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Plan de acollida, altas, baixas e substitucións de profesorado e PAS. 

Solicitude de substitución (vacante):  

1. (dirección) Logo de ter constancia dunha posible ausencia prolongada, baixa 
médica ou xubilación cargar a vacante na aplicación 
www.edu.xunta.es/persoalcentros conforme ao seguinte: 

• Para o profesorado  4.1. Nova vacante: Poñer o DNI + botón + motivo + datas de 
inicio e fin + observacións (se ten afíns, por exemplo) + alta. 

• Para o PAS  5.1. Nova vacante: Poñer o DNI + colectivo do traballador + categoría 
do traballador + datas de inicio e fin + observacións + alta. 

Confirmación da substitución: 

1. (dirección/secretaría) Comprobar se foi cuberta a vacante no correo electrónico do centro. 
2. (dirección/secretaría) Notificar ao persoal auxiliar administrativo, equipo directivo e ao 

departamento reenviando o correo electrónico. 

• Notificar as renovacións semanais, quincenais e/ou mensuais. 
• Notificar a baixa e reincorporación da persoa titular, de se-lo caso. 

3. (xefatura de estudos/dirección) Poñerse en contacto por instancia de parte ou ben de oficio. 

• Aclaracións varias iniciais  horario, funcións, grupos, titular, duración... 

4. (dirección) Dar de alta na axenda do grupo de whatsapp de claustro. 

• Denominación  curso escolar + nome + titular + dep. Ex. 21/22 Raquel Cast (Tito). 

5. (xefatura de estudos/dirección) Facilitar o horario por whatsapp.  
6. (dirección) Facilitar o contacto da persoa substituta e titular en ambos casos. 

Altas (e plan de acollida). Extensible ao profesorado CADP de principio de curso: 

1. (xefatura) Entregarlle a carpeta de profesorado. (e/ou no seu defecto, indicarlle onde está 
dispoñible toda a información na páxina web do centro  apartado “PROFES/PAS”) 

• Destacar a folla de “Organización lecer e ventilación”, en concreto ao respecto 
das gardas de lecer e bus.  

• Destacar a folla de “Activación de horario espello”, en concreto o uso do webex. 
• Destacar a folla de “Ensino mixto, indicacións para o profesorado”, en concreto 

a dualidade EVA-Edixgal na ESO VS AV-IX2 no bacharelato e foros. 

2. (equipo directivo) Facer un percorrido polas instalacións do centro co plano na man. 
3. (dirección) Imprimir os documentos no punto 4.2. Tomas de posesión da aplicación 

www.edu.xunta.es/persoalcentros, logo da confirmación de “non compatibilidade (ou si) e 

http://www.edu.xunta.es/persoalcentros
http://www.edu.xunta.es/persoalcentros
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/153
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
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da consulta de delitos sexuais). Asinaranse pola persoa interesada (2) e a dirección (1)  e 
entregarase ás persoas auxiliares administrativas. 

• (interesada) No caso de primeira contratación hai que aportar o título + o MASTER 
ou CAP + o CELGA 4 + a tarxeta sanitaria + o IBAN (a actualizar en 
www.edu.xunta.gal/datospersoais + o DNI + o modelo 145 no caso de variación de 
datos con incidencia no IRPF.  

• (dirección) No caso de existir cargo (xefatura de departamento…) proceder cos 
puntos 3.1. xestión de cargos e 3.2. Informes (Proposta + Toma de posesión + 
Declaración xurada).  Se estamos fóra de prazo, deberase facer unha solicitude a 
RR.HH da XT de Pontevedra por correo electrónico a 
persoal.secundaria.pontevedra@edu.xunta.gal). 

4. (auxiliares) Enviar a documentación do punto anterior á Recursos humanos (en adiante RR. 
HH.), sección de secundaria, da Xefatura territorial de Pontevedra por correo electrónico 
(persoal. secundaria.pontevedra@edu.xunta.gal). 

5. (secretaría) Entregar as chaves (10€ de fianza) e, de se-lo caso, o mando do aparcamento 
(15€ de fianza) e facer as oportunas indicacións (usos e cores no plano). 

6. (auxiliares) Dar de alta no XADE. 

• Profesorado dado de alta de xeito automático desde RR. HH. de Santiago: Este 
profesorado aparecerá en baixo da listaxe de profesorado cun asterisco á espera de 
ser dado de alta como servizo activo no centro no menú profesorado > xestión de 
profesorado > datos profesionais (embaixo) picando en modificar e cubrindo o 
cadradiño de servizo activo no centro, sen a data de baixa, obviamente. 

• Lembrar darlle de alta como usuario e asignarlle o seu perfil. (require da conta de 
correo electrónico @edu.xunta.gal) 

i. En caso de non a ter, deberá ir á web https://www.edu.xunta.es/ 
contausuario e seguir os videotitoriais para a súa activación. 

• Para asignarlle o horario e funcións do profesor titular so teremos de ir á opción de 
“copiar horarios do profesor titular ao profesor substituto” e “traspaso de funcións 
do titular ao substituto” no menú profesorado > horario > substitutos. 

i. Nalgúns casos será preciso volver a asignar o horario lectivo manualmente 
(xubilacións, baixas concatenadas...). 

• Mandar confirmación do traballo realizado ao grupo de whatsapp de auxiliares. 

7. (dirección) Dar de alta na axenda do correo electrónico do centro.  

