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Documento organizativo do persoal subalterno, 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 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. 

Días lectivos:  

• En situacións excepcionais, isto é, cando só haxa unha persoa subalterna, sempre será prioritario 

o horario de mañá da persoa subalterna 1, para garantir a apertura, atención e peche ordinarios. 

o 2 horarios pola mañá. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Persoa subalterna 1 (Marta) Persoa subalterna 2 (Isabel) 

 07:45-08:30 Apertura do centro. 

1ª 08:30-09:20 Atención á conserxería. Vixilancia corredores. 

2ª 09:20-10:10 Vixilancia corredores. Atención á conserxería. 

1º período de lecer Atención á conserxería. Vixilancia portas da zona de aulas. 

3ª 10:30-11:20 Atención á conserxería. Vixilancia corredores. 

4ª 11:20-12:10 Vixilancia corredores. Atención á conserxería. 

2º período de lecer Vixilancia corredores. Vixilancia portas da zona de aulas. 

5ª 12:30-13:20 Atención á conserxería. Vixilancia corredores. 

6ª 13:20-14:10 Vixilancia corredores. Atención á conserxería. 

7ª 14:10-15:00 Atención á conserxería. Vixilancia corredores. 

 14:10-14:30 

15:00-15:30 
Peche do centro. 

 Tardes Atención á conserxería (por quendas, só unha persoa subalterna). 



 
  
 

Dirección DC60SO03G Actualización do 03 de Novembro de 2021 Páxina 2 de 12 
 

iesaxunqueira2.com 886.15.90.90 ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal IES A Xunqueira II 

o 2 horarios combinados. 

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. 

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: 

 Persoa subalterna 1 (Marta) Persoa subalterna 2 (Isabel) 

 08:00-08:30 Apertura do centro. 
Libra 

1ª 08:30-09:20 Atención á conserxería e  

vixilancia corredores. 2ª 09:20-10:10 Chega ás 10 horas. 

1º período de lecer Atención á conserxería. Vixilancia portas da zona de aulas. 

3ª 10:30-11:20 Atención á conserxería. Vixilancia corredores. 

4ª 11:20-12:10 Vixilancia corredores. Atención á conserxería. 

2º período de lecer Atención á conserxería. Vixilancia portas da zona de aulas. 

5ª 12:30-13:20 Atención á conserxería. Vixilancia corredores. 

6ª 13:20-14:10 Vixilancia corredores. Atención á conserxería. 

7ª 14:10-15:00 Atención á conserxería. Vixilancia corredores. 

 14:10-14:30 

15:00-15:30 
Peche do centro. Atención á conserxería (apertura de portas  

segundo necesidades, traballos pendentes 

de reprografía...) e vixilancia do servizo de comidas.  14:30-17:30 

15:30-17:30 
Libra 

 Tardes Atención á conserxería (por quendas, só unha persoa subalterna). 

http://www.iesaxunqueira2.com/
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 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. 

Descrición das funcións diarias: 

• Atención ordinaria da conserxería: (por esta orde) 

o Atención da centraliña.  Cada un/ha de vós levará consigo durante toda a mañá un dos 

teléfonos sen fíos coa fin de telo atendido incluso cando non esteades na conserxería. 

(ANEXO IV) 

o Peche de portas conforme ao ANEXO II. 

o Control de acceso e saída do centro, libro de rexistro, entregándoo diariamente á 

persoa auxiliar administrativa na derradeira sesión. 

o Custodia das chaves das dependencias do centro. Anotade quen as leva!! 

o Servizo de fotocopias, e reprografía (encadernado, laminado …) para todo o persoal do 

centro. 

 Sempre en primeiro lugar o profesorado e en segundo o alumnado. 

 Non serán atendidas solicitudes de fotocopias de alumnado fora dos períodos 

de lecer, agás encargos de profesorado. 

 Non serán atendidas solicitudes de fotocopias de profesorado durante os 

períodos de lecer e antes e despois da xornada escolar, por razóns organizativas. 

(o profesorado xa ten fotocopiadora de seu na sala de profesorado e na zona de 

departamentos) 

 Cando haxa “cadernillos” grampados ou encadernados, falar coa secretaria para 

ver a conveniencia, necesidade, e no seu caso, o custe. 

