
 
  
 

Dirección MD77XO01G Actualización do 27 de Xaneiro de 2022 Páxina 1 de 2 
 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude e/ou concesión de permisos, licenzas e vacacións (Persoal docente) 
(Normativa  Orde do 29/01/2016 (e ampliación), Resolución 22/11/2018, RDL 6/2019 e Orden PRE/1744/2010). 
 

Nome completo: 
 

Día. Mes. Marca a/s sesións na/s que te vas ausentar.(Lembra facelo tamén no libro de gardas) 
  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª  Claustro / CCP / Consello escolar / outro 
  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª  Claustro / CCP / Consello escolar / outro 
  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª  Claustro / CCP / Consello escolar / outro 

 
Motivo da ausencia                                          (No caso de concatenar varios, un documento por cada motivo) 
Aportando xustificación documental: 
• Permisos: 

 Falecemento dun familiar. (art.3) . . .        (3-5 días1º grao, 2-4 días2º grao consecutivos) 
 Accidente ou enfermidade grave dun familiar. (art.3).    (3-5 días1º grao, 2-4 días2º grao descontinuos) 
 Traslado de domicilio. (art.4)  . . .   (2-4 días +2 unidade familiar, 1-2 día resto) 
 Realización de funcións sindicais, de formación sindical ou de representación de persoal. (art. 5) 
 Exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas.(art.6)    (día de exame e desprazamento) 
 Lactación. (art. 7) . . . . . .      (1h/día durante 12 meses ou catro semanas) 
 Nacemento de fillos que deban permanecer hospitalizados (art.8)        (2h/día en horario complementario) 
 Exames prenatais e técnicas de preparación ao parto (art.9) . . . .   (tempo indispensable) 
 Tratamentos de fecundación asistida (art.10) . . . . . .   (tempo indispensable) 
 Matrimonio ou unión de feito. (art. 11) . . . .          (15 días naturais ininterrompidos) 
 Matrimonio de familiar. (art.12)  . .  (O día da celebración 2º grao consanguinidade/1º afinidade) 
 Accidentes ou enfermidades moi graves. (art. 13) . . . .         (até 1 mes ininterrompido) 
 Deberes inescusables de carácter público ou persoal, conciliación familiar e laboral. (art.14.1)      (tempo 
 Revisións médicas, sempre que estas se deban realizar durante a xornada laboral. (art.14.2)        preciso) 
 Enfermidade ou accidente que non dea lugar a incapacidade temporal. (art.14.3)  .         (até 3 días) 
 Parto. (art. 17) . . . . . (con carácter xeral, 22 semanas ininterrompidas) 
 Permiso retribuído para funcionarias e laborais en estado de xestación.(art.17bis)(a partir da semana 37) 
 Adopción ou acollemento. (art. 18) . . . . . . . .    (Ídem Art. 17) 
 Do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo. (art. 19)   (en xeral, 16 semanas) 
 Asistencia a actividades de formación do profesorado. (art.22) .  . . .          (até 4 días) 

• Licenzas: (a solicitar directamente na Xefatura territorial) 
 Asuntos propios (sen retribución). (art.23) . . . . .(até 3 meses, cada dous anos) 
 Enfermidade. (art.24) . .     (recorda presentar o parte de baixa/alta de Muface/Seguridade Social) 
 Hospitalización prolongada da cónxuxe, da parella de feito ou de parentes que convivan.(art.28)(<1mes) 

• Vacacións. 
 Vacacións. (art.29) . . .          (22 días; 15 anos +1, 20 anos +2, 25 anos +3, 30 anos +4) 

Sen xustificación documental obrigatoria: 
 Asuntos persoais.(art. 15) .         (previa autorización cunha semana de antelación,  2 días lectivos / 2 non) 
 Imprevisto, indisposición ou enfermidade leve non superior a tres días (art. 33) (até 24 períodos lectivos) 

 

  Pontevedra,  ___ de ________  de 202__. 
 
 
 
 

Asdo. : A/O interesada/o. 
 
