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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Verán 2023, indicacións para o persoal auxiliar administrativo 
Días de vacacións 

• Días non hábiles (obviados fins de semana)  11 e 25 de xullo, e 15 de agosto 

Días de traballo 

• Días hábiles  O resto dos días hábiles e non lectivos dos meses de xuño, xullo, agosto e setembro 

Horario de traballo 
(a nosa proposta e de apertura con redución de xornada ao mesmo tempo que de coordinación co persoal 

subalterno, partindo de que a xornada oficial é de 7:45 a 15:15 para tódolos días hábiles) 

• Días hábiles e non lectivos 

o Xuño e setembro, días hábiles e non lectivos  Horario ordinario e variable segundo as 

avaliacións, os períodos de matrícula ou por razóns do servizo. 

o Xullo e agosto  Horario reducido de 8:30 a 14:30 horas, servizos mínimos 
 Horario de atención ao público, de 9 a 14 horas 

Traballo a realizar 
• No caso de haber oposicións  o que for preciso dentro das nosas funcións e o convido 

• Atención á secretaría 
o Introdución de toda a matrícula e os procesos que corresponda co fin de adiantar todo 

o que se poida de cara ao mes de setembro, que xa sabemos como é. (Xade, escaneado 

de fotografías, horarios, aula virtual, taquillas, títulos, expedientes…) 
o Entre outras tarefas, poñer a punto a secretaría (historiais, expedientes, títulos (chamar 

aos interesados para seren entregados), organización de armarios en xeral (e o arquivo), 

realización do calendario anual de procesos, redacción de procesos habituais, 
organización e automatización de impresos online…) 

o Durante a ausencia do persoal subalterno, por mor de estar a axudar ao persoal de limpeza ou ben 

estar facendo outras tarefas 
o Atender ao público en xeral 

o Atender a centraliña 

o Abrir e pechar portas… 

Asdo.: A secretaria    V. e pr.: O director   Asdo.: Persoal auxiliar administrativo 
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