
Director/a del centre 

 1/1 

A2
66

-V
04

-2
0

Sol·licitud de reducció de jornada de dues hores d’activitats complementàries per al 
personal docent d’entre 55 i 64 anys 

Dades personals
DNI / NIE Nom i cognoms 

Adreça electrònica Telèfon  fix Telèfon mòbil Nom del centre de treball 

Municipi del centre de treball Cos que ocupa Especialitat del lloc 

Sol·licito 

La reducció de jornada de dues hores d’activitats complementàries que corresponen al personal docent d’entre 55 i 64 
anys. 
 

Lloc i data 

Signatura del/de la sol·licitant 

Resolució 
 

Vista la sol·licitud precedent, resolc: 
 Atorgar la reducció per reunir els requisits  Denegar la reducció per manca de requisits 

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. 
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent. 
Legitimació: Exercici dels poders públics. 
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de funció 
pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personal-
docent.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura del/de la director/a del centre 

Nom i cognoms:

Normativa 
- Resolució 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centres per al personal

funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal. 
- Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació. 
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	DNI NIE: 
	0: 

	Nom: 
	0: 

	email: 
	Telf: 
	0: 
	1: 


	Mobil: 
	Centre: 
	Municipi: 
	0: 

	Cos: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 




	Especialitat: 
	Text1: 
	Group2: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box1: Off


