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ANEXO  

PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS 

DO PERSOAL NON DOCENTE 

 

Organización do persoal non docente 

O IES A Sardiñeira está composto por dous edificios, que corresponden as ensinanzas de 

ESO -Bacharelato e Ciclos formativos.  

Os horarios lectivos son diferentes. 

No edificio de ESO e BAC o horario  é de luns a venres de 8:45 h a 14:25 h e os martes 

de 16:30 h a 18:10 h.  

En Ciclos formativos  o horario é de luns a venres de 8:45 h a 14:15 h e de 16:30 h a 

21:30 h. (En ciclos formativos hai oferta de adultos modular, en horario de nocturno). 

 

O persoal non docente así como os seus horarios aprobados para este curso, figuran no 

Capítulo II da Programación Xeral Anual do centro. 

 

Horario 

 

 Persoal de administración: de luns a xoves de 08:30 h a 14:30 h e de 16:30 h a 

18:30 h; os venres de 08:30 h a 14:00h.  

O horario de atención ao público é de luns a venres de 08:30 h a 14:00 h e a 

tarde do martes de 16:30 h a 18:30 h. 

 

 Persoal de limpeza:  

Edificio de secundaria 

Unha persoa de mañá: de 08:00 h a 15:30 h. 

Dúas persoas de tarde: de 13:00 h a 20:30 h. 

Edificio de ciclos 

Unha persoa de mañá, media xornada: de 10:00 h a 13:45 h. 

Dúas persoas de tarde: de 14:00 h a 21:30 h. 
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 Persoal subalterno: O persoal combinarase, en quendas rotatorias, para ter cuberto 

todo horario lectivo do centro. Na semana anterior, notifican á Secretaria do centro 

as quendas de traballo de cada un. O horario seguirá o establecido na Resolución 

do 29 de xaneiro de 2009 (DOG, 06/02/09).  

 

 Auxiliares de conversa: o seu horario é do 1 de outubro ao 1 de febreiro no noso 

centro. Realizan 16 h semanais distribuídas polos departamentos de idiomas entre 

o maior número de grupos posibles (ESO, BAC e ciclos formativos). 

 

Persoal. 

 2 auxiliares administrativos 

  5 persoas a xornada completa (3 en secundaria e 2 en ciclos) e 1 a media xornada 

(edificio de ciclos) de persoal de limpeza. 

 3 persoal subalterno: atenden os dous edificios, dous pola mañá e un pola tarde. 

 2 auxiliares de conversa. 

 

Períodos non lectivos. 

 

O centro abrirá en períodos non lectivos, no horario fixado pola Dirección do centro. 

Os períodos de vacacións fixaranse cunha antelación mínima dun mes.  

- O persoal administrativo evitará na medida do posible, coller vacacións nos 

períodos de matrícula e gran carga de traballo. 

- O persoal subalterno e de limpeza desfrutará das vacacións nos meses de xullo e 

agosto. Deberán comunicar as súas vacacións á Secretaria do centro. 

 

 

Obxectivos 

• Colaborar na boa marcha das relacións entre todos os sectores que constitúen a 

comunidade educativa. 

• Dar conta das súas necesidades e colaborar, dentro das súas funcións, na busca de 

solucións. 



          IES  A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41 - 15008 A Coruña 

Correo-e:   ies.sardineira@edu.xunta.es    

Tlf.  881 960 150 Fax  881 960 161 

 

 

• Promover a participación do persoal non docente na mellora dos espazos do 

centro. 

• Desenvolver o plan de autoprotección e gradualmente adaptar o centro ás 

directrices que marque este plan e formando ao persoal nas pautas a seguir en 

determinadas circunstancias. 

• Promover a participación do persoal non docente na renovación e as votacións ao 

Consello Escolar. 

• Participar nos diferentes foros e órganos colexiados, segundo indica a lexislación 

(consello escolar, equipo de dinamización lingüística, comisión de 

convivencia,...) 

• Transmitir, a través do seu representante no Consello Escolar, os seus intereses e 

das súas necesidades. 

• Participar nas actividades do centro tanto lúdicas como educativas que se leven a 

cabo no instituto. 

• Mellorar os espazos da conserxaría e almacéns. 

• Formarse en relación ao plan de emerxencia do centro. 

• Votar para a renovación dos representantes do persoal non docente no Consello 

Escolar. 

• Reunirse periodicamente ca Secretaria ou a Dirección para transmitir necesidades, 

detección de situacións prexudiciais ou beneficiosas para o centro, transmitir 

rogos, avaliar o traballo,... 

 

Funcións. 

Serán as marcadas pola Lei vixente. 

De xeito xeral, as funcións principais son: 

Persoal administrativo 

• As tarefas da xestión administrativa do Instituto. Matriculación do alumnado.  

• Confección, custodia e tramitación da documentación académica oficial do 

alumnado.  
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• Atención e información ao alumnado, pais e nais e público en xeral sobre 

cuestións administrativas e do Centro.  

• Colaboración co resto da Comunidade Educativa para o bo funcionamento do 

Centro. 

 

Persoal subalterno 

• Establecer e atender as comunicacións telefónicas . 

• Control de accesos e portas, procedendo, no seu caso, á identificación do persoal 

visitante. 

• Vixilancia do interior do instituto, incluídos os espazos abertos (patios, xardíns, 

etc.) do mesmo.  

• Efectuar a apertura e peche de portas e accesos.  

• Conexión e desconexión de determinadas instalacións tales como calefacción, 

refrixeración, alarmas de seguridade e outras tarefas de similar complexidade.  

• Franqueo, depósito, entrega, recollida e distribución de correspondencia.  

• Efectuar recados fóra ou dentro do Centro de traballo.  

• Porteo de paquetería e obxectos de pequenas dimensións.  

• Atención e información ao público.  

• Facerse cargo de entregas e avisos. 

• Realizar copias manexando máquinas sinxelas de reprografía. 

• Tomar nota e dar conta ao equipo directivo de cantas anomalías ou incidencias 

observen no Centro. 

 

Persoal de limpeza 

• Mantemento da limpeza nas instalacións do centro. 

• Comunicar anomalías ou incidencias que observen no Centro ao Equipo directivo. 

 

Aprobado polo Consello escolar o 14 de outubro de 2021. 


