, en todo caso, o 
número mínimo de profesores nunha actividade que se desenvolva fora do Centro 
sexa de dous.  

• A Xefatura de Estudos poderá excluír da participación nunha actividade, incluído as 
viaxes, a aqueles alumnos e alumnas que mostren reiteradas faltas de respecto cara 
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as normas de convivencia existentes no Centro. Perderase o dereito de asistencia de 
forma automática no caso de ter cinco faltas de orde acumuladas, no ben entendido 
de que estas derivaran en partes de convivencia. O profesor responsable dunha 
actividade poderá, se o comportamento dalgún alumno ou alumna non é o axeitado, 
impor as sancións correspondentes, podendo, en caso de gravidade, e coas 
precaucións e dilixencias debidas, proceder ao retorno ao seu domicilio do alumno 
ou alumna. Desta actuación darase coñecemento á Dirección do Centro e os gastos 
imputaránselle á familia. 

• A preparación de actividades complementarias non suporá, salvo casos excepcionais 
e con autorización da Xefatura de Estudos, perdas de clases para profesorado ou 
para o alumnado. 

Modelos de comunicación. As actividades que finalmente sexan aprobadas serán 
comunicadas con antelación ao profesorado das aulas afectadas pola celebración das 
mesmas. A tal efecto, a Vicedirección colocará, con antelación, un anuncio na sala de 
profesores e nas clases, e enviará un correo electrónico no mesmo sentido. 
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