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ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Si eres docent acompanyant: 

➔ Has d’avisar a l’alumnat que deixarà de tindre classe amb tu quan te’n vages a l’activitat. Si 

estaràs absent a primera o última hora, has d’avisar-los que no vinguen a primera hora o 

que se n’aniran a casa a última. Açò també s’ha d’avisar a les famílies per Itaca. 

➔ Has d’apuntar-te a l’aplicació d’absències de la intranet del web del centre en l’horari que 

estaràs absent de les teues classes el dia de l’activitat, escrivint que faltes per participar en 

l’activitat i deixar feina indicada per a l’alumnat que es quedarà sense tu. 

 

Si eres el/la docent organitzador/a: 

1. Si l’activitat és dins del centre: 

➔ Quan s’aprope la data de l’activitat has de fer l’organització en detall de l’activitat i contar-

ho a la vicedirecció. Has de tindre previst: nombre d’alumnes, horari de l’activitat, 

professorat acompanyant, etc. 

➔ Com més prompte millor i sempre almenys un mes abans de l’activitat, HAS DE PENJAR 

A LA INTRANET DEL WEB DEL CENTRE L’AVÍS DE L’ACTIVITAT. Pots fer açò quan 

sàpies segura la data i després anar completant la informació a la web, a mesura que la 

tingues clara. La informació que ha de figurar és la següent:  

1) Nom de l’activitat (el de la programació). 

2) Data, lloc i horari de l’activitat. 

3) Docent organitzador i professorat acompanyant. 

4) Relació de grups que participen i alumnat de cada grup que no assisteix a l’activitat 

(açò últim és molt important, per a poder posar-los falta si no acudeixen al centre). 

5) Professorat afectat, que es quedarà sense alumnat quan es faça l’activitat. 

➔ Has d’enviar un e-mail d’avís al professorat afectat, és dir, al professorat de l’alumnat que 

participa. També has d’enviar l’e-mail en còpia a la vicedirecció. 

➔ Has d’apuntar-te a l’aplicació d’absències de la intranet del web del centre, en l’horari que 

estaràs absent de les teues classes el dia de l’activitat, aclarint que faltes per participar en 

l’activitat i deixar indicada feina per a l’alumnat que es quedarà sense professor. 
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2. Si l’activitat és fora del centre i aneu caminant: 

➔ Has de fer tot allò inclòs a l’apartat anterior i, a més, les següents coses: 

➔ Has de tindre l’activitat prevista en la PGA. 

➔ Has de comprovar que tot l’alumnat participant està autoritzat a la matrícula per a fer 

eixides a peu. Si algun alumne/a no ho està, ha de dur autorització de tutor legal (a 

l’apartat d’autoritzacions de l’agenda) per a participar en la teua activitat; SI NO, NO POT 

PARTICIPAR. 

3. Si l’activitat és fora del centre amb bus: 

➔ Has de fer tot allò inclòs als apartats anteriors i, a més, les següents coses: 

➔ Has de demanar l’autorització dels tutors legals de l’alumnat que vulga participar. Cap 

alumne pot eixir del centre ni participar en l’activitat sense haver entregat 

l’autorització. El model d’autorització està inclòs en la documentació per al professorat de 

la web del centre. 

➔ Almenys amb un mes d’antelació has d’informar a la vicedirecció de la necessitat de 

contractat l’autobús i tindre preparades les següents dades: 

• Dia de l’activitat i destí. 

• Hora d’eixida de l’IES i de recollida en destí.  

• Nombre total de persones. 

• Nom i nombre de professors  acompanyants. 

• Nom i nombre dels professors responsables organitzadors. 

➔ Has de fixar l’import a cobrar a l’alumnat conjuntament amb la vicedirecció, recollir els 

diners de l’alumnat i portar un control exhaustiu dels qui han pagat. 

4. Si l’activitat té cost per a l’alumnat (per exemple entrada de teatre, etc.): 

➔ Has de fer les tasques anteriors segons en quins dels casos 1, 2 i/o 3 estigues i, a més, les 

següents coses: 

➔ Has de comunicar a vicedirecció el cost total de l’activitat i el nombre d’alumnes 

participants. Així podrem fixar el corresponent preu per a l’alumnat. 

➔ Has de recollir els diners de l’alumnat i portar un control exhaustiu dels qui han pagat. El 

full d’autorització, el teniu a la documentació d’inici de curs. 

➔ Desprès de l’activitat, hauràs d’entregar en vicedirecció una còpia de la factura emesa per 

l’empresa que haja cobrat els diners. 
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