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LICENZAS

REDUCIÓNS HORARIAS

EXCEDENCIAS

ACTUALIZADO DE ACORDO COA  LEI 2/2015 DO 29 DE ABRIL DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA



 
1.1. Antigüidade no centro  

1.1.1. Como definitivo  
1.º e 2.º ano 2 puntos (0,1666 puntos por mes) 
3.º ano 4 puntos (0,333 puntos por mes) 
4.º ano e seguintes 6 puntos (0,5 puntos por mes) 

1.1.2. Como provisional 2 puntos por ano (0,1666 por mes) 
1.1.3. En posto de especial dificultade Súmanse as puntuacións anteriores +2 puntos (0,1666 por mes) 

1.2. Antigüidade no corpo  

1.2.1. Como funcionario no corpo 2 puntos por ano (0,1666 por mes) 
1.2.2. En corpos do mesmo ou superior subgrupo 1,5 puntos por ano (0,125 por mes) 
1.2.3 En corpos de inferior subgrupo 0,75 puntos por ano (0,0625 por mes) 

 A folla de servizos pecha o último día do prazo para participar no concurso de traslados. 

 A puntuación dos centros de difícil desempeño será consumible unha vez que serven para obter un novo destino. 

 Os centros de difícil desempeño están recollidos no DOG do 28/10/2010 e no DOG do 19/11/2010. 

 A puntuación nun posto de especial dificultade puntúa desde que o centro é considerado como de especial dificulta-
de no DOG (as últimas modificacións son desde o 1 de setembro de 2010). 

 O profesorado que participa no concurso de traslados desde o seu primeiro destino definitivo acumula os puntos dos 
anos como funcionario de carreira en situación de provisionalidade e os anos coa praza definitiva. É dicir, puntúa po-
los apartados 1.1.1 e 1.1.2. Se ademais concursa desde un centro de difícil desempeño, engade a puntuación do 1.1.3. 

Apartado 1: Antigüidade 

Apartado 2: Corpo de catedráticos 

Por ser funcionario/a de carreira dos corpos de catedráticos de secundaria, música e ar-
tes escénicas, escolas oficiais de idiomas e artes plásticas e deseño. 5 puntos 

 MÁXIMO 10 PUNTOS 
3.1. Doutoramento, posgraos e premios extraordinarios  

3.1.1. Título de doutor/a 5 puntos 
3.1.2. Título universitario oficial de máster distinto do requirido para o ingreso na función 
pública (máis de 60 créditos) 3 puntos 

3.1.3. Suficiencia investigadora ou DEA 2 puntos 

3.1.4. Premio extraordinario de doutoramento, licenciatura ou grao, ou no caso das titula-
cións dos conservatorios, mención honorífica no grao superior 1 punto 

3.2. Outras titulacións universitarias  

3.2.1. Titulacións de grao 5 puntos 

3.2.2. Titulacións de 1.º ciclo 3 puntos 

3.2.3. Titulacións de 2.º ciclo 3 puntos 

3.3. Titulacións de EERE e de FP  

a) Por cada certificado de nivel C2 do MCER 4 puntos 

b) Por cada certificado de nivel C1 do MCER 3 puntos 

c) Por cada certificado de nivel B2 do MCER 2 puntos 

d) Por cada certificado de nivel B1 do MCER 1 punto 

e) Por cada título superior de artes plásticas e deseño, técnico deportivo superior ou 
técnico superior de FP 2 puntos 

f) Por cada título profesional de música ou danza 1,5 puntos 

Apartado 3: Méritos académicos 

 O nivel básico das EOI non puntúa. 

 O ciclo elemental das EOI equivale ao nivel intermedio e ao nivel B1 do MCER. 

 O ciclo superior das EOI equivale ao nivel avanzado e ao nivel B2 do MCER. 
 
NON PUNTUARÁN NESTE APARTADO OS CURSOS DE GALEGO NIN A SÚA VALIDACIÓN.  
 O título de licenciado en Filoloxía Galega ou Hispánica (subsección de galego-portugués), calquera título de licencia-

tura ou diplomatura acompañado da certificación de, polo menos, 18 créditos de lingua galega (tendo tamén o Celga 
4), o certificado do ciclo superior de galego das EOI, así como os certificados de aptitude de galego das EOI, son equi-
valentes ao Celga 5 e, polo tanto, ao nivel C2 do MCER. Puntuará, polo tanto, 4 puntos no apartado 3.3.a. 

 Non puntúan nin a licenciatura nin a diplomatura coa que se accedeou ao corpo de mestres dende a condición de 
licenciado/a. 

 O curso de adaptación non supón titulación de 1.º ciclo. 

Apartado 4: Cargos directivos e outras funcións 
MÁXIMO 20 PUNTOS 

4.1. Director/a de centros públicos, CFR ou análogos 4 puntos por ano (0,3333 por mes) 

4.2. Vicedirector/a, subdirector/a, secretario/a, xefe/a de estudos e asimilados en 
centros públicos 2,5 puntos por ano (0,2083 por mes) 

4.3. Outras funcións docentes ATA 5 PUNTOS 

Coordinador/a de ciclo, coordinador/a do proxecto Abalar, responsable das di-
namizacións das TIC, de biblioteca, da convivencia escolar, da mellora da cali-
dade educativa e de programas internacionais, xefe/a de seminario ou departa-
mento ou división, asesor/a de formación permanente, asesor/a SIEGA, asesor da 
CEOU, ou director/a de EOE ou figura análoga e desempeño da función titorial 
exercida a partir da entrada en vigor da LOE 

1 punto por ano (0,0833 por mes) 

 OS CARGOS —DIRECTIVOS E OUTRAS FUNCIÓNS— PUNTUARÁN CANDO SE DESEMPEÑEN DESDE A CONDICIÓN DE FUN-
CIONARIO/A ( aquí puntúan tamén as funcións prestadas sendo funcionario en prácticas ou funcionario interino). 

 O desempeño simultáneo de máis dun destes cargos ou funcións non poderá acumularse á puntuación, valorándose o 
que resulte máis vantaxoso para o/a concursante. 

 Os nomeamentos de cargos directivos teñen que estar asinados polo delegado/a de educación ou xefe/a do depar-
tamento territorial. 

