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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Períodos non lectivos 2022/23: Indicacións para o persoal subalterno 

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 8:00 a 15:15h (luns e xoves), de 7:45 a 15:00h (martes, mércores e venres), 

e de 21:45 a 22:00h (tódolos días), se ben é certo que poderase reducir por conciliación familiar e 

laboral, se as necesidades do servizo o permiten, garantindo o servizo de atención ao publico 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) 
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o 6h (8:30h a 14:30h)  Verán, meses de xullo e agosto 

Traballo a realizar 

• Atención á conserxaría 

• Apoio ao persoal de limpeza 

• Reorganización da conserxería 

• Revisión da cartelería de aulas 

o Reposición de calendarios onde faga falla (retirada dos antigos, se os houber) 

o Reposición de normas de centro onde faga falla 

o Retirada de cartelería defasada (en taboleiros, cousas rematadas …) 

• Reorganización das chaves do centro (entregar informe ao respecto) 

o Revisar as chaves en xeral por se falta algunha para facer copias por parte da secretaría. 

• Reorganizar os pupitres das aulas de tal xeito que sexan iguais en cada unha delas 

o Mesas e cadeiras marróns no 2º andar 

o Mesas e cadeiras verdes “en mellor estado” no resto dos andares (Arte/Clásicas con 

cadeiras acolchadas negras e 3º PDC/2º PMAR/Idiomas con cadeiras acolchadas 

marróns) 

o Mesas e cadeiras verdes “vellas” en TIC2  

• Revisión das portas do centro 

o Lubricado das pechaduras e bisagras, aplicando no seu caso o produto facilitado dende 

a secretaría (coidade de que “non chorree o aceite” xa que da moi mal efecto) 

• Revisión do sistema eléctrico do centro segundo o seguinte (anotar as deficiencias) 

o Tódalas luminarias deben funcionar, ben sexan LED, ben de tubos (só queda as dos 

encerados) 

o Tódolos botóns de acendido deben funcionar 

o Tódalas persianas e tódolos estores deben subir e baixar, manualmente e 

automaticamente 

• Elaboración dunhas instrucións simples e breves sobre a fotocopiadora de conserxería, para ter a 

man aquelas funcións extras máis alá das habituais copias 

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