 “Montado” e venda dos sobres de matrícula. 

 Cóbranse conforme aos prezos aprobados polo consello escolar. 

o Traslados (mobiliario, cartóns...). 
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o Mantemento en xeral do centro  aviso á persoa secretaria, e no seu caso, realización 

de pequenos arranxos. 

o Reposición diaria de folios nas impresoras e fotocopiadoras en rede (na conserxería, na 

sala de profesorado e na zona departamentos).  

o Aqueloutras que o equipo directivo lle poida encomendar acorde ás súas funcións. 

• Acendido e apagado de corrente, iluminación e aparellos: 

o Luces de acendido automático: (con sensores de presenza e crepusculares) 

 Luces exteriores. 

 Luces dos aseos, escaleiras, almacéns e cuartos da limpeza. 

 Luces de paso de corredores e hall de taquillas. 

 Luces de departamentos, titorías e oficinas. 

 Luces do hall principal, entradas, cafetería e corredor de tecnoloxía. 

(Programación de 8:10 a 8:40, de 10:10 a 10:25 e de 12:05 a 12:30) 

 Luces de tódalas aulas. (fóra do horario escolar) 

o Luces de acendido manual: 

 Hall principal (3 acendidos) e entrada (1 acendido) 

• Normalmente só se acenderá o 3º botón (marca azul) do hall principal. 

o A última hora apagaranse tódalas luces do centro.  Xa están instalados detectores de 

presenza nos espazos onde sexa preciso ter luz fóra de horario lectivo. 

• Custodia e acceso ás chaves das dependencias do centro: 

o Mangados de chaves mestras: 4x equipo directivo, 7x PAS, 3x reserva e mantemento. 

 (1) Mestra pequena “A”  (bombillos cobre vellos) portas principais das aulas 

e exteriores (bicis, apacadoiro e tres cancelas). 

 (2) Mestra grande “M”  (bombillos prateados) accesos portas exteriores, 

conserxería, cortaventos zona aulas, aulas específicas (TIC e Materia), sala de 

caldeiras.  

 (3) Mestra departamentos “D”  descanso PAS, almacén limpeza, cuartos 

persoal de limpeza, departamentos, oficinas e zona de tecnoloxía (almacén). 

 (4) Mestra pequena “AT”  (bombillos cobre vellos) portas aulas traseira e 

almacéns do 1º andar. 

 Outras mestras  (5) “E” (cadros eléctricos), (6/7) “TORK” (aparellos de 

limpeza), armarios abalar/EDIXGAL (8) “diante”, (9) “detrás”, cadeados inox (10) 

“pequenos” e (11) “grandes”. 

 Chaves específicas  (12) Entrada superior dereita, (13) Entrada superior 

esquerda. 

o Ubicación das chaves: Deixarase constancia do préstamo de chaves. (tarxetiñas) 

 Chaveiro etiqueta branca  de uso habitual, na conserxería. 
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 Chaveiro etiqueta amarela  de emerxencia, nun armario fechado con chave na 

traseira da conserxería.  

 Chaveiro etiqueta vermella  de último recurso, na secretaría e copias “extras” 

para profesorado (departamentos e outros).  

• Vixilancia de corredores: 

o Comprende a vixilancia de tódolos corredores do centro (2º andar, 1º andar, andar 

baixo, inclusive zonas de departamentos, cafetería e tecnoloxía). 

o Faranse dúas roldas en cada sesión, pasados cinco e vinte minutos comezando polo 2º 

andar e pasando por todas e cada unha das zonas indicadas. 

o Procederase SEMPRE co peche ou a apertura de portas, segundo sexa preciso. 

o Procederase SEMPRE co peche de ventás (sobre todo na época de calefacción) e a 

última sesión. 

o Facúltase ao persoal subalterno para que segundo o seu criterio tome as medidas 

oportunas ante situacións contrarias ás normas de convivencia polo posible alumnado 

que estea nos corredores podendo facer chamadas de atención, a imposición de faltas 

de orde e ou levalo/s á aula de convivencia inclusiva. 