 A partir da entrada en vigor do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG 21-10-96), puntúanse as seguintes coordina-
cións: ciclos (incluíndo 1.º ciclo da ESO), coordinación de equipo de actividades extraescolares e complementarias 
(estes últimos tamén puntúan con respecto aos CPI, aínda que non aparezan no regulamento destes centros) e coordi-
nación de equipo de dinamización lingüística. 

 Os departamentos de actividades audiovisuais puntúan ata a publicación do ROC. Do mesmo xeito, calquera xefatura 
de departamento anterior ao curso 1996/97 —publicación do ROC— que fose creado no centro e estea visado pola 
Inspección debe ser puntuado: CURSO / Departamentos EXB 71/72 / Equipos ciclo 81/82 / Equipos N. L. 89/90 

 Puntúa a coordinación de equipo docente de 1.º, 2.º e 3.º ciclo de educación primaria (tamén en centros específicos 
de e. especial). 

 Non puntúa ser responsable de centros de menos de tres unidades. 

 A puntuación como función titorial está restrinxida á titoría dun grupo de alumnado. Ser titor/a puntúa desde maio de 
2006 (cando entrou en vigor a LOE), polo que no curso 2005-2006 se baremarán tres meses. 

 Puntúa ser xefe/a de departamento de orientación. 
 

CCOO-ENSINO non está de acordo en que a función titorial se limite a ser titor/a dun grupo de alumnado. Demandamos 
que se clarifique este apartado na Comisión Superior de Persoal (CSP) da Conferencia Sectorial de Educación, para 
que se unifiquen criterios de puntuación para todas as comunidades autónomas.  

CCOO-ENSINO tampouco aceptou o límite en 5 puntos do baremo por «outras funcións» nun cómputo global de vinte. 
Rexeitamos que a Administración estableza unha diferenza de puntuación tan grande entre o profesorado con cargos 
directivos e o que realiza outras funcións. 
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MÁXIMO 10 PUNTOS 

5.1. Actividades superadas 0,10/10horas Máximo 6 puntos 

5.2. Actividades impartidas 0,10/3 horas Máximo 3 puntos 

5.3. Nova especialidade por oposición 1 punto por cada unha 

A formación é inherente á persoa, polo que, tanto as titulacións como os cursos de formación deben ser valorados 
AÍNDA QUE SE REALIZASEN ANTES DO INGRESO NO CORPO 

 Os cursos de formación de galego e as súas validacións puntúan neste apartado. Por este apartado puntuaranse ta-
mén os cursos de especialización. 

 Nos títulos onde figuren créditos, cada crédito puntúa como 10 horas. 

 As actividades de formación serán válidas se son homologadas ou se son organizadas (non ser só colaboracións) po-
las universidades. Teñen que incluír a sinatura do reitor e vicerreitor da universidade. 

 Nas actividades superadas súmanse todas as horas; non se puntúan o resto do número de horas inferiores a 10. 

 Nas actividades impartidas súmanse todas as horas; non se puntúan o resto de número de horas inferiores a 3. 

 Só puntuarán as actividades que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das 
especialidades do corpo ao que pertence o/a participante, ás prazas ou postos aos que opte ou relacionadas coa 
organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á educación. 

 Non puntúan os cursos pertencentes a estudos que conducen á expedición dun título. 

 As coordinacións de cursos e grupos de traballo xa non puntúan como actividades impartidas. Todas as coordinacións 
realizadas ao abeiro da orde do 1 de marzo de 2007 puntuarán como cursos superados, xa que nesa orde os coordi-
nadores/as se consideran participantes. CCOO OPÚXOSE A ESTA MODIFICACIÓN PORQUE CONSIDERAMOS QUE A CO-
ORDINACIÓN DEBE SER PUNTUABLE POR SI MESMA. 

 Para obter puntuación por outras titulacións, deberán presentarse cantos títulos se posúan, incluído o alegado para 
ingreso no corpo. 

Apartado 5: Formación e perfeccionamento 

A CORUÑA
C. P. 15008

LUGO

C. P. 27002
O BARCO

C. P. 32300
VERÍN

C. P. 32600

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3.º andar
Rolda da Muralla 58, 5.º andar

Praza do Concello, 2 1º andar
Avda. Portugal 3-5

Telf. 981 145 895 / Fax 98 1 145 899
Telf. 982 221 060 / Fax 98 2 245 907

Telf. 988 322 034 / Fax 98 8 325 159 Telf. 988 410 641 / Fax 988  410 641

scensino. coru@galicia.ccoo. es
scensino.lug o@galicia.ccoo. es

lsverin@galicia.ccoo.es  

SANTIAGO

C. P. 15890
VIVEIRO

C. P. 27850
PONTEVEDRA

C. P. 36002

Vía Edison 1.º C, P olígono do Tambre.
Rúa García D origa s/n

Rúa Pasantería 1, 2.º andar

Telf. 981 958217 / Fax 98 1 958201
Telf. 982 561 001 / Fax 98 2 561 025

Telf. 986 866 276 / Fax 98 6 869 784

ensino.stg o@galicia.ccoo. es

ucamari@galicia.ccoo. es

scensino.pont@galicia.ccoo. es

FERROL

C. P. 15402
OURENSE

C. P. 32003
VIGO

C. P. 36212

Rúa María 42-44

Parque San Láza ro 12 , 3.º andar
Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

Telf. 981 369 336 / Fax 98 1 350 353
Telf. 988 392 256 / Fax 98 8 251 400

Telf. 986 246 847 / Fax 98 6 246 848

scensino.f errol@galicia.ccoo. es
scensino. oure@galicia.ccoo. es

scensino.vigo@galicia.ccoo.es

TRIBUNAIS
O SORTEO DOS TRIBUNAIS TERÁ LUGAR O DE MAIO ÁS 9 DA

MAÑÁ. 

TENDERASE A QUE A MAIORÍA DOS MEMBROS SEXAN

TITULARES DA ESPECIALIDADE.CORRESPÓNDELLES AOS TRIBUNAIS: 

- A ELABORACIÓN DOS EXERCICIOS

- A VALORACIÓN DOS MÉRITOS DA FASE DE CONCURSO.

