
PROPOSTA D’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

DEPARTAMENT: CURS:

NOM / TÍTOL DE L’ACTIVITAT:

LLOC(S) DE REALITZACIÓ:

DATA/DATES:

DURADA:

OBJECTIU(S):

ALUMNAT QUE PARTICIPARÀ:

CURS GRUP NOMBRE D’ALUMNES AUTORITZATS PELS PARES

TOTAL D’ALUMNES

COST PREVIST

PER ACTIVITAT:

PER TRANSPORT:

ALTRES:

L’I.E.S. JAUME I DE BORRIANA. VICEDIRECCIÓ.



INSTRUCCIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

1. Reviseu el calendari d’activitats a la pàgina web del centre (Centre > Vicedirecció > Calendari

d’activitats) per a comprovar que no coincideix amb altra activitat del mateix alumnat.

2. Presenteu a Vicedirecció aquesta fulla de Proposta d’activitat extraescolar amb la informació

esencial. Amb aquest document ja no és necessari presentar memòria; inclourem l’activitat a la

PGA perquè es reconeguen els crèdits al compte de formació del professorat participant (OVIDOC).

3. Professorat acompanyant: La quantitat de professorat recomanable per a les eixides és

aproximadament d’un docent per cada 20 alumnes, depenent del tipus d’activitat, la duració o les

característiques de l’alumnat.

4. Alumnat participant: Hem de propiciar activitats el més inclusives possibles, de manera que tinga

oportunitat de participar tot l’alumnat:

a. Facilitar la participació d’alumnat amb dificultats econòmiques, de mobilitat o d’altre tipus.

b. Oferir l’activitat a tot l’alumnat del mateix nivell (incloure Aula CiL, FPB, etc.).

c. Si hi ha places limitades, tindre uns criteris de selecció clars i justos.

5. Reserva de transport: Contacte de les empreses d’autobusos: Rutas Rodríguez

<autocares@rutasrodriguez.com>, Autocares Meseguer <info@autocaresmeseguer.com>, Autos Vives

<autosvives@autosvives.com>, Hicid <ventas@hicid.es>.

6. Respecte als pagaments de les despeses, heu de tindre en compte aquestes condicions (podeu

preguntar a Secretaria davant de qualsevol dubte):

a. Si les despeses les paga l’alumnat: No es pot facturar a nom de l’institut. En aquest cas es

poden fer dues coses:

i. El professorat encarregat arreplegarà els diners i pagarà a l’empresa, amb factura a

nom del professorat. Tampoc es poden ingresar aquests diners al compte bancari

del centre.

ii. També es pot buscar una empresa que gestione els pagaments de manera que les

famílies puguen fer l’ingrés directament a un compte de la pròpia empresa.

b. Si es tracta d’una activitat inclosa dins d’un programa (PIIE, PEAFS, etc.) l’empresa ha de

facturar a nom de l’institut una vegada es realitze el servei i el centre realitzarà la

transferència.

7. Informeu a l’equip docent dels grups participants mitjançant un correu amb una setmana

d’antelació (al Drive del centre teniu una carpeta amb els grups de correu de tots els equips

docents).

8. Envieu el llistat d’alumnat participant ordenat per grups i per ordre alfabètic (o pengeu-lo a la sala

de professorat).

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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