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Períodos non lectivos 2022/23: Indicacións para o persoal de limpeza 

Días de vacacións 

• Días non hábiles 

o 12 de outubro (Hispanidade) 

o 1 de novembro (Tódolos Santos) 

o 6 (Constitución), 8 (Inmaculada), e 24, 25 e 31 de decembro (Nadal) 

o 1 (Aninovo) e 6 de xaneiro (Epifanía do Señor) 

o 22 de febreiro (mércores de Cinza) 

o 6 e 7 de abril (Semana Santa) 

o 1 de maio (Día do traballo) 

o 17 de maio (Letras Galegas) 

o 11 de xullo (San Bieito) 

o 15 de agosto (Asunción da Virxe) 

Días de traballo 

• Días non lectivos, pero hábiles 

o 11 de outubro (Día do Ensino) 

o 7 de decembro (Constitución/Inmaculada) 

o 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de decembro (Nadal) 

o 2, 3, 4 e 5 de xaneiro (Nadal) 

o 20 e 21 de febreiro (Entroido) 

o 3, 4, 5 e 10 de abril (Semana Santa) 

o 2 de maio (Ponte do Traballo) 

o Xullo e agosto  

Horario de traballo 

• A xornada ordinaria é de 9:00 a 16:30h ou de 14:30 a 22:00h, se ben é certo que poderase reducir 

por conciliación familiar e laboral, se as necesidades do servizo o permiten, garantindo o servizo e 

tendo unhas 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 



 
  
 

Dirección MD60SO6G Actualización do 15 de Decembro de 2022 Páxina 2 de 2 
 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Traballo a realizar 

• Garantir a limpeza básica das zonas comúns do persoal que traballa estes días (aseos, oficinas …) 

• Todo aquilo que quedou e queda pendente do verán e/ou da limpeza diaria, destacando: 

o Limpeza dos cristais, se os houber pendentes de limpar. (Podemos probar o produto 

novo xa que evita as marcas das mans) 

o Abrillantado, se o houber pendente de o facer 

o Posta a punto do salón de actos naquel tipo de limpeza que nos días normais non se 

pode realizar (abrillantado ou similar) 

o Limpeza dos exteriores do centro 

o Limpeza de mobiliario en xeral (pupitres, cadeiras … e encerados, inclusive velleda e 

dixitais) 

o Limpeza de departamentos, biblioteca e outros lugares “mais concorridos” que 

habitualmente non se poden limpar a fondo 

Asdo.: A secretaria      V. e pr.: O director   Asdo.: Persoal de limpeza 
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