- A AGREGACIÓN DAS PUNTUACIÓNS DA FASE DE CONCURSO ÁS

ADXUDICADAS NA FASE DE OPOSICIÓN. 
A DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS MÉRITOS ALEGADOS, NA

FORMA QUE SE ESTABLECE NO ANEXO II DA ORDE, SÓ DEBERÁ

PRESENTALA ANTE O PROPIO TRIBUNAL O PERSOAL ASPIRANTE A

INGRESO NO CORPO DE MESTRES QUE SUPERE A PRIMEIRA PROBA, 

NO PRAZO QUE ESTABLEZA O PROPIO TRIBUNAL AO PUBLICAR NO

TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA SEDE DE ACTUACIÓN A RESOLUCIÓN

DO PERSOAL ASPIRANTE QUE SUPEROU A PRIMEIRA PROBA

www.ccooensino.net .

SOLICITUDES:do 19 de marzo ao 7 de abril
Deberán realizarse en Internet no se-

guinte enderezohttp://www.edu.xunta.es/oposicions
TAXAS:Mestres: 35,08 €. 

ESPECIALIDADE RESERVA
DISCAP.

ACCESO
LIBRE TOTAL

EducaciónInfantil (031)
4

46
50

Lingua Estranxe ira(Inglés) (032)
4

46
50

PedagoxíaTerapéutica (036)
3

47
50

ORDE do
pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de

inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de nova s especialidades polo

persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMARIOS

CORPO DE MESTRES: ORDE DO 9 DE SETEMBRO DE 1993,

DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN (BOE DO 21 DE

SETEMBRO), NO QUE SE REFIRE Á PARTE A, E QUEDARÁ

SEN VIXENCIA PARA A SÚA APLICACIÓN A ESTE

OBRIGA DE PARTICIPAR:Todo o persoal interino ou substituto do

corpo de mestres que presta servizos en

calquera especialidade na Comunidade

Autónoma de Galicia está obrigado a

participar no procedemento selectivo. A 

única excepción é que non se

convoquen p razas de ningunha da ou

das súas especia lidades nesta

convocatoria. De non part icipar no

procedemento selectivo decaerá dos

seus dereitos unicamente na lista da

especialidade convocada.No suposto de o dito persoal se presentar 

a procedementos selectivos convocados

por outras administracións educativas,

deberá presentar á Dirección Xeral de

Centro s e Recursos Humanos a

certificación de que se realizou a proba,

con anterioridade ao 25 de xullo de 2015.

ACTO DE PRESENTACIÓN:
É de asistencia obrigatoria para todas as

persoas aspirantes. Te rá c arácter

persoalísimo.Non se aceptarán acreditacións nin

poderes de representación.
O procedemento selectivo comezará a

partir do 19 de xuño de 2015

ADQUISICIÓN DE NOVA ESPECIALIDADE

– PARA TODAS AS ESPECIALIDADES. 

A PROBA CONSISTIRÁ NA EXPO SICIÓN ORAL DUN TEMA DA ESPECIALIDADE A

QUE SE OPTA, ELIXIDO POLO ASPIRANTE DE ENTRE TRES EXTRAÍDOS AO CHO U

POLO TRIBUNAL. O CANDIDATO DISPORÁ DE DÚAS HORAS PARA A SÚA PR EPARACIÓN E

PODERÁ UTILIZAR O MATERIAL QUE CONSIDERE OPOR TUNO. A EXPOSICIÓ N

TERÁ UNHA DURACIÓN MÁXIMA DUNHA HORA. 

NA ESPECIALIDADE DE LING UA ESTRANXEIRA INGLÉS A EXPOSICIÓ N

REALIZARASE NESTA LINGUA.

ESPECIALIDADE RESERVA
DISCAP.

ACCESO
LIBRE TOTAL

EducaciónPrimar ia

4
46

50

Lingua Estranxe ira(Inglés) (032)
4

46
50

Audición eLinguaxe (037)
3

47
50

Apartado 6: Outros méritos
MÁXIMO 15 PUNTOS

6.1. Publicacións ATA 8 PUNTOS

a) Libros (en papel ou electrónico)

Autor Ata 1 punto

Coautor Ata 0,5 puntos

3 autores Ata 0,4 puntos

4 autores Ata 0,3 puntos

5 autores Ata 0,2 puntos

Máis de 5 autores Ata 0,1 puntos

Documentación xustificativa: 

Exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.
Certificado da editorial onde conste: título do libro, autoría, ISBN, depósito legal e data da
primeira edición, número de exemplares e difusión en librerías comerciais.
Se non se difundiron en librerías comerciais, o certificado incluirá tamén os centros de difu-
sión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.).

b) Revistas (en papel ou electrónica)

Autor Ata 0,2 puntos

Coautor Ata 0,1 puntos

3 ou máis autores Ata 0,05 puntos
Documentación xustificativa: 

Exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.
Certificado onde conste: número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou aso-
ciación científica ou didáctica, legalmente constituída, á que pertence a revista, título da
publicación, autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal e data de edición.
Se non se difundiron en establecementos comercias, o certificado incluirá tamén os centros 
de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.).

*Para os documentos en formato electrónico (libros ou revistas):
Informe no cal o organismo emisor certifique en que base de datos bibliográfica aparece a 
publicación. Neste documento indicarase, ademais, o título da publicación, autoría, data
da publicación e depósito legal.
Ademais, presentarase un exemplar impreso.

6.2. Premios de ámbito autonómico, nacional ou internacional, convocados polo Ministerio de Educa-
ción ou polas Administracións educativas das CC. AA., en proxectos de investigación ou innovación

no ámbito da educación ou pola participación nestes proxectos:

ATA 2,5 PUNTOS

Documentación xustificativa: 

Acreditación da obtención dos premios correspondentes expedida polas entidades convo-
cadoras, ou da participación nos proxectos de investigación ou innovación expedidos pola
Administración educativa correspondente.

6.3. Méritos artísticos e literarios: ATA 2,5 PUNTOS

Premios en exposicións ou concursos ou en certames de ámbito autonómico, nacional ou inter-

nacional:

Certificado da entidade que emite o premio, no que conste a persoa ou persoas premia-
das, o ámbito e a categoría do premio.

Composicións estreadas como autor ou gravacións con depósito legal.

Certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor/a e/ou intérprete e o
seu depósito.

Concertos como director, solista, solista na orquestra ou en agrupacións de cámara (dúos, tríos,

cuartetos...):

Programas en que conste a participación, e certificación da entidade organizadora onde
conste a realización do concerto e a participación como director/a, solista ou con orques-
tra/grupo.

Por exposicións individuais ou colectivas.



MÁXIMO 10 PUNTOS

5.1. Actividades superadas 0,10/10horas Máximo 6 puntos

5.2. Actividades impartidas 0,10/3 horas Máximo 3 puntos

5.3. Nova especialidade por oposición 1 punto por cada unha

A formación é inherente á persoa, polo que, tanto as titulacións como os cursos de formación deben ser valorados
AÍNDA QUE SE REALIZASEN ANTES DO INGRESO NO CORPO

 Os cursos de formación de galego e as súas validacións puntúan neste apartado. Por este apartado puntuaranse ta-
mén os cursos de especialización.

 Nos títulos onde figuren créditos, cada crédito puntúa como 10 horas.

 As actividades de formación serán válidas se son homologadas ou se son organizadas (non ser só colaboracións) po-
las universidades. Teñen que incluír a sinatura do reitor e vicerreitor da universidade.

 Nas actividades superadas súmanse todas as horas; non se puntúan o resto do número de horas inferiores a 10.

 Nas actividades impartidas súmanse todas as horas; non se puntúan o resto de número de horas inferiores a 3.

 Só puntuarán as actividades que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das
especialidades do corpo ao que pertence o/a participante, ás prazas ou postos aos que opte ou relacionadas coa
organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á educación.

 Non puntúan os cursos pertencentes a estudos que conducen á expedición dun título.

 As coordinacións de cursos e grupos de traballo xa non puntúan como actividades impartidas. Todas as coordinacións
realizadas ao abeiro da orde do 1 de marzo de 2007 puntuarán como cursos superados, xa que nesa orde os coordi-
nadores/as se consideran participantes. CCOO OPÚXOSE A ESTA MODIFICACIÓN PORQUE CONSIDERAMOS QUE A CO-
ORDINACIÓN DEBE SER PUNTUABLE POR SI MESMA.

 Para obter puntuación por outras titulacións, deberán presentarse cantos títulos se posúan, incluído o alegado para
ingreso no corpo.

Apartado 5: Formación e perfeccionamento

A CORUÑA
C. P. 15008

LUGO

C. P. 27002
O BARCO

C. P. 32300
VERÍN

C. P. 32600

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3.º andar
Rolda da Muralla 58, 5.º andar

Praza do Concello, 2 1º andar
Avda. Portugal 3-5

Telf. 981 145 895 / Fax 98 1 145 899
Telf. 982 221 060 / Fax 98 2 245 907

Telf. 988 322 034 / Fax 98 8 325 159 Telf. 988 410 641 / Fax 988  410 641

scensino. coru@galicia.ccoo. es
scensino.lug o@galicia.ccoo. es

lsverin@galicia.ccoo.es

SANTIAGO

C. P. 15890
VIVEIRO

C. P. 27850
PONTEVEDRA

C. P. 36002

Vía Edison 1.º C, P olígono do Tambre.
Rúa García D origa s/n

Rúa Pasantería 1, 2.º andar

Telf. 981 958217 / Fax 98 1 958201
Telf. 982 561 001 / Fax 98 2 561 025

Telf. 986 866 276 / Fax 98 6 869 784

ensino.stg o@galicia.ccoo. es

ucamari@galicia.ccoo. es

scensino.pont@galicia.ccoo. es

FERROL

C. P. 15402
OURENSE

C. P. 32003
VIGO

C. P. 36212

Rúa María 42-44

Parque San Láza ro 12 , 3.º andar
Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

Telf. 981 369 336 / Fax 98 1 350 353
Telf. 988 392 256 / Fax 98 8 251 400

Telf. 986 246 847 / Fax 98 6 246 848

scensino.f errol@galicia.ccoo. es
scensino. oure@galicia.ccoo. es

scensino.vigo@galicia.ccoo.es

TRIBUNAIS
O SORTEO DOS TRIBUNAIS TERÁ LUGAR O DE MAIO ÁS 9 DA

MAÑÁ. 

TENDERASE A QUE A MAIORÍA DOS MEMBROS SEXAN

TITULARES DA ESPECIALIDADE.CORRESPÓNDELLES AOS TRIBUNAIS: 

- A ELABORACIÓN DOS EXERCICIOS

- A VALORACIÓN DOS MÉRITOS DA FASE DE CONCURSO.

- A AGREGACIÓN DAS PUNTUACIÓNS DA FASE DE CONCURSO ÁS

ADXUDICADAS NA FASE DE OPOSICIÓN. 
A DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS MÉRITOS ALEGADOS, NA

FORMA QUE SE ESTABLECE NO ANEXO II DA ORDE, SÓ DEBERÁ

PRESENTALA ANTE O PROPIO TRIBUNAL O PERSOAL ASPIRANTE A

INGRESO NO CORPO DE MESTRES QUE SUPERE A PRIMEIRA PROBA, 

NO PRAZO QUE ESTABLEZA O PROPIO TRIBUNAL AO PUBLICAR NO

TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA SEDE DE ACTUACIÓN A RESOLUCIÓN

DO PERSOAL ASPIRANTE QUE SUPEROU A PRIMEIRA PROBA

www.ccooensino.net .

SOLICITUDES:do 19 de marzo ao 7 de abril
Deberán realizarse en Internet no se-

guinte enderezohttp://www.edu.xunta.es/oposicions
TAXAS:Mestres: 35,08 €. 

ESPECIALIDADE RESERVA
DISCAP.

ACCESO
LIBRE TOTAL

EducaciónInfantil (031)
4

46
50

Lingua Estranxe ira(Inglés) (032)
4

46
50

PedagoxíaTerapéutica (036)
3

47
50

ORDE do
pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de

inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de nova s especialidades polo

persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMARIOS

CORPO DE MESTRES: ORDE DO 9 DE SETEMBRO DE 1993,

DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN (BOE DO 21 DE

SETEMBRO), NO QUE SE REFIRE Á PARTE A, E QUEDARÁ

SEN VIXENCIA PARA A SÚA APLICACIÓN A ESTE

OBRIGA DE PARTICIPAR:Todo o persoal interino ou substituto do

corpo de mestres que presta servizos en

calquera especialidade na Comunidade

Autónoma de Galicia está obrigado a

participar no procedemento selectivo. A 

única excepción é que non se

convoquen p razas de ningunha da ou

das súas especia lidades nesta

convocatoria. De non part icipar no

procedemento selectivo decaerá dos

seus dereitos unicamente na lista da

especialidade convocada.No suposto de o dito persoal se presentar 

a procedementos selectivos convocados

por outras administracións educativas,

deberá presentar á Dirección Xeral de

Centro s e Recursos Humanos a

certificación de que se realizou a proba,

con anterioridade ao 25 de xullo de 2015.

ACTO DE PRESENTACIÓN:
É de asistencia obrigatoria para todas as

persoas aspirantes. Te rá c arácter

persoalísimo.Non se aceptarán acreditacións nin

poderes de representación.
O procedemento selectivo comezará a

partir do 19 de xuño de 2015

ADQUISICIÓN DE NOVA ESPECIALIDADE

– PARA TODAS AS ESPECIALIDADES. 

A PROBA CONSISTIRÁ NA EXPO SICIÓN ORAL DUN TEMA DA ESPECIALIDADE A

QUE SE OPTA, ELIXIDO POLO ASPIRANTE DE ENTRE TRES EXTRAÍDOS AO CHO U

POLO TRIBUNAL. O CANDIDATO DISPORÁ DE DÚAS HORAS PARA A SÚA PR EPARACIÓN E

PODERÁ UTILIZAR O MATERIAL QUE CONSIDERE OPOR TUNO. A EXPOSICIÓ N

TERÁ UNHA DURACIÓN MÁXIMA DUNHA HORA. 

NA ESPECIALIDADE DE LING UA ESTRANXEIRA INGLÉS A EXPOSICIÓ N

REALIZARASE NESTA LINGUA.

ESPECIALIDADE RESERVA
DISCAP.

ACCESO
LIBRE TOTAL

EducaciónPrimar ia

4
46

50

Lingua Estranxe ira(Inglés) (032)
4

46
50

Audición eLinguaxe (037)
3

47
50

Apartado 6: Outros méritos 
MÁXIMO 15 PUNTOS 

6.1. Publicacións ATA 8 PUNTOS 

a) Libros (en papel ou electrónico)

Autor Ata 1 punto 

Coautor Ata 0,5 puntos 

3 autores Ata 0,4 puntos 

4 autores Ata 0,3 puntos 

5 autores Ata 0,2 puntos 

Máis de 5 autores Ata 0,1 puntos 

Documentación xustificativa: 

Exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas. 
Certificado da editorial onde conste: título do libro, autoría, ISBN, depósito legal e data da 
primeira edición, número de exemplares e difusión en librerías comerciais. 
Se non se difundiron en librerías comerciais, o certificado incluirá tamén os centros de difu-
sión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.). 

b) Revistas (en papel ou electrónica)

Autor Ata 0,2 puntos 

Coautor Ata 0,1 puntos 

3 ou máis autores Ata 0,05 puntos 
Documentación xustificativa: 

Exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas. 
Certificado onde conste: número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou aso-
ciación científica ou didáctica, legalmente constituída, á que pertence a revista, título da 
publicación, autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal e data de edición. 
Se non se difundiron en establecementos comercias, o certificado incluirá tamén os centros 
de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.). 

*Para os documentos en formato electrónico (libros ou revistas):
Informe no cal o organismo emisor certifique en que base de datos bibliográfica aparece a
publicación. Neste documento indicarase, ademais, o título da publicación, autoría, data
da publicación e depósito legal.
Ademais, presentarase un exemplar impreso.

6.2. Premios de ámbito autonómico, nacional ou internacional, convocados polo Ministerio de Educa-
ción ou polas Administracións educativas das CC. AA., en proxectos de investigación ou innovación 

no ámbito da educación ou pola participación nestes proxectos: 

ATA 2,5 PUNTOS 

Documentación xustificativa: 

Acreditación da obtención dos premios correspondentes expedida polas entidades convo-
cadoras, ou da participación nos proxectos de investigación ou innovación expedidos pola 
Administración educativa correspondente. 

6.3. Méritos artísticos e literarios: ATA 2,5 PUNTOS 

Premios en exposicións ou concursos ou en certames de ámbito autonómico, nacional ou inter-

nacional: 

Certificado da entidade que emite o premio, no que conste a persoa ou persoas premia-
das, o ámbito e a categoría do premio. 

Composicións estreadas como autor ou gravacións con depósito legal. 

Certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor/a e/ou intérprete e o 
seu depósito. 

Concertos como director, solista, solista na orquestra ou en agrupacións de cámara (dúos, tríos, 

cuartetos...): 

Programas en que conste a participación, e certificación da entidade organizadora onde 
conste a realización do concerto e a participación como director/a, solista ou con orques-
tra/grupo. 

Por exposicións individuais ou colectivas. 



 

AS DEMANDAS DE CCOO NA MESA SECTORIAL EN
QUE SE TRATOU O BORRADOR DO CONCURSO DE
TRASLADOS FORON: 

 CCOO demanda a dotación de persoal adminis-
trativo nos centros de primaria, coa función de
recoller a documentación do concurso. Esta fun-
ción sobrecarga os equipos directivos.

CCOO esíxelle á Consellería o envío de instru-
cións claras ás xefaturas territoriais acerca da
obriga de negociar as vacantes, especialmente ás
de A Coruña e Pontevedra pois sempre pretenden
evitar a negociación coas xuntas de persoal. De-
mandamos que se coñezan as vacantes provisio-
nais canda as datas de presentación de solicitu-
des, e as definitivas antes da resolución provisional
do concurso, para que o profesorado poida ter
todos os datos antes da posibilidade de renunciar. 

CCOO demandou a oferta de todas as vacantes
creadas en catálogo, así como todas aquelas que
se produzan antes da resolución definitiva do con-
curso.

 CCOO demandou que as vacantes de mestres/
as de 1.º ciclo da ESO deben ofertarse todas aos
mestres. E nas localidades onde haxa demanda.

 CCOO denuncia que o baremo é absolutamente 
desequilibrado e amosa o seu malestar cos se-
guintes apartados, aínda que non se poidan modi-
ficar por estar na normativa básica: coa excesiva
puntuación por cargos directivos con respecto ao
límite de puntuación por coordinacións e outras
funcións didácticas (5 puntos); coa puntuación de
cargos na Administración; coa puntuación por
formar parte de tribunais; con considerar como

función de titoría só a figura do titor/a e con que
non sexan consumibles as puntuacións por todas
estas funcións; coa desaparición da puntuación
por coordinar e dirixir cursos; co incremento a 8 
puntos por publicacións.

 Diante da posibilidade de puntuar os servizos
prestados á Administración antes de ser funciona-
rio de carreira CCOO– Ensino manifesta o seguinte:

1. CCOO  demandamos a valoración xurídica

desta situación, sobre todo cando podería

entrar en contradición co RD 1364/2010. 

2. É  posible de que as directivas europeas obri-

guen a puntuar eses servizos prestados, pero 

en todo caso deberase negociar como se fai

efectiva esa puntuación.

3. Avogamos porque todos estes cambios nor-

mativos deberan vir precedidos dun cambio 

na normativa estatal e que se debe asegurar 

que este proceso teña todas as garantías 

xurídicas para ser levado a cabo

Ademais, en todo caso, a directiva 1999/70 e a súa

cláusula de non discriminación non pode invocarse 

como elemento de aplicación entre membros do

mesmo colectivo, xa que a súa finalidade non é a

eliminación da discriminación entre "distintos grupos 

de empregados con contratos indefinidos".

POR TODO ISTO, O MODELO DE CONCURSO DE 
TRASLADOS, REGULADO XA NOS CURSOS ANTERIO-
RES, NON CONTOU CO APOIO DA FEDERACIÓN DO
ENSINO DE CCOO.

CCOO-ENSINO OPINA 

O proceso de reclamacións ao baremo ten un prazo aberto durante todo o concurso. CCOO-Ensino demandou o esta-
blecemento dunha data para a publicación do baremo provisional e definitivo para abrir a posibilidade de reclamación,
non só á propia puntuación, senón á dos outros participantes.

RECLAMACIÓNS AO BAREMO

A CORUÑA C. P. 15008 LUGO C. P. 27002 O BARCO C. P. 32300 VERÍN C. P. 32600
Avda. Alfonso Molina, km 2, 3.º andar Rolda da Muralla 58, 5.º andar Praza do Concello, 2 1º andar. Avda. Portugal 3-5
Telf. 981 145 895 / Fax 981 145 899 Telf. 982 221 060 / Fax 982 245 907 Telf. 988 322 034 / Fax 988 325 159 Telf. 988 410 641 / Fax 988 410 641
scensino.coru@galicia.ccoo.es scensino.lugo@galicia.ccoo.es lsverin@galicia.ccoo.es
SANTIAGO C. P. 15890 VIVEIRO C. P. 27850 PONTEVEDRA C. P. 36002
Via Edison 1ºC Polígono do Tambre Rúa García Doriga s/n Rúa Pasantería 1, 2.º andar
Telf. 981 958 217 / Fax 981 958 201 Telf. 982 561 001 / Fax 982 561 025 Telf. 986 866 276 / Fax 986 869 784 FEDERACIÓN DE ENSINO
ensino.stgo@galicia.ccoo.es ucamari@galicia.ccoo.es scensino.pont@galicia.ccoo.es Rúa Miguel Ferro Caaveiro 8 1º andar
FERROL C. P. 15402 OURENSE C. P. 32003 VIGO C. P. 36212 15703 Santiago de Compostela
Rúa María 42-44 Parque San Lázaro 12, 3.º andar Rúa das Teixugueiras 11 entrechán Telf. 981 551 836 / Fax 981 551 821
Telf. 981 369 336 / Fax 981 350 353 Telf. 988 392 256 / Fax 988 251 400 Telf. 986 246 847 / Fax 986 246 848 ensino@galicia.ccoo.es
scensino.ferrol@galicia.ccoo.es scensino.oure@galicia.ccoo.es scensino.vigo@galicia.ccoo.es

Apartado 6: Outros méritos 

 CCOO-ENSINO opúxose rotundamente á baremación de 8 puntos no apartado de publicacións mentres non haxa un 
control exhaustivo dos termos e condicións destas.

 Non se valorarán as publicacións das que sexa autor e editor (autoedición).

 Non puntúa ser titor/a de funcionarios/as en prácticas. CCOO-ENSINO tamén insistiu na necesidade de que puntuasen 
pola importancia do seu labor na formación inicial dos docentes.

 CCOO opúxose a que puntuasen os postos na Administración, e denunciou como inaceptable a inexistencia de límite
neste apartado, permitindo chegar ao máximo dos 15 puntos.

 CCOO-ENSINO tampouco acepta a puntuación por ser membro dun tribunal de oposición xa que non o entendemos 
como mérito.

 Non puntúan as titorías de alumnado do antigo CAP e do alumnado das diplomaturas de mestre/a. CCOO-ENSINO 
considera inadmisible que un mesmo mérito non puntúe en función da denominación do título do alumnado tutelado. 

6.4. Postos na Administración educativa 1,5 PUNTOS por ano 

Fotocopia compulsada do nomeamento expedido pola Administración educativa competente 
con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación de que, na data de finali-
zación do prazo de presentación de solicitudes, se continúa no posto. 

6.5. Membros de tribunais de oposición desde do 2007 0,25 PUNTOS POR CONVOCATORIA 

Certificado expedido polo órgano da Administración educativa convocadora e que teña a 
custodia das actas dos tribunais destes procedementos. 

6.6. Titoría das prácticas do alumnado do título universitario oficial de máster 
ou dos títulos universitarios de grao 0,10 PUNTOS POR ANO 

Certificado expedido pola Administración educativa competente ou, se é o caso, do director 
ou directora do centro público docente en que se realice a titoría, con indicación do curso 
académico e duración das prácticas. 

CUESTIÓNS  IMPORTANTES A TER EN CONTA:

 Os participantes deberán presentar no REXISTRO ou na 
SECRETARÍA do seu centro, a instancia de participación.

 SÓ PODE  RENUNCIAR á resolución provisional, aqueles
concursen de maneira voluntaria, obteñan ou non destino .  

SE PODE RENUNCIAR á resolución definitiva do concurso.

Hai DEREITO PREFERENTE a centro, pola adquisición de novas 
especialidades, agás para o corpo de Mestres.

 Hai dereito a CONCORRENCIA para todos os corpos.

Para optar ás prazas de CENTROS PLURILINGÜES, débese 
acreditar o B2.

Todos os méritos alegados, teñen que estar recoñecidos na data de 
remate do prazo de presentación de solicitudes. 

AS DEMANDAS DE CCOO NA MESA SECTORIAL EN
QUE SE TRATOU O BORRADOR DO CONCURSO DE
TRASLADOS FORON: 

 CCOO demanda a dotación de persoal adminis-
trativo nos centros de primaria, coa función de
recoller a documentación do concurso. Esta fun-
ción sobrecarga os equipos directivos.

