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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de actividade complementaria1. 
Lugar:        Salón de actos. (conferencia, ...) 

      Megafonía, proxección, mesas...     Calefacción. (24 horas antes/despois) 

      Outro. (_________________________________________________________________).  

          Exposición. 
      Hall principal.        Hall de taquillas.  

      Taboleiros  ____ unidades. (máximo 12 u.)    Outro. (_______________________).  

          Outro. (____________________________________________________________________).  

Horario (sesións)2     1ª             2ª             3ª             4ª             5ª             6ª             7ª 

Datas     Celebrarase o ___/___/202__.     Do ___/___/202__ ao ___/___/202__. 

Profesorado implicado3:        (Lembrade anotarvos no libro de gardas para prever as substitucións) 

 Coordinador/a  (___________________________). 

 Axudante/s  (____________), (____________), (____________), (____________), (____________). 

Destinatarios     1º ESO.        2º ESO.        3º ESO.        4º ESO.        1º BTO.        2º BTO. 

Orzamento4:       (Lembrade que a cafetería ofrece o servizo de merendas, consultade á mesma) 
Transporte: . . . .       _______,____€. (A) 

Entradas: . . . .       _______,____€. (B) 

Axudas de custo5e complementarias6:      _______,____€. (C) 

Varios: . . . . .       _______,____€. (D) 

 

Total7: . (A+B+C+D) . . ___._______,____€. 

Alumnado: ________,____€. (50%) 

Centro: ________,____€. (50%) 

Pontevedra,  ____ de ______________________ de 202___. 
Asdo.: O/A profesor/a coordinador/a.                (Exemplar para a vicedirección) . 

 
1 Enténdese por actividade complementaria aquela que se desenvolve durante o horario escolar e no caso de saídas, pode continuar 
ao longo da xornada, sen embargo non inclúe pernoctación. 
2 As actividades realizaranse en sesións completas de 50 minutos e preferentemente entre os períodos de lecer. 
3 Sempre haberá unha persoa coordinadora e responsable da actividade e unha rateo dun/ha profesor/a por cada 20 alumnos. (art. 
67.c do Decreto 324/1996) 
4 Segundo as NOF, aprobadas o 13 de abril de 2021, o centro farase cargo do 50% da mesmo e o alumnado do resto. 
5 No caso de que a actividade remate máis aló das 15:00 horas e non inclúa xantar para o profesorado, engadiráselle 18,70€  por cada 
un deles, conforme ao Decreto 144/2001, modificado polas Resolucións do 29-12-2005 e do 20-06-2008 e Decreto 144/2008. 
6 No caso de que a actividade remate máis aló das 15:00 horas engadiráselle 15€ de imprevistos e gastos varios por cada profesorado 
implicado segundo as NOF, aprobadas o 13 de abril de 2021. 
7 Para o pago dos importes será preciso a presentación da/s oportuna/s factura/s conforme ao Decreto 201/2003. 
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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de actividade complementaria8. 
Lugar:        Salón de actos. (conferencia, ...) 

      Megafonía, proxección, mesas...     Calefacción. (24 horas antes/despois) 

      Outro. (_________________________________________________________________).  

          Exposición. 
      Hall principal.        Hall de taquillas.  

      Taboleiros  ____ unidades. (máximo 12 u.)    Outro. (_______________________).  

          Outro. (____________________________________________________________________).  

Horario (sesións)9     1ª             2ª             3ª             4ª             5ª             6ª             7ª 

Datas     Celebrarase o ___/___/202__.     Do ___/___/202__ ao ___/___/202__. 

Profesorado implicado10:        (Lembrade anotarvos no libro de gardas para prever as substitucións) 

 Coordinador/a  (___________________________). 

 Axudante/s  (____________), (____________), (____________), (____________), (____________). 

Destinatarios     1º ESO.        2º ESO.        3º ESO.        4º ESO.        1º BTO.        2º BTO. 

Orzamento11:       (Lembrade que a cafetería ofrece o servizo de merendas, consultade á mesma) 
Transporte: . . . .       _______,____€. (A) 

Entradas: . . . .       _______,____€. (B) 

Axudas de custo12e complementarias13:   _______,____€. (C) 

Varios: . . . . .       _______,____€. (D) 

 

Total14: . (A+B+C+D) .___._______,____€. 

Alumnado: ________,____€. (50%) 

Centro: ________,____€. (50%) 

Pontevedra,  ____ de ______________________ de 202___. 
Asdo.: O/A profesor/a coordinador/a.                (Exemplar para a secretaría) . 

 
8 Enténdese por actividade complementaria aquela que se desenvolve durante o horario escolar e no caso de saídas, pode continuar 
ao longo da xornada, sen embargo non inclúe pernoctación. 
9 As actividades realizaranse en sesións completas de 50 minutos e preferentemente entre os períodos de lecer. 
10 Sempre haberá unha persoa coordinadora e responsable da actividade e unha rateo dun/ha profesor/a por cada 20 alumnos. (art. 
67.c do Decreto 324/1996) 
11 Segundo as NOF, aprobadas o 13 de abril de 2021, o centro farase cargo do 50% da mesmo e o alumnado do resto. 
12 No caso de que a actividade remate máis aló das 15:00 horas e non inclúa xantar para o profesorado, engadiráselle 18,70€  por cada 
un deles, conforme ao Decreto 144/2001, modificado polas Resolucións do 29-12-2005 e do 20-06-2008 e Decreto 144/2008. 
13 No caso de que a actividade remate máis aló das 15:00 horas engadiráselle 15€ de imprevistos e gastos varios por cada profesorado 
implicado segundo as NOF, aprobadas o 13 de abril de 2021. 
14 Para o pago dos importes será preciso a presentación da/s oportuna/s factura/s conforme ao Decreto 201/2003. 
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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de actividade complementaria15. 
Lugar:        Salón de actos. (conferencia, ...) 

      Megafonía, proxección, mesas...     Calefacción. (24 horas antes/despois) 

      Outro. (_________________________________________________________________).  

          Exposición. 
      Hall principal.        Hall de taquillas.  

      Taboleiros  ____ unidades. (máximo 12 u.)    Outro. (_______________________).  

          Outro. (____________________________________________________________________).  

Horario (sesións)16     1ª             2ª             3ª             4ª             5ª             6ª             7ª 

Datas     Celebrarase o ___/___/202__.     Do ___/___/202__ ao ___/___/202__. 

Profesorado implicado17:        (Lembrade anotarvos no libro de gardas para prever as substitucións) 

 Coordinador/a  (___________________________). 

 Axudante/s  (____________), (____________), (____________), (____________), (____________). 

Destinatarios     1º ESO.        2º ESO.        3º ESO.        4º ESO.        1º BTO.        2º BTO. 

Orzamento18:       (Lembrade que a cafetería ofrece o servizo de merendas, consultade á mesma) 
Transporte: . . . .       _______,____€. (A) 

Entradas: . . . .       _______,____€. (B) 

Axudas de custo19e complementarias20:   _______,____€. (C) 

Varios: . . . . .       _______,____€. (D) 

 

Total21: . (A+B+C+D) .___._______,____€. 

Alumnado: ________,____€. (50%) 

Centro: ________,____€. (50%) 

Pontevedra,  ____ de ______________________ de 202___. 
Asdo.: O/A profesor/a coordinador/a.                (Exemplar para a persoa interesada) . 

 
15 Enténdese por actividade complementaria aquela que se desenvolve durante o horario escolar e no caso de saídas, pode continuar 
ao longo da xornada, sen embargo non inclúe pernoctación. 
16 As actividades realizaranse en sesións completas de 50 minutos e preferentemente entre os períodos de lecer. 
17 Sempre haberá unha persoa coordinadora e responsable da actividade e unha rateo dun/ha profesor/a por cada 20 alumnos. (art. 
67.c do Decreto 324/1996) 
18 Segundo as NOF, aprobadas o 13 de abril de 2021, o centro farase cargo do 50% da mesmo e o alumnado do resto. 
19 No caso de que a actividade remate máis aló das 15:00 horas e non inclúa xantar para o profesorado, engadiráselle 18,70€  por cada 
un deles, conforme ao Decreto 144/2001, modificado polas Resolucións do 29-12-2005 e do 20-06-2008 e Decreto 144/2008. 
20 No caso de que a actividade remate máis aló das 15:00 horas engadiráselle 15€ de imprevistos e gastos varios por cada profesorado 
implicado segundo as NOF, aprobadas o 13 de abril de 2021. 
21 Para o pago dos importes será preciso a presentación da/s oportuna/s factura/s conforme ao Decreto 201/2003. 


