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SOL·LICITUD DE PERMÍS LABORAL A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 
 

En/na ....................................................,  amb NIF ........................., treballador/a de l’Escola Salvador Espriu 

sol·licito un permís del dia ..... de .................... de 20....  a les  ........ h, i fins el dia .... de ..................... de 

20.... a les h.........    (marqueu tipus de permís) 

 

 Permís retribuït de flexibilitat horària recuperable:  

 Visita mèdica de familiar de 1r o 2n grau (entre 1 i 7 hores. Cal aportar justificant) 

 Tutoria, reunió o activitat escolar d’un/a fill/a (entre 1 i 7 hores. Cal aportar justificant) 

o Hores que m’absentaré del lloc de treball:  ........h lectives i ......h  no lectives 

o Forma de recuperació de les hores: (justifiqueu) .................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

 Permisos retribuïts no recuperable: (també podeu fer servir el model normatiu del Departament) 

 Assistir a visita mèdica personal (El temps imprescindible. Cal aportar justificant) 

 Exàmens oficials i altres proves d’avaluació (final oficial 1 dia. La resta, el temps indispensable. Cal justificant)  

 Permís per deure inexcusable (El temps imprescindible per complir el deure. Cal justificant.) 

 Permís per formació permanent del professorat (Entre 10 dies i 3 mesos, prorrogable. Cal justificant) 

 Permís per matrimoni d’un familiar de 1r o 2n grau (1 dia si és a Catalunya, 2 si és a fora) 

 Permís per mort, malaltia o accident de familiar de 1r o 2n grau (Entre 2 i 5 dies, segons població i grau parentiu) 

 Permís per hospitalització d’un familiar de 1r o 2n grau (Fins a 4 dies. Cal aportar justificant) 

 Permís per trasllat per domicili (1 dia en la mateixa localitat, màxim de 4 dies si és en una altra) 

 

 Altres permisos retribuïts o no retribuïts assignats: (Permisos assignats per la direcció dels SSTT) 

Llegiu i ompliu formulari propi del Departament. NO RETRIBUÏT: Atenció a un familiar de 1r o 2n grau. RETRIBUÏTS: 

Permís prenatal i tràmits per adopció o acolliment; per maternitat; de lactància d’un menor de 12 mesos; de maternitat per adopció o 

acolliment; paternitat; per atendre fills prematurs; per gaudir de vacances després de l’agost; per naixement, adopció o acolliment; per 

atendre fills amb discapacitat; per matrimoni o inici de la convivència; o per víctimes de violència de gènere. 
 

A Vallfogona de Balaguer, ....... de .................................... de 20..... 

 

Signatura: 

 

 

En/na ........................................................., director/a del centre, vista la sol·licitud resolc assignar el permís.  

 

A Vallfogona de Balaguer, ....... de .................................... de 20..... 
 

Signatura: 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PersonalDocent/G445_003.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PersonalDocent/A200.pdf

