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FALTES D'ASSISTÈNCIA 
Aclariments a les faltes d’assistencia per: absència 

per malaltia mèdica i  hores de visita mèdica 

s’estan barrejant dos conceptes diferents:  

Absència per malaltia mèdica (les primeres 30 

hores no computarien en un bossa virtual, sempre 

i quan no s'excedeixin 3 dies) sense presentació 

de baixa mèdica. 

Remarcar també que les 30 hores 

d'absència per motius de salut són pels 

docents que gaudeixen de 100% de 

jornada. Aquells que tinguin una altra, ho 

faran proporcionalment, ja que cada 

reducció de jornada es correspon la seva 

reducció proporcional d'hores d'absència. 

Hores de visita mèdica es un deure inexcusable 

(tenint en compte que ha estat impossible 

programar la visita fora d'hores lectives). 

Cal puntualitzar a més que: 

Aquestes hores de consulta no compten dins 

les 30 hores d'absència per motius de salut. 

Ha de concertar-se fora de l'horari de 

treball; els casos en què aquesta 

circumstància no sigui possible han de 

quedar degudament acreditats mitjançant 

declaració responsable de l'interessat, de 

conformitat amb el model 

 

 

"Declaració responsable justificativa 

d'absència per motius de salut o 

d'assistència a consulta mèdica", que es troba 

al Portal de centre de la intranet del Departament 

d'Ensenyament. 

L'assistència a consulta mèdica es 

concedeix pel temps indispensable per 

acudir i retornar al lloc de treball i s'ha 

d'acreditar documentalment mitjançant 

justificant  del centre o consulta mèdica, en el 

qual han de constar expressament el nom i 

cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida del 

centre o consulta mèdica. 

 

 

El justificant, juntament amb la declaració 

responsable, es farà arribar al director del 

centre on la persona interessada presta 

serveis, el mateix dia en que retorna al lloc 

de treball. 
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