SOL·LICITUD DE PERMISOS I LLICÈNCIES QUE CONCEDEIX LA
DIRECCIÓ GENERAL

IDENTIFICACIÓ DEL FUNCIONARI DOCENT
Llinatges
Cos o escala

Especialitat

Nom

DNI

NRP

Data de naixement

Destinació actual
Domicili actual durant el curs

Núm.

Localitat

Telèfon

Domicili durant el permís

Núm.

Localitat

Telèfon

[marcau amb una X la casella corresponent]
PERMISOS
Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés es produeix en
una localitat diferent del lloc de feina del funcionari docent
Per dur a terme exàmens prenatals i tècniques de preparació al part
Per lactància d’un fill menor de dotze mesos
Reducció d’una hora a l’inici o al final de la jornada
Reducció de mitja hora a l’inici i al final de la jornada
Acumulació (proporcional)
Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de quedar
hospitalitzats a continuació del part
Per raons de guarda legal
Reducció de jornada de menys d’una hora diària
Reducció de jornada d’un terç de jornada
Reducció de mitja jornada
Per atendre la cura d’un familiar de primer grau
Reducció de jornada de menys d’una hora diària
Reducció de jornada d’un terç de jornada
Reducció de mitja jornada
Per matrimoni o per registre de parella estable
Per part (maternitat)
Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple
Per desplaçament previ al país d’origen de l’infant adoptat en cas d’adopció
internacional
De paternitat pel naixement, l’acolliment o l’adopció d’un fill
Per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària
Reducció de jornada de ........... hores
Per atendre la cura d’un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu
Reducció de jornada de ........... hores
Per participació en processos electorals
Permís dona gestant

LLICÈNCIES
Per interès particular exclusivament per a funcionaris de carrera (“assumptes
propis sense sou”)
ALTRES
Recuperació de vacances d’agost per haver coincidit amb el gaudi dels permisos
següents:
Per part (maternitat)
Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple
Per paternitat
Per acumulació de lactància d’un fill menor de dotze mesos
Autorització per assistir a cursos de formació organitzats
a cursos de formació organitzats per institucions dependents d’altres
administracions educatives de qualsevol durada
a cursos de formació organitzats per institucions dependents de la Conselleria
d’Educació i Universitat de durada superior a tres dies
a programes europeus, amb intercanvi o no d’alumnat
Període per al qual se sol·licita
De
dia

a

mes any

dia mes any

Observacions

,

d

de 20

[rúbrica]
La signatura d'aquesta sol·licitud implica que la persona interessada coneix que les resolucions de concessió de
permisos i les autoritzacions es fan públiques en el Portal del personal, amb l'obligació de consultar-lo regularment.

Informació que ha d’emplenar el director del centre docent exclusivament quan es sol·liciti la
llicència per assumptes propis per a funcionaris de carrera i la reducció de jornada de menys
d'una hora diària
Atès que la concessió d'aquest permís està sotmès a les necessitats del servei:
Inform favorablement
Inform desfavorablement
Centre:
Nom i llinatges del director:
[rúbrica]
DESTINACIÓ: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. DIRECCIÓ GENERAL DE
PERSONAL DOCENT