• Peche e apertura de portas das aulas: 

o Pechado: 

 Procederase co peche de tódalas aulas que estean abertas cinco minutos despois 

de cada inicio de sesión. 

 A porta de atrás de tódalas aulas debe estar sempre fechada para garantir a 

seguridade das pertenzas das aulas.  Cómpre dicir que só haberá que facer unha 

volta á pechadura xa que ás veces forzan a súa apertura e, se ten dúas voltas, 

estrágase o pasador. 

• Despacho de correo, entrega en organismos da cidade e no rexistro da Xunta: 

o Establécense dous días de xestións (envío de cartas ou paquetes certificados, e de se-lo 

caso, con acuse de recibo, compra de selos, entrega de documentación …) e entregas 

no rexistro. 

o O horario para este cometido será os martes e/ou venres, a partir das 14:10 horas, se 

for preciso, por quendas e por tanto sempre fóra do horario lectivo pero dentro do 

horario laboral. 

• Revisión dos sistema de calefacción en épocas invernais: 

o O purgado inicial xa o fan os da empresa de mantemento. 

o Purgado de radiadores (revisar que estean quentes, cando menos, unha vez ao mes), no 

seu defecto cun desaparafusador plano e un vaso de auga, purgalos. 

• Acendido e apagado dos cadros eléctricos, inclusive armarios EDIXGAL (21x na ESO) e armarios 

abalar (12x en 1º e 2º de bacharelato e aulas específicas: Arte/Clásicas, Música, Espazo Maker): 
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o Períodos lectivos. 

 Están preparados para non ter que acceder a eles en condicións normais, agás 

de falla de luz (luminarias) ou corrente (enchufes) e/ou se salta algún térmico.  

Nalgún dos casos anteriores haberá que revisalo/s cadro/s da zona afectada e 

levantalos térmicos que for preciso.  Se a incidencia non remite, haberá que 

avisar á persoa secretaria para que o notifique á empresa eléctrica instaladora. 

 Armarios EDIXGAL de carga de ultraportátiles  Haberá que revisar 

diariamente que as luces verdes estean acesas (listos para cargar en horario 

escolar); en caso contrario, pulsar o botón verde do enchufe. 

• No día previo ao comezo de clases despois de períodos non lectivos, hai 

que levantar os automáticos dos cadros eléctricos para garantir a carga 

dos ultraportátiles durante as clases. (lembrar pulsar o botón verde do 

enchufe …) 

o Períodos non lectivos. 

 Haberá que baixar os térmicos, marcados cunha pegada azul (inclusive os 

programadores: timbre, períodos de lecer, “horario de xornada escolar”, 

persianas automáticas e portais automáticos do aparcadoiro) e volvelos a 

levantar o día previo ao inicio das clases, en concreto nas seguintes datas: 

• Nadal, Semana Santa e verán. 

• Pontes  Hispanidade/día do Pilar, Tódolos Santos, Constitución-

Inmaculada, Entroido, día do/a traballador/a, día das Letras Galegas, e 

festas locais (11 de xullo, San Bieito de Lérez), autonómica (25 de xullo, 

Santiago Apostol) e nacional (15 de agosto, A Virxe). 

• Lembrarse dos armarios EDIXGAL. (explicado no punto anterior) 

o Conexión manual dos programadores: (vese moi pequeniño) 

 Darlle repetidas veces “á man” no programador até que poña “On” ou tempo. 

 Para reactivalo, facer o mesmo até que poña “Auto”. 

• Para garantir os servizos de urxencia, precísase que o persoal subalterno se faga cargo de certo 

mantemento (tubos e cebadores …), (limpeza básica), megafonía do salón de actos, contabilidade 

básica (cobros e pagos tales como fotocopias, pequenas facturas …), etcétera. 

• Conserxería polas tardes: 

o Segundo as necesidades do centro (avaliacións, probas, reunións…) precisarase de unha 

persoa subalterna e atención ordinaria da conserxería e especialmente para o control 

de acceso ao centro. (O documento “DC47DR12G - Quendas do PAS e equipo directivo 

polas tardes” prevé, de xeito aproximado, tódalas tardes a traballar, ao mesmo tempo 

que establece as quendas) 

o Facilitarase o desenvolvemento das avaliacións, probas, reunións, actividades 



 
  
 

Dirección DC60SO03G Actualización do 03 de Novembro de 2021 Páxina 7 de 12 
 

iesaxunqueira2.com 886.15.90.90 ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal IES A Xunqueira II 

extraescolares… conforme ás instrucións que se dea o equipo directivo. 

o A persoa que veña pola tarde poderá marchar unha sesión antes co fin de garantir o 

descanso de 2 horas entre o horario de mañá e o da tarde e non sobrecargando o 

traballo ao resto da súa/do seu compañeira/o. 

o Na celebración de actividades formativas convocadas por entes externos: 

 Segundo as necesidades da entidade convocante precisarase dunha persoa 

subalterna e atención ordinaria da conserxería e especialmente para o control 

de acceso ao centro. 

 Facilitarase o aparcadoiro para uso dos asistentes. 

 Esta función pode levar compensación económica. 

Descrición de funcións diarias: 

Co interese de ter enumeradas aquelas funcións que dende o equipo directivo queremos destacar, 
pódense consultar os seguintes anexos: 

• ANEXO I: funcións diarias ao comezo da xornada. 
• ANEXO II: funcións diarias ao longo da xornada. 
• ANEXO III: funcións diarias á finalización da xornada. 
• ANEXO IV: Instrucións de uso da centraliña. 

Asdo.: A secretaria.      V. e pr.: O director.   Asdo.: Persoal subalterno. 

 

 

Dª. Mónica Castells Cividanes     D. Juan Carlos Pérez Mestre. Marta     //     Isabel 
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ANEXO I: funcións diarias ao comezo da xornada. 

1. Poñer o teléfono sen fíos no peto. 

2. Apertura de portas do centro. 

a. Portas de acceso ao edificio. 

b. Oficinas e despachos. 

c. Apertura dos cortaventos (8:00 horas) da entrada principal, pistas e acceso á zona de aulas 

para evitar que estean a bater continuamente. 

i. Durante o período invernal teranse conta sempre que estean pechadas. 

d. Portas de emerxencia  zona de departamentos (1x), obradoiro (1x) e salón de actos (2x). 

3. Iluminación: 

a. Luces de acendido manual: 

i. Hall principal (tres acendidos) e entrada (un acendido). 

1. Normalmente só se acenderá o 3º botón do hall principal. (pegada azul) 

2. Cando for preciso (de forma puntual) poderanse acender os tres acendidos e o 

da entrada. 

4. Subida de persianas:  

a. Todas son automáticas en días lectivos (subida e baixada). 

b. Nos días de períodos non lectivos está desactivada a función automática, polo que subiremos 

manualmente desde vicedirección até xefatura. 

5. Reposición de folios nas impresoras en rede: 

a. Nas impresoras e fotocopiadoras en rede (1x na conserxería, 1x na sala de profesorado, 1x na 

zona departamentos).  

b. As impresoras teñen varias bandexas ou caixóns para folios. 

 

ANEXO II: funcións diarias ao longo da xornada. 

1. Apagado ou acendido da iluminación: (se for preciso) 

a. Luces de acendido manual: 

i. Hall principal (tres acendidos) e entrada (un acendido) 

1. Normalmente só se acenderá o 3º botón do hall principal. (marca azul) 

2. Durante os períodos de lecer, antes do comezo das clases e cando sexa preciso 

(de forma puntual) poderanse acender os tres acendidos e o da entrada. 

2. Custodia e acceso ás chaves das dependencias do centro: 

a. Ubicación das chaves: Deixarase constancia do préstamo de chaves. (tarxetiñas) 

i. Chaveiro etiqueta branca  de uso habitual, na conserxería. 
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ii. Chaveiro etiqueta amarela  de emerxencia, nun armario fechado con chave na 

conserxería.  

iii. Chaveiro etiqueta vermella  de último recurso, na secretaría e copias “extras” para 

profesorado (departamentos e outros). 