• Crear un novo contacto copiando (do XADE) os campos de apelidos e nome 
en “Persoal”, e correo en “Comunicacións”. 

• Incorporar aos grupos de contactos (departamento ou departamentos se 

http://www.edu.xunta.gal/datospersoais
mailto:persoal.secundaria.pontevedra@edu.xunta.gal
mailto:persoal.%20secundaria.pontevedra@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.es/%20contausuario
https://www.edu.xunta.es/%20contausuario
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ten afíns + profesorado ou PAS + titorías, CCP...) 

• (de se-lo caso) Compartir a axenda de contactos do centro  picar na chave (á 
dereita), logo de premer en “O meu caderno de contacto”, poñendo o usuario 
(@edu.xunta.gal) + Amosar + Lectura do profesorado e auxiliares e picando en 
Gardar. 

8. (automático +24h) Dar de alta no edixgal (EVA-Edixgal). 

• 24h despois do traspaso de funcións e horario no XADE. 

9. (Dirección/auxiliares) Dar de alta na aula virtual (AV-IX2). 

• (dirección) Dar de alta nas 3 ringleiras > administración do sitio > usuarios > engadir 
novo usuario conforme ao seguinte: 

i. Nome de usuario  ¿...?(@edu.xunta.gal, isto non) 
ii. Novo contrasinal  12345 premendo en “forzar o cambio de contrasinal” 

iii. Nome, apelido e enderezo de correo copiado do XADE. 
iv. Cidade/Vila  onde vive. 
v. Crear usuario. 

• (dirección) solicitar ao persoal auxiliar administrativo no grupo de whatsapp de 
auxiliares a seguinte tarefa. 

i. Boas, novo profesorado para incorporar ao servizo de escaneo a correo 
electrónico nas 5 fotocopiadoras do centro e na aula virtual (cursos e foros).  
Xa está dada/o de alta no XADE, no caderno de contactos e na aula virtual: 

ii. 1.- Alcume, usuario@edu.xunta.gal (substituta/o de profesor/a de depart.) 
• (Auxiliares) Dar de alta en tódolos cursos e foros onde pertenza. 

(Consultar o documento DC20XA01G - Ensino mixto, indicacións para a 
configuración inicial e mantemento, curso XX/YY). 

i. Etapa educativa de bacharelato. 
ii. Foros de coordinación. 

10. (persoa interesada/dirección/bedeis/limpeza) Só para profesorado interino (todo o curso): 

• (persoa interesada)  O profesorado e PAS de nova incorporación do CXT e do CADP 
facilitará unha fotografía tamaño carné para a emisión da orla de profesorado e PAS, 
identificación da súa taquilla e o carné de profesorado, de se-lo caso.  Estes 
documentos elaboraranse unha vez no curso escolar ao longo do mes de outubro. 

• (dirección/bedeis) Casilleros  (dirección) Actualizar o nome do casillero, (bedeis) 
cortalos e substituilos nos plásticos correspondentes.  Primeiro definitivos, logo 
provisionais e finalmente compartidos ou medias xornadas. 

• (limpeza) Taquillas  Retirada dos identificadores antigos e limpeza de taquillas. 
• (dirección) Taquillas  Actualizar o nome da taquilla (fotografía tipo carné) da sala 
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de profesorado. 

• (dirección/bedeis) Carné  (dirección) Imprimir os carnés de profesorado, (bedeis) 
cortalos e devolvelos á dirección para a súa entrega. 

Actualización de datos persoais coa base de datos unificada da Xunta:  

1. A persoa interesada deberá entrar na web www.edu.xunta.gal/datospersoais e revisar/ 
actualizar os seus datos para que estean dispoñibles para tódalas aplicacións da Consellería 
(XADE, concurso de traslados, oposicións, substitucións, formación, correo…). 

Baixas: 

1. (auxiliares) No XADE. 

• Finalización dunha substitución  Imos á opción de “recuperar funcións do profesor 
titular” no menú profesorado > horario > substitutos do profesorado substituto. 

i. Nalgúns casos será preciso volver a asignar o horario lectivo manualmente 
(xubilacións, baixas concatenadas...). 

• Traslado (CXT) ou xubilación a final de curso  Para ser dado de baixa o profesorado 
como servizo activo no centro debemos por a data de baixa, para elo imos ao menú 
profesorado > xestión de profesorado > datos profesionais (embaixo) picando en 
modificar e cubrindo no cadradiño de servizo activo no centro a data de baixa. 

i. Hai que facelo de oficio a 31 de agosto. 
• O profesorado dado de baixa no centro aparecerá de xeito automático en baixo da 

listaxe de profesorado cun asterisco. 

2. (dirección) Dar de baixa na axenda do correo electrónico do centro.  

• Eliminar ao profesorado correspondente das listas de distribución (departamentos e 
profesorado/claustro/PAS/CCP/Titorias...) 

3. (automático +24h) Dar de baixa no edixgal (EVA-Edixgal).  

• 24h despois do traspaso de funcións e horario no XADE. 

4. (Auxiliares) Dar de baixa na aula virtual (AV-IX2).  

• (auxiliares) Dar de baixa nas 3 ringleiras > administración do sitio > usuarios > contas 
> examinar lista de usuarios conforme ao seguinte: 

i. Facemos unha busca filtrada e ocultamos o usuario picando no “ollo”. 

Asdo.:  O director.  

 

 

D. Juan Carlos Pérez Mestre.  

http://www.edu.xunta.gal/datospersoais
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