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PROBAS 
 Dúas probas que terán carácter eliminatorio (é preciso acadar unha puntuación mínima igual ou superior a cinco puntos en 

cada unha), estruturadas a su vez en dúas partes cada unha. 
 

A
s cualificacións  expresaranse de 0 a 10. Para acceder á proba seguinte deberá sacar un 5 com

o m
ínim

o.     

PARTES CARACTERÍSTICAS CUALIFICACIÓN PECULIARIDADES 

1ª Proba: dúas 
partes.  

 
PARTE A :  Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota 
multiplicando por 0,7  
Exercicio práctico 
Demostración da formación científica e habilidades  
técnicas da especialidade á cal opte. 
 
Axustararase ás especificacións do ANEXO VI 
 
PARTE B: Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota mul-
tiplicando por 0,3 
Desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo 
aspirante de entre dous extraídos ao chou polo tribu-
nal 
Para esta parte o aspirante contará con dúas horas 
 
As dúas partes da proba realizaranse no mesmo día 
 

Para aprobala hai 
que ter unha pun-
tuación total de 5. 
 

É preciso acadar en 
cada proba o 25% do 
seu valor para aprobar. 
 

2ª Proba 
de apti-
tude 
pedagó-
xica. 

PARTE 
A 
   

ESPECIALIDADES DE E. INFANTIL, E. PRIMARIA, MÚSICA, 
FRANCÉS E INGLÉS 
 
Presentación e defensa dunha programación didácti-
ca. Fará referencia ao currículo dunha materia relacio-
nada coa especialidade pola que se participa. 
Corresponderase cun curso escolar da etapa na que 
teña atribuida competencia docente 
 

Puntúase sobre 10 
  

Como mínimo 
debe acadarse 

un 5. 

O plan de apoio e a 
programación didácti-
ca deberán ser entre-
gados  ao tribunal por 
aqueles que superen a 
primeira proba, no cen-
tro en que están ac-
tuando e no prazo que 
estableza o tribunal ao 
publicar as cualifica-
cións daqueles que 
superaron a citada 
proba. 

 
ESPECIALIDADES DE PEDAGOXÍA TERAPEÚTICA E AUDI-
CIÓN E LINGUAXE 
 
Presentación dun plan de apoio para o alumnado con 
necesidades educativas específicas. 
Deberá conter, como mínimo, seis programas de inter-
vención e basearse nas necesidades do alumnado, do 
centro e do contexto, e recollerá obxectivos, contidos, 
actividades, estratexias metodolóxicas, recursos mate-
riais, humanos e organizativos, temporalización das 
accións, avaliación e propostas.  
 

PARTE 
B 
  

ESPECIALIDADES DE E. INFANTIL, E. PRIMARIA, MÚSICA, 
FRANCÉS E INGLÉS 
 
Preparación, exposición e defensa dunha unidade 
didáctica (de entre 3 extraídas ao chou polo partici-
pante relacionadas coa programación presentada ou 
co temario). 
Poderase utilizar o material que se considere oportuno. 
Sen posibilidade de conectarse co exterior. 
Na elaboración da UD deberán concretarse obxecti-
vos de aprendizaxe, contidos, actividades e procede-
mentos de avaliación.  

 ESPECIALIDADES DE PEDAGOXÍA TERAPEÚTICA E AUDI-
CIÓN E LINGUAXE 
 
Elaboración e exposición oral dun programa de inter-
vención, relacionado co plan de apoio para o alum-
nado con necesidades educativas específicas presen-
tado pola persoa aspirante ou elaborado a partir do 
temario oficial da especialidade.  
No primeiro caso, a persoa aspirante elixirá ao chou un 
programa de intervención con alