
Podeu realitzar altres tràmits
amb el Departament via
telemàtica accedint a l'ATRI o
al PORTAL DE CENTRES
Alguns documents s'entreguen
per e-valisa.
 

ALTRES TRÀMITS AMB EL
DEPARTAMENT

La inscripció per primer cop al SOC
es podrà realizar telemàticament.
MÉS INFO:
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/d
etall/article/Ciutadans-00005.

TRAMITACIÓ DE
L'ATUR

Es mantenen vigents tant si es
tracta del mateix  fet  causa  
la substitució com si aquest
canvia.
 
 

CONTRACTES DE
SUBSTITUCIÓ

Cal disposar de certificat digtal o estar donat
d'alta al Cl@ve.
Segui  les instruccions que trobareu a la web del
SEPE: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-
19.html.

2. TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE L'ATUR AL SEPE

Durant  e l  per íode d ’excepc iona l i ta t ,  s ’han supr imi t
tempora lment  e ls  termin is  per  t rami tar  l ’a tur .
 

PREGUNTES FREQÜENTS
PERSONAL LABORAL

 Estat d'excepcionalitat COVID-19

Corre

u

 electrònic  al  ST  referent. CAL
ESPECIFICAR-HI: Nom i cognoms, DNI, darrer
centre de treball i data de cesament del contracte

 SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT D'EMPRESA1.

Entr   al portal ATRI/ Expedient/ 
 Sol·licituds a Recursos Humans/ Alta de
sol·licitud.  https://atriportal.gencat.cat/.

O BÉ...

SI FINALITZA 
EL CONTRACTE...
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ALTRES TRÀMITS AMB EL
DEPARTAMENT

 Barcelona Comarques: pas_com.educació@gencat.cat     
 Baix Llobregat: pas_baix.educacio@gencat.cat 
 Consorci d’Educació de Barcelona:     
rh_comunicatsmedics.ceb@gencat.cat 
 Catalunya Central:  pas_ccentral.educacio@gencat.cat
 Maresme-Vallès Oriental:  pas_mvo.educacio@gencat.cat 
 Vallés Occidental:     vall_pas.educacio@general.cat          
 Girona: pas_gir.educació@gencat.cat
 Lleida: pas_lle.eiu@gencat.cat                                               
 Terres de l’Ebre: 
personal_pas_teb.ensenyament@gencat.cat
 Tarragona: pas_tar.educacio@gencat.cat
 

ADRECES PER SERVEIS TERRITORIALS

S’enviarà el comunicat de baixa i alta  via
correu electrònic al ST corresponent.
Via e-valisa es farà arribar el document
original si els SSTT ho sol·liciten.

TRAMITACIÓ INCAPACITAT
TEMPORAL (IT)

 

FORMACIÓ    

A la pàgina de l'XTEC / Formació:
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Formacio/oberta-
no-cert/Pagines/default.aspx.

 FORMACIÓ OBERTA NO CERTIFICABLE1.

Accediu a l'apartat Forma't del PLA DE FORMACIÓ PAS,
que podeu trobar al PORTAL DE CENTRES.

2. PLA DE FORMACIÓ PAS- 
PERÍODES EXTRAORDINARIS D'OBERTURA

Salut laboral
https://salut.sindicat.net/c/coronavirus/
 
Personal laboral:
https://antiga.sindicat.net/lab/
https://www.sindicat.net/p/laborals/
laborals@sindicat.net
 

MÉS INFORMACIÓ...
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