
 

                                         

  

Apelidos 
 

Nome NIF 

Corpo 
 

Relación 
Xurídica 

 
 Funcionario/a 
 Funcionario/a en prácticas 
 Interino/a 

 
 Substituto/a 
 Laboral indefinido 
 Laboral temporal 

Profesor/a de 
 

 

Día(s) solicitado(s):                                                                dende as _______ ata as_________ 

Concesión de Permisos (Regulados na  ORDE do 29 de xaneiro de 2016) 

 (Art. 3) Falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun familiar.  
(3 ou 2 días na mesma localidade e 5 ou 4 noutra localidade, segundo sexa 1º ou 2º grao respectivamente) 

 (Art. 4) Traslado de domicilio. (1/2 días na mesma localidade 2/4 días con cambio de localidade, dependendo 
do nº de membros da unidade familiar. Non se aplicará por cambios de domicilio derivados de adxudicación de 
1º destino, CXT, nomeamentos...)  

 (Art. 5) Funcións sindicais, formación sindical ou de representación do persoal.  

 (Art. 6) Concorrer a exames finais, probas finais de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público. 

  (Art. 7) Permiso por lactación. 

 (Art. 8) Nacemento de fillos prematuros ou que deban permanecer hospitalizados a continuación do parto  

 (Art. 9) Realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto. (á muller embarazada ou para 
acompañar o seu cónxuxe ou parella en análoga relación de afectividade. Tamén para adopción ou 
acollemento, ou garda con fins de adopción, a asistencia a sesións de información, preparación e realización de 
informes psicolóxicos). 

 (Art. 10) Tratamentos de fecundación asistida. (realización de tratamentos ou acompañamento do cónxuxe ou 
parella análoga) 

 (Art. 11) Matrimonio ou unión de feito 

 (Art. 12) Matrimonio de familiares de ata 2º grao de consanguinidade e 1º de afinidade. 

 (Art. 13) Accidente ou enfermidades moi graves. (máximo de 30 días para atender o coidado destas persoas, 
con informe de inspección) 

 (Art. 14.) Deber inescusable de carácter público ou persoal, conciliación familiar e laboral. (Conc. familiar: 
acompañamento ás revisións/consultas médicas, tratamentos, intervencións médicas invasivas, asistencia a 
titorías do centro escolar dos fillos, reunións de coordinación de centros de educación especial en caso de fillos 
con discapacidade.) 

 (Art. 14) Asistencia a consultas e revisións médicas. (Tamén indisposicións ou enfermidades leves non 
superiores a tres días – xustificación documental no anexo VI da orde). 

 (Art. 15) Asuntos particulares (ata 4 días por curso académico, 2 poderán ser en períodos lectivos) 

 (Art. 17) Parto         □ (Art. 18) Adopción ou acollemento      □ (Art. 19) Permiso do outro proxenitor 

 (Art. 21) Violencia de xénero sobre a muller funcionaria. 

 (Art. 22) Asistencia a actividades de formación. (Organizadas pola Consellería: notificación á inspección e á 
dirección do centro segundo anexo I da orde; Centros de formación e recursos; Universidades, sindicatos, asoc. 
Profesionais: con solicitude á xefatura territorial a través da dirección do centro segundo anexo II da orde). 

LICENZAS: 

 (Art. 23) Asuntos propios (duración acumulada de ata 3 meses cada 2 anos. Non menos de 5 días. Non 
retribuída). 

IMPREVISTOS: 

 (Art. 33) Imprevistos (Un máximo de 24 horas nun curso por imprevistos ou indisposicións leves non superiores 
a 3 días sen xustificación documental) 

Actividades lectivas 

Unidades 
lectivas 

 

 

Cargo 
directivo 

 

 

Xefatura de 
Departamento 

 

Actividades 
complementarias 

Avaliacións  

 

Claustro  

 

Consello 
Escolar 

 

 

CCP  

 

Gardas   

 

Titorías   

Reunión de  
Departamento 

 

Outras 
Actividades 

 

Total  

  

 
Data de solicitude:   Melide,  _____ de  ________________  de 20_____ 
 
 
Asdo.:  ________________________________        Asdo. Ramiro Piñeiro Oliveira 
Profesor/a do IES de Melide                                                                        Director do IES de Melide 