3. Peche de portas do centro. 

a. Norma básica para garantir a calefacción e seguridade: toda porta está creada para ser 

pechada. (Para facilitala tódalas portas de acceso ao hall principal, aos baños e oficinas están 

automatizadas) 

Días lectivos 

Horas 
Cancela 

principal1 
Portas 

principais2 
Portas 

interiores3 
Cortaventos 
zona aulas4 

Corredor 
oficinas 

Aseos do 1º 
e 2º andar 

Tódolos días 
8:00  Abrir. Abrir. 

Arrimadas. 

Abrir. Abrir 
Abrir 

8:40 Arrimar. Arrimar. Arrimar. 

Arrimadas. 

10:05 

Arrimada. Arrimada. 

Abrir. Pechar con 
chave. Período de lecer curto Controlar acceso 

Tódolos días 
10:30 Arrimar. Abrir 
12:00 Abrir. Pechar con 

chave. Período de lecer longo Controlar acceso 
Tódolos días 12:35 Arrimar. 

Abrir 

Martes, 
mércores e 
venres 

14:00 Abrir. Abrir. Abrir. 

14:25 
Pechar con 

chave. 
Pechar con 

chave. 
Pechar con 

chave. 
Pechar 

Luns e xoves 
14:50 Abrir. Abrir. Abrir. Arrimadas. 

15:15 
Pechar con 

chave 
Pechar con 

chave 
Pechar con chave Pechar 

 

Días non lectivos pero hábiles. 
Horas Cancela principal Porta principal dereita Portas interiores Portas zona aulas 

Tódolos días 08:30 
09:00  Abrir. Abrir 

Arrimadas. Arrimadas. 
Tódolos días 14:00 

14:30 Pechar con chave. Pechar con chave 
 

Actividades extraescolares e formativas pola tarde. 
Horas Cancela principal Porta principal dereita Portas interiores Portas zona aulas 

Tódolos días --- Abrir. Abrir. 
Arrimadas. Arrimadas. 

Tódolos días --- Pechar con chave. Pechar con chave. 

 

 
1 Cancela principal: É a porta pequena de acceso principal ao centro. 
2 Portas principais: Son as portas de entrada ao hall principal. 
3 Portas interiores: Inclúense tódalas portas de aluminio branco que dan acceso desde os patios ao hall principal. 
4 Portas zona aulas: Son as portas de aluminio que dan paso desde o hall principal á zona de aulas. 
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ANEXO III: funcións diarias á finalización da xornada. 

1. Apertura de portas do centro. 

a. Apertura dos cortaventos (14:00/14:50 horas) da entrada principal e acceso a aulas para evitar 

que se estean a bater continuamente. 

b. Durante o bo tempo tamén as portas principais da entrada. 

2. Peche de portas de emerxencia: 

a. Zona de departamentos (1x). 

b. Obradoiro (1x). 

c. Salón de actos (2x). 

3. Peche de portas do centro. 

a. Cancela pequena e portas de acceso ao edificio (Revisar que a porta de acceso ao pavillón 

tamén estea pechada), portas de acceso á zona de aulas e oficinas. 

b. Tódalas aulas e despachos do centro. 

4. Iluminación: 

a. A última hora apagaranse tódalas luces do centro, inclusive aulas.  Xa están instalados 

detectores de presenza nos espazos onde é preciso ter luz. 

b. Revisar e apagar os ordenadores (en concreto o da sala de profesorado) e aparatos eléctricos 

(estufas …) de todo o centro, sobre todo departamentos, e aulas. 

5. Peche de fiestras: 

a. Procederase SEMPRE co peche de tódalas fiestras do centro, inclusive as das aulas. E sobre 

todo na temporada de choiva e invernal. 

6. Deixar o teléfono sen fíos no cargador. 

 

ANEXO IV: Instrucións de uso da centraliña. 

1. Indicacións xerais. 

a. A operadora, oficinas e equipo directivo teñen teclas directas para tódalas extensións. 

2. Manexo dos teléfonos sen fíos. 

a. Cando collamos unha chamada e precisemos derivar a comunicación a calquera extensión só 

teremos que pulsar a tecla “R” + a extensión, facer as indicacións oportunas e ao colgar, 

derívase automaticamente.  
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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 27/06/2013. 
• 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. 
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 (pendente) RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de 
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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