
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROMOVIDAS POLO CENTRO 

 

Na Orde 22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos  das 

escolas de educación infantil e colexios de educación primaria, defínese o que 

se entende por actividades complementarias e extraescolares e sinálanse as 

características das mesmas:  

 Considéranse actividades complementarias as organizadas polo 

centro durante o horario lectivo, que formando parte das programacións 

didácticas, teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas polo 

momento, espazos ou recursos que utilizan. 

 Considéranse actividades extraescolares aquelas que, sendo 

organizadas polo centro, por entidades sen ánimo de lucro, 

asociacións,...figurando xa programación xeral anual, realízanse fóra do 

horario lectivo. 

Este ano o equipo de Actividades Complementaria e Extraescolares estará 

composto polos seguintes membros: 

 Alicia Pereira Pereira ( coordinadora) 

 Soraya González Gutiérrez 

Para a realización de todas a actividades teranse en conta as indicacións 

establecidas no protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 no centro 

educativo. 

Debido a isto, na súa realización, respectaranse os grupos de convivencia 

estable e priorizaranse no exterior. 

Se a transmisión é moi baixa (nova normalidade) permitirase que os grupos de 

convivencia estable interaccionen con outros grupos do mesmo curso na 

realización dalgunha actividade, sempre e cando sexa ao aire libre. 

 

A continuación detállanse as actividades que se levarán a cabo, aínda que se 

valorará a posibilidade de realizar unha actuación no recinto escolar por parte 

de persoal externo ao centro, se as condicións sanitarias o permiten nese 

momento. 

 

 

 



PROPOSTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA O CURSO 

2021/2022. 

 

1º TRIMESTRE: 

 

ACTIVIDADE: VIAXE A TRANSILVANIA 

DATA: outubro/novembro 2021 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: sede e aulas de parroquia. 

GRUPOS QUE ASISTIRÁN: todas as aulas do CRA. 

DESCRICIÓN: aportaranse diversos recursos educativos para que cada titor e 

titora conmemore esta data co seu grupo de alumnos e alumnas. 

No caso de ensino a distancia, estes recursos serán proporcionados ás familias 

a través da páxina web do centro e/ou aula virtual. 

ACTIVIDADE: CASTAÑAZO ROCK 

DATA: novembro 2021. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: sede e aulas de parroquia.  

GRUPOS QUE ASISTIÁN: todas as aulas do CRA. 

DESCRICIÓN: celebraremos o magosto a ritmo de música. 

No caso de ensino a distancia, facilitaráselle ás familias un vídeo coa gravación 

da canción.  

 

2º TRIMESTRE: 

 

ACTIVIDADE: FESTIVAL DE EUROVISIÓN 

DATA: febreiro. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: sede e aulas de parroquia. 

GRUPOS QUE ASISTIRÁN: todas as aulas do CRA. 

DESCRICIÓN: como cada ano, celebraremos o Entroido, xa que é unha festa 

con moito interese no contorno dos nosos alumnos e alumnas. Tendo en conta 

a temática do proxecto de centro, disfrazarémonos e viaxaremos cantando 

polos diferentes países do mundo. 

No caso de ensino a distancia, os nenos e nenas poderán disfrazarse nos seus 

fogares e  cantar en familia a canción correspondente ao seu país. Asemade, 

poderán inmortalizar este momento, que logo compartiremos co resto do 



alumnado. 

EXPLORACIÓN DO NOSO CONTORNO 

Durante o curso será posible realizar saídas polo contorno da localidade, 

aproveitando os recursos naturais, culturais e sociais que nos ofrece. Poderase 

contar coa colaboración das familias, fóra do recinto escolar, para o seu 

desenvolvemento.  

Cada aula poderá decidir cales vai a realizar en función da súas 

programacións. Será preciso comunicarllo previamente á dirección do centro e 

contando sempre coa autorización debidamente asinada dos país, nais ou 

titores legais. 

Asemade, este tipo de actividades só poderán levarse a cabo cando as 

condicións sanitarias o permitan e non supoña ningún risco para o alumnado. 

PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA EN ESCENARIOS DIFERENTES 

AO PRESENCIAL.  

No referido á atención educativa do alumnado nos escenarios que impliquen 

unha atención diferente da establecida con carácter xeral para o ensino 

presencial, seguirase o establecido no apartado correspondente da PXA: 

PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA NOS DIFERENTES ESCENARIOS.” 

 

 


