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Documento organizativo do persoal auxiliar administrativo, ano 2021. 

Calendario laboral. (En tres documentos achegados) 

• Calendario laboral do persoal de administración e servizos. 

• Calendario escolar do persoal docente. 

• Calendario escolar do persoal de administración e servizos, que é unha mestura do primeiro e o 

segundo. 

Días lectivos: 

• Mañás: como norma xeral o horario será de 08:30 a 14:30 horas, se ben é certo que este horario 

pode ser aumentado até as 7,5 horas diarias por necesidades do servizo, xa que a xornada ordinaria 

é de 7:45 a 15:15h. Coa fin de dar cobertura a todo o horario de apertura do centro, establécense 

dúas quendas: 

o Auxiliar 1  De 8 a 14 horas. 

o Auxiliar 2  Luns e xoves de 9 a 15 horas; martes, mércores e venres de 8:45 a 14:45h. 

• Tardes: atención á secretaría conforme o documento DC47DR12G - Quendas do PAS e equipo 

directivo polas tardes.  

Días hábiles (non lectivos) e vacacións: 

• Poderase establecer un horario reducido para estas datas e cunhas funcións distintas coa intención 

de aproveitar este tempo para aquelas tarefas ás que no día ao día non se lles pode dedicar o tempo 

oportuno. Como norma xeral: 

o 5h (9:00h a 14:00h)  festivos escolares (pontes, Entroido, Nadal e Semana Santa). 

o 6h (8:30h a 14:30h)  Verán, meses de xullo e agosto. 

Tempo do café: 

• Poderase gozar de até 30 minutos ao día, a poder ser na cafetería do centro, “con dispoñibilidade” 

e sempre sen coincidir cos períodos de lecer.  En caso de coincidir co persoal subalterno ou co 

persoal de limpeza, cadanseu posto de traballo deberán estar cuberto. 

Descrición das funcións: 

• Atención ordinaria da secretaría: 

o As encomendadas por calquera membro do equipo directivo segundo o organigrama. 

o As inherentes ao seu cargo conforme á lexislación vixente e o NOF. 

• Situacións especiais: 

o As de conserxería por mor de quendas, horarios reducidos, intercambio de funcións, 

horarios de tarde… 
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Permisos e licenzas. 

• Para a concesión de calquera permiso ou licenza, será preciso a presentación do documento 

“MD60SO16G – Solicitude e/ou concesión de permisos, licenzas e vacacións do PAS e laboral” e a 

documentación xustificativa (grampada e por detrás) que proceda, de se-lo caso. (Estes docu-

mentos encóntranse na web do centro www.iesaxunqueira2.com e nunhas bandexas na secretaría) 

• Dita documentación entregarase á persoa secretaria do centro. 

• No suposto de querer dispoñer do/s día/s de permiso para asuntos particulares sen xustificación 

(en adiante APs), terán os seguintes requisitos a cumprir: 

o Presentar a súa solicitude ante a dirección cunha antelación de 15 días. 

o Na procura de conciliar o dereito de os utilizar co deber de cubrir as necesidades do 

servizo, disporase deles preferentemente en períodos non lectivos, isto é, días nos que 

non haxa clases, asistidos ou administrados no centro, tendo en conta o seguinte: 

 Terase en conta a concorrencia e as licenzas ou permisos preconcedidos ou 

sobrevidos, garantindo polo menos sempre a presenza de un membro de cada 

corpo (persoal auxiliar administrativo, persoal de limpeza e persoal subalterno). 

o Non se concederán nas seguintes datas: 

 Primeira e última semana de cada trimestre e curso. 

 (persoal auxiliar administrativo e persoal subalterno) días con tardes de traballo 

previstas (avaliacións, probas de pendentes, reunións...) 

 (persoal auxiliar administrativo) días singulares  reserva, solicitude, matrícula, 

reclamacións, semana de 2º de bacharelato... 

 (persoal de limpeza) días singulares  días de limpeza xeral ou coordinada na 

que for preciso a presenza de tódalas persoas deste corpo. 

o En días lectivos, con administrados ou asistidos, só se concederá un por corpo e día e 

segundo ás necesidades do servizo. 

Asdo.: A secretaria.      V. e pr.: O director.   Asdo.: Auxiliares administrativas. 

 

 

Dª. Mónica Castells Cividanes     D. Juan Carlos Pérez Mestre. Irene     //     Noemia 

  

http://www.iesaxunqueira2.com/
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ANEXO: Normativa aplicable. 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (carácter supletorio) 
• Real decreto ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo. (registro diario da jornada) 
o Obrigatorio  Persoal laboral (servizo de limpeza e profesorado de relixión) 
o Por extensión  Resto do persoal de administración e servizos e dirección. 

• LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público 
da Comunidade Autónoma de Galicia. (37,5 horas semanais) 

• LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (art. 41.2.d – funcións auxiliar) 
o Circular 1/1994 pola que se ditan instrucións para a aplicación de rateos nos centros se 

secundaria.  
 Auxiliares administrativos  1 x 400 alumnos (+1 x 50%) + Xefe de secretaría 

(+1.000 alumnos) e nunca máis de 4 persoas.  
 Persoal de limpeza  1 x 1.800 m2. 
 Persoal subalterno  1 x 350 alumnos (+1 x 50%)  

o Resolución do 29 de xaneiro de 2009, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria, pola que se lle dá publicidade ao acordo entre esta consellería 
e as organizacións sindicais sobre a xornada de traballo do persoal subalterno e auxiliar 
administrativo que presta servizos nos centros educativos da Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria. (10 tardes ao ano) 

o RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que 
se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. 

o Información achegada polo servizo de recursos humanos da Xefatura territorial de 
Pontevedra. (2008) 

• Normas de organización e funcionamento (NOF) aprobadas polo consello escolar de 13/04/2021. 
• Calendario laboral: 

o Ano 2021: 
 DECRETO 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da 

Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021. 
 Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021. 
 RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións 

Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o 
ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

o Ano 2022: 
 DECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da 

Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022. 
 Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022. 
 (pendente) RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de 
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Emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o 
ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

o Curso 2021/22: 
 ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (non aplicable pero por extensión) 
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