 

A dirección acepta a xustificación e/ou concede o permiso/licenza: 
 
 
 
 

Pontevedra,  ___ de ________  de 202__. 



 
  
 

Dirección MD77XO01G Actualización do 27 de Xaneiro de 2022 Páxina 2 de 2 
 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Documentación que se achega.            (marcar cun x o recadro correspondente) 
 Fotocopia cotexada do libro de familia ou da inscrición no Rexistro oficial de parellas de feito. 
 Certificado de convivencia ou informe do traballador social no cal acredite as persoas que conforman a 

unidade familiar. 
 Certificado de empadroamento. 
 Certificado de defunción 
 Documento xustificativo da necesidade de realización das revisións médicas dentro da xornada laboral. 
 Documento que acredite a hospitalización ou a intervención cirúrxica grave segundo o motivo que xera a 

solicitude do permiso. 
 Fotocopia cotexada da partida de nacemento ou da resolución administrativa ou xudicial de adopción ou 

acollemento. 
 Documento acreditativo da asistencia á proba de aptitude, exame final ou proba de acceso ou ingreso á 

función pública en que figure o lugar, a data e o centro de realización. 
 Documento xustificativo da necesidade de realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao 

parto dentro da xornada laboral. 
 Documento xustificativo da necesidade de asistencia ás preceptivas sesións de información e preparación e 

para a realización dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de idoneidade dentro 
da xornada laboral. 

 Documento xustificativo da necesidade de realización de tratamentos de fecundación asistida dentro da 
xornada laboral. 

 Documento xustificativo da necesidade de realización das revisións médicas dentro da xornada laboral. 
 Documento acreditativo das limitacións que lles impiden ir sós ou de que non poden valerse por si mesmos 

(acompañamento ás revisións médicas). 
 Orixinal ou copia cotexada da citación ou convocatoria do órgano xudicial, administrativo, órgano de goberno 

ou comisión dependente deles ou calquera outro órgano oficial. 
 Documento acreditativo de ter a condición de elixible no proceso electoral ou de formar parte dunha mesa 

electoral. 
 Orixinal ou copia cotexada da convocatoria ou/e asistencia a reunión das comisións das probas de acceso á 

universidade, da Consellería de Educación e O.U ou das súas xefaturas territoriais ou do órgano de selección 
ou provisión, con nomeamento da autoridade competente. 

 Orixinal ou copia cotexada da realización de visitas dentro dos programas europeos. 
 Documento que acredite a responsabilidade civil, penal, social ou administrativa da persoa interesada e que 

supoña o cumprimento dunha obriga. 
 Documento que acredite a doazón de sangue, medula ou plaquetas. 
 Documento que acredite a asistencia dos deportistas de alto nivel ás competicións de carácter internacional, 

así como as concentracións preparatorias destas. 
 Documento acreditativo das limitacións que lles impiden ir sós ou de que non poden valerse por si mesmos 

(para o acompañamento ás revisións médicas) 
 Documento acreditativo da discapacidade 
 Documento acreditativo da condición de prematuro ou da hospitalización 
 Resolución administrativa/xudicial de adopción ou acollemento, en que figure, de ser o caso, o carácter 

internacional da adopción ou acollemento 
 Copia cotexada da resolución administrativa ou xudicial pola cal se lle outorga a garda legal á persoa que 

solicita a licenza. 
 Certificado da Administración tributaria ou copia da última declaración da renda da persoa que xera o dereito 

a licenza. 
 Promesa ou declaración xurada da persoa que fai uso da licenza conforme non realizará ningún tipo de 

actividade, remunerada ou non, durante o horario que foi obxecto da redución. 
 Documento médico que acredite o carácter moi grave da enfermidade. 
 Documento que acredite que non existen superviventes de primeiro grao ou ben que, de existiren, estean 

incapacitados para atender o seu coidado. 
 Informe médico. 
 Vida laboral. 
 Certificado de que o outro proxenitor non cobra as retribucións íntegras ou é beneficiario da prestación do 

réxime de Seguridade Social aplicable. 


