
PROTOCOLO ACTUACIÓN REALIZACIÓN AAEEC IES REGO DE TRABE 18/19 

 

1.  O Departamento ou docente responsable da actividade, presentará a Vicedirección a 

proposta (mínimo 15 días antes da súa realización), mediante o impreso de SOLICITUDE 

AAEECC (dispoñible na web do IES Rego de Trabe, así como na correspondente bandexa da sala 

de titorías). 

2.  Vicedirección trasladará dita proposta á Xefatura de Estudos (15 días antes), e a  expoñerá no 

taboleiro e subirá a web  a través de Google calendar AAEECC. Tamén se encargará de 

xestionar solicitude do transporte. 

3.  Vicedirección entregará as autorizacións ao responsable da actividade. 

4.  Xefatura notificará a actividade aos profesores afectados. 

5.  O responsable da actividade entregará as autorizacións ao alumnado, e se encargará de 

recoller as mesmas e os cartos. Encargarase de determinar os profesores acompañantes da 

actividade. 

6.  O responsable entregará as autorizacións e cartos a Vicedirección (tras rematar o plazo de 

recollida fixado nas autorizacións). 

7. Vicedirección trasladará as aportacións económicas á SECRETARIA do centro (mínimo 3 días 

antes da actividade). 

8. Vicedirección trasladará á Xefatura de Estudos o listado definitiva de asistentes (Xade: 

alumnado---actividades), (mínimo 3 días antes da actividade). 

9. Xefatura de Estudos realizará o horario de gardas para cubrir as clases do profesorado 

implicado, engadirá no parte de aula o listado de asistentes e entregará o listado de asistentes 

ao responsable directo da actividade. 

10. A Secretaria do centro realizará a trasferencia bancaria polo importe sinalado e abonará as 

dietas ao profesorado correspondente. 

11. Despois da actividade os responsables en colaboración có alumnado participante, realizarán a 

memoria da actividade mediante o impreso de VALORACIÓN AAEECC (dispoñible na web do 

IES Rego de Trabe, así como na correspondente bandexa da sala de titorías), e o entregarán a 

VICEDIRECCIÓN. 

 

Consideracións a ter en conta: 

 Para a realización da actividade será necesaria a participación mínima do 50% do alumnado 

do grupo. 

 Sempre acompañarán un mínimo de 2 profesores e 1:20 alumnos. 

 O profesorado responsable escollerá  aos docentes acompañntes tendo en conta a seguinte 

orde de prioridades: profesorado que imparta docencia aos grupos participantes ou docentes 

do departamento que promove a actividade. 

 Se o regreso ocorre xa iniciada unha sesión, ata o comezo da seguinte o alumnado será 

acompañado no patio ou pista cuberta sen interferir nas posibles clases de EF. 

 En bacharelato non se farán viaxes de estudos a partir do 1 de Maio. 

 As AAEECC a partir de Xuño, realizaranse unha vez finalizado o calendario de exames. 


