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SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Verán 2023, indicacións para o persoal de limpeza 
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 9:00 a 16:30 ou de 14:30 a 22:00 para tódolos días hábiles) 

• Días hábiles e non lectivos 

o Xuño e setembro, días hábiles e non lectivos  Horario habitual pola tarde (agás unha 

persoa limpadora) para non ter interferencia co alumnado 

o Xullo e agosto  Horario reducido de 8:30 a 14:30 h, servizos mínimos 

Traballo a realizar 

• En caso de houber oposicións  o que for preciso dentro das nosas funcións e o convido 

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

• Limpeza xeral do centro 
o Mesas e cadeiras, inclusive patas, chicles… 
o Encerados, inclusive brancos e electrónicos 

o Baleirado de caixóns da mesa de profesorado, papeleiras… (en aulas) 

o Reposición de papeleiras: continuamos coas de tapa e cando se acaben optaremos polas 
antigas branquiñas redondas e sen tapa 

o Retirada de toda a cartelería pegada nas corticeiras, nas paredes, nos teitos, nas portas, 

nos encerados… das aulas, nos corredores, inclusive restos do pegamento e celos ou 

precintos nas paredes e columnas (horarios, carteis deteriorados…) 
o Abrillantado do chan de tódalas aulas, corredores e halles  

o Persianas e estores 

o Azulexos e portas 
o Radiadores, inclusive por dentro cun ferro ou con mangueiras 

o Departamentos, biblioteca e despachos: limpeza a fondo  armarios, librarías, po... 

o Limpeza a fondo de tódolos sofás marróns e negros da sala de profesorado, da xefatura, 
das titorías, do corredor de oficinas, dos corredores e dos halles (ao lado de conserxaría) 

o Encerado das zonas entarimadas (biblioteca, titorías (4), despachos (4), oficinas, sala de 

profesorado, departamentos (11), conserxería, obradoiro de tecnoloxía, polos 

creativos, música e laboratorio de física) 

o Todo aquilo que poida quedar pendente da limpeza diaria e/ou no que non se puido 
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afundir 

o Limpeza de tódolos cristais e aluminios do centro, inclusive os ventanais dos corredores 

por ambos lados  coordinar co persoal subalterno ou, no seu defecto, co carpinteiro 

o Posta a punto do salón de actos (abrillantado/cera ou o que proceda), inclusive o 

escenario, o camerino (esquerda) e cabina de son (dereita) 

o Limpeza da sala técnica de calefacción e accesos 

o Limpeza das esquinas no chan, en especial dos marcos das portas, das mamparas e 

divisións de aluminio branco xa que da moi mala presenza. 

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