CCOO esíxelle á Consellería o envío de instru-
cións claras ás xefaturas territoriais acerca da
obriga de negociar as vacantes, especialmente ás
de A Coruña e Pontevedra pois sempre pretenden
evitar a negociación coas xuntas de persoal. De-
mandamos que se coñezan as vacantes provisio-
nais canda as datas de presentación de solicitu-
des, e as definitivas antes da resolución provisional
do concurso, para que o profesorado poida ter
todos os datos antes da posibilidade de renunciar. 

CCOO demandou a oferta de todas as vacantes
creadas en catálogo, así como todas aquelas que
se produzan antes da resolución definitiva do con-
curso.

 CCOO demandou que as vacantes de mestres/
as de 1.º ciclo da ESO deben ofertarse todas aos
mestres. E nas localidades onde haxa demanda.

 CCOO denuncia que o baremo é absolutamente 
desequilibrado e amosa o seu malestar cos se-
guintes apartados, aínda que non se poidan modi-
ficar por estar na normativa básica: coa excesiva
puntuación por cargos directivos con respecto ao
límite de puntuación por coordinacións e outras
funcións didácticas (5 puntos); coa puntuación de
cargos na Administración; coa puntuación por
formar parte de tribunais; con considerar como

función de titoría só a figura do titor/a e con que
non sexan consumibles as puntuacións por todas
estas funcións; coa desaparición da puntuación
por coordinar e dirixir cursos; co incremento a 8 
puntos por publicacións.

 Diante da posibilidade de puntuar os servizos
prestados á Administración antes de ser funciona-
rio de carreira CCOO– Ensino manifesta o seguinte:

1. CCOO  demandamos a valoración xurídica

desta situación, sobre todo cando podería

entrar en contradición co RD 1364/2010. 

2. É  posible de que as directivas europeas obri-

guen a puntuar eses servizos prestados, pero 

en todo caso deberase negociar como se fai

efectiva esa puntuación.

3. Avogamos porque todos estes cambios nor-

mativos deberan vir precedidos dun cambio 

na normativa estatal e que se debe asegurar 

que este proceso teña todas as garantías 

xurídicas para ser levado a cabo

Ademais, en todo caso, a directiva 1999/70 e a súa

cláusula de non discriminación non pode invocarse 

como elemento de aplicación entre membros do

mesmo colectivo, xa que a súa finalidade non é a

eliminación da discriminación entre "distintos grupos 

de empregados con contratos indefinidos".

POR TODO ISTO, O MODELO DE CONCURSO DE 
TRASLADOS, REGULADO XA NOS CURSOS ANTERIO-
RES, NON CONTOU CO APOIO DA FEDERACIÓN DO
ENSINO DE CCOO.

CCOO-ENSINO OPINA

O proceso de reclamacións ao baremo ten un prazo aberto durante todo o concurso. CCOO-Ensino demandou o esta-
blecemento dunha data para a publicación do baremo provisional e definitivo para abrir a posibilidade de reclamación,
non só á propia puntuación, senón á dos outros participantes.
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Desde CCOO consideramos que a convocatoria do concurso de traslados 
plantexa serias dúbidas no tocante á súa seguridade xurídica. Non hai 
constancia da decisión do TSXG sobre a apelación ao incidente de execuzon de 
sentenza interposto sobre o concurso do 2013, e non hai garantías de que unha 
vez iniciado o proceso do concurso , non haxa que realizar cambios na 
resolución do concurso do ano 2013, nunha mostra mais da temeridade da 
administración nestas lides. 

CCOO defende a mobilidade do profesorado, pero non a calquera precio e sen 
garantías, a administración ten que ter claro que desde esta organización 
pediremos a aplicación do auto, no momento en que este sexa público. 

CCOO xa plantexou no curso pasado unha alternativa para non cercenar a 
mobilidade dos docentes, que era a da realización dun "concursillo" previo á 
adxudicación de provisionais no que puideran participar todos aqueles docentes 
que levaran dous anos no seu destino definitivo. 

A administración non empregou esta posibilidade, ainda que fai uso dela no caso 
do profesorado de musica de secundaria que pode optar a vacantes de 
conservatorio, usando esta situación para librar prazas nos IES. 

CCOO defendeu sempre a mobilidade estatal, e defendeu en outras ocasións a 
apertura do concurso, pero feita coa corresponsabilidade das outras CCAA, a estas 
alturas do partido, xa non é posible pois os concursos autonómicos das outras xa 
están convocados e pechados. O que non nos parece de recibo é que se utilice o 
pretexto da non convocatoria do concurso de curso pasado para abrilo a outras 
administracións educativas, cando probablemente o que subxace é a 
imposibilidade da celebración do vindeiro concurso estatal. 

CCOO defende a existencia dun único baremo que rixa os concursos de 
traslados, a situación que provocou a decisión da Consellería é a da duplicidade 
do mesmo.Esta organización non se opón a que sexan tidos en conta os servizos 
prestados antes de ser nomeado funcionario de carreira, pero considera que é un 
tema que debe se debatido no seo da conferencia sectorial e na Mesa Sectorial do 
estado, levando consigo a modificación do RD 1364/2010. 



AS DEMANDAS DE CCOO NA MESA SECTORIAL EN
QUE SE TRATOU O BORRADOR DO CONCURSO DE
TRASLADOS FORON: 

 CCOO demanda a dotación de persoal adminis-
trativo nos centros de primaria, coa función de
recoller a documentación do concurso. Esta fun-
ción sobrecarga os equipos directivos.

CCOO esíxelle á Consellería o envío de instru-
cións claras ás xefaturas territoriais acerca da
obriga de negociar as vacantes, especialmente ás
de A Coruña e Pontevedra pois sempre pretenden
evitar a negociación coas xuntas de persoal. De-
mandamos que se coñezan as vacantes provisio-
nais canda as datas de presentación de solicitu-
des, e as definitivas antes da resolución provisional
do concurso, para que o profesorado poida ter
todos os datos antes da posibilidade de renunciar. 

CCOO demandou a oferta de todas as vacantes
creadas en catálogo, así como todas aquelas que
se produzan antes da resolución definitiva do con-
curso.

 CCOO demandou que as vacantes de mestres/
as de 1.º ciclo da ESO deben ofertarse todas aos
mestres. E nas localidades onde haxa demanda.

