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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Verán 2023, indicacións para o persoal subalterno 
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 

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

• Días hábiles: 

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 conserxería, e se se precisa, apoio ao persoal de limpeza.  Neste caso o persoal de 
secretaría encargarase da centraliña e a conserxería, aínda que teremos de levar o teléfono 

inarámico sempre encima 

• Apoio ao persoal de limpeza coa limpeza dos cristais e máquinas de abrillantado 
o Retirado e recolocado de cristais, interiores e exteriores de tódalas dependencias do 

centro, inclusive os corredores (andar baixo, 1º e 2º andar) 

o Axuda coas escaleiras ou andamios para a limpeza dos mesmos 

o En xeral todo aquilo que faga falla, é cuestión que vos poñades de acordo 

• Baleirado de aulas, mesas e cadeiras (non deixar xunto as fiestras, xa que teñen que limpalas) 

• Coma tódolos anos imos deixar o seguinte número de pupitres 
o Traslado de mobiliario, inclusive a nova dotación da Xunta, se chega durante o verán 

o Nº de pupitres por aula 

 Aulas normais da ESO e o bacharelato 

• ESO e bacharelato: 30  en grupos de 3, preto das ventás, e 2 no lado 

dos percheiros 

 Aulas TIC1/TIC2 (18) Arte/clásicas (12) e PDC (10/11) 

o Tipo de pupitres por aula 

 Mesas e cadeiras marróns en todo o 2º andar, TIC2 no 1º andar e música no 

andar baixo 

 Mesas e cadeiras verdes no resto dos espazos 
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• Revisión da cartelería do centro 

o Retirado de toda a cartelería que non estea en bo estado ou que estea “caducada” 

(posters, horarios, nomes das aulas …) inclusive, nos taboleiros das escaleiras, dos 

halles, corredores e os interiores das aulas 

o Retirado de tódolos restos de pegamento ou celo ou precinto que ás veces queda cando 

se retiran os carteis das paredes (azulexo) e teitos 

o Cartelería de saídas de emerxencia/recomendacións de aula …, no seu caso procedede 

a poñela no seu estado correcto (pegado ou volver a imprimir/plastificar novo …)  

avisar para a súa reposición á dirección a través das follas de comprobación 

• Reorganización da conserxería 

o Baleirado de todo aquilo que non serva e/ou sexa de cursos anteriores 

o Organizado de estantes, caixóns, e o almacén do fondo 

o Organizado das chaves, posta a punto e anotade as que haxa que duplicar (secretaría) 

• Revisións varias (documentos de revisión aparte) 
o Revisión do sistema eléctrico do centro segundo o seguinte  anotar as deficiencias 

 Tódalas luminarias teñen que funcionar, ben sexan LED, ben de tubos 

 Tódolos botóns de acendido deben funcionar 

 Tódalas persianas deben subir e baixar, individualmente e automaticamente 

(por andar, desde o cadro eléctrico e todo o centro, desde conserxería) 
o Revisión das portas do centro 

 Lubricado das pechaduras, aplicando no seu caso o produto facilitado desde a 

secretaría  coidade de que “non chorree o aceite” xa que da moi mal efecto 
 Lubricado das bisagras, aplicando no seu caso o produto facilitado desde a 

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

o Revisión xeral de aulas   que teñan todo listo (encerado, borrador, papeleira, chaves, 
carteis, pupitres e cadeiras...) 

• 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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