Un PAS vol teletreballar. Què ha de fer?

No

Si canvien les
característiques
del seu lloc de
treball pot tornar
a iniciar el procés

Compleix els
requisits per
ser destinari
del
programa
de
teletreball?1

Si

No

Inscriure's i realitzar la
formació requerida que
s'oferirà en totes les
programacions semestrals
de formació3

Té la formació
requerida per
participar en el
programa de
teletreball?2

Si

Si

Si

Emplenar el formulari de
sol∙licitud mitjançant el
mòdul de "permisos i altres
sol∙licituds horàries" de
l'aplicatiu MyWebtime

Els seus comandaments
autoritzen la sol∙licitud?

1.
2.
3.
4.

5.

La seva persona
supervisora té la
formació
requerida? 4
No

No

La Unitat de Relacions
Laborals aprovarà la
sol∙licitud mitjançant una
resolució

La Unitat de Formació
convocarà a la persona
supervisora a la formació
virtual corresponent5

Si canvien les circunstàncies del
seu lloc de treball pot tornar a
iniciar el procés

Podeu consultar‐los al web de la UAB
Per participar al programa de teletreball cal tenir feta la formació d’acompanyament al programa de teletreball per a persones teletreballadores (en aquesta acció es treballen quatre temàtiques: Treball
per Objectius, Normativa de protecció de dades, Prevenció de riscos laborals, Comunicació i connectivitat). De les 4 temàtiques, totes menys la primera es poden convalidar (Veure procés de convalidació).
Es programaran 4 edicions d’aquesta acció formativa (durant la primera quinzena de Febrer, Maig, Octubre i Desembre de cada any).
Per tal d’aprovar la sol∙licitud de teletreball cal que la persona supervisora tingui feta l’acció formativa virtual d’acompanyament al programa de teletreball per a persones supervisores (en aquesta acció es
treballen dues temàtiques: Direcció per Objectius i Normativa de protecció de dades). Es programaran 4 edicions d’aquesta acció formativa (durant la segona quinzena de Gener, Març, Juny i Novembre de
cada any). De les 2 temàtiques, es pot convalidar la segona (Veure procés de convalidació).
La Unitat de Formació convocarà a les persones supervisores per realitzar la formació en alguna d’aquestes edicions. Aquestes persones disposaran d’un termini de 6 mesos des de l’autorització de la
sol∙licitud per realitzar la formació.