 CCOO denuncia que o baremo é absolutamente 
desequilibrado e amosa o seu malestar cos se-
guintes apartados, aínda que non se poidan modi-
ficar por estar na normativa básica: coa excesiva
puntuación por cargos directivos con respecto ao
límite de puntuación por coordinacións e outras
funcións didácticas (5 puntos); coa puntuación de
cargos na Administración; coa puntuación por
formar parte de tribunais; con considerar como

función de titoría só a figura do titor/a e con que
non sexan consumibles as puntuacións por todas
estas funcións; coa desaparición da puntuación
por coordinar e dirixir cursos; co incremento a 8 
puntos por publicacións.

 Diante da posibilidade de puntuar os servizos
prestados á Administración antes de ser funciona-
rio de carreira CCOO– Ensino manifesta o seguinte:

1. CCOO  demandamos a valoración xurídica

desta situación, sobre todo cando podería

entrar en contradición co RD 1364/2010. 

2. É  posible de que as directivas europeas obri-

guen a puntuar eses servizos prestados, pero 

en todo caso deberase negociar como se fai

efectiva esa puntuación.

3. Avogamos porque todos estes cambios nor-

mativos deberan vir precedidos dun cambio 

na normativa estatal e que se debe asegurar 

que este proceso teña todas as garantías 

xurídicas para ser levado a cabo

Ademais, en todo caso, a directiva 1999/70 e a súa

cláusula de non discriminación non pode invocarse 

como elemento de aplicación entre membros do

mesmo colectivo, xa que a súa finalidade non é a

eliminación da discriminación entre "distintos grupos 

de empregados con contratos indefinidos".

POR TODO ISTO, O MODELO DE CONCURSO DE 
TRASLADOS, REGULADO XA NOS CURSOS ANTERIO-
RES, NON CONTOU CO APOIO DA FEDERACIÓN DO
ENSINO DE CCOO.

CCOO-ENSINO OPINA

O proceso de reclamacións ao baremo ten un prazo aberto durante todo o concurso. CCOO-Ensino demandou o esta-
blecemento dunha data para a publicación do baremo provisional e definitivo para abrir a posibilidade de reclamación,
non só á propia puntuación, senón á dos outros participantes.
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Apartado 6: Outros méritos

 CCOO-ENSINO opúxose rotundamente á baremación de 8 puntos no apartado de publicacións mentres non haxa un 
control exhaustivo dos termos e condicións destas.

 Non se valorarán as publicacións das que sexa autor e editor (autoedición).

 Non puntúa ser titor/a de funcionarios/as en prácticas. CCOO-ENSINO tamén insistiu na necesidade de que puntuasen 
pola importancia do seu labor na formación inicial dos docentes.

 CCOO opúxose a que puntuasen os postos na Administración, e denunciou como inaceptable a inexistencia de límite
neste apartado, permitindo chegar ao máximo dos 15 puntos.

 CCOO-ENSINO tampouco acepta a puntuación por ser membro dun tribunal de oposición xa que non o entendemos 
como mérito.

 Non puntúan as titorías de alumnado do antigo CAP e do alumnado das diplomaturas de mestre/a. CCOO-ENSINO 
considera inadmisible que un mesmo mérito non puntúe en función da denominación do título do alumnado tutelado. 

6.4. Postos na Administración educativa 1,5 PUNTOS por ano

Fotocopia compulsada do nomeamento expedido pola Administración educativa competente
con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación de que, na data de finali-
zación do prazo de presentación de solicitudes, se continúa no posto.

6.5. Membros de tribunais de oposición desde do 2007 0,25 PUNTOS POR CONVOCATORIA

Certificado expedido polo órgano da Administración educativa convocadora e que teña a
custodia das actas dos tribunais destes procedementos.

6.6. Titoría das prácticas do alumnado do título universitario oficial de máster 
ou dos títulos universitarios de grao 0,10 PUNTOS POR ANO

Certificado expedido pola Administración educativa competente ou, se é o caso, do director
ou directora do centro público docente en que se realice a titoría, con indicación do curso
académico e duración das prácticas.

CUESTIÓNS  IMPORTANTES A TER EN CONTA:

Os participantes deberán presentar no REXISTRO ou na 
SECRETARÍA do seu centro, a instancia de participación.

SÓ SE PODE RENUNCIAR á resolución provisional, todos aqueles 
que concursen de maneira voluntaria, obteñan ou non destino. NON 
SE PODE RENUNCIAR á resolución definitiva do concurso.

Hai DEREITO PREFERENTE a centro, pola adquisición de novas 
especialidades, agás para o corpo de Mestres.

 Hai dereito a CONCORRENCIA para todos os corpos.

Para optar ás prazas de CENTROS PLURILINGÜES, débese 
acreditar o B2.

Todos os méritos alegados, teñen que estar recoñecidos na data de 
remate do prazo de presentación de solicitudes. 
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de A Coruña e Pontevedra pois sempre pretenden
evitar a negociación coas xuntas de persoal. De-
mandamos que se coñezan as vacantes provisio-
nais canda as datas de presentación de solicitu-
des, e as definitivas antes da resolución provisional
do concurso, para que o profesorado poida ter
todos os datos antes da posibilidade de renunciar. 

CCOO demandou a oferta de todas as vacantes
creadas en catálogo, así como todas aquelas que
se produzan antes da resolución definitiva do con-
curso.

 CCOO demandou que as vacantes de mestres/
as de 1.º ciclo da ESO deben ofertarse todas aos
mestres. E nas localidades onde haxa demanda.

 CCOO denuncia que o baremo é absolutamente 
desequilibrado e amosa o seu malestar cos se-
guintes apartados, aínda que non se poidan modi-
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2. É  posible de que as directivas europeas obri-

guen a puntuar eses servizos prestados, pero 

en todo caso deberase negociar como se fai
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3. Avogamos porque todos estes cambios nor-
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xurídicas para ser levado a cabo

Ademais, en todo caso, a directiva 1999/70 e a súa

cláusula de non discriminación non pode invocarse 

como elemento de aplicación entre membros do

mesmo colectivo, xa que a súa finalidade non é a

eliminación da discriminación entre "distintos grupos 

de empregados con contratos indefinidos".
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Podes poñerte en contactos con nós,
nos locais das comarcas
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Enderezos electrónicos:
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EXCEDENCIAS

ACTUALIZADO DE ACORDO COA  LEI 2/2015 DO 29 DE ABRIL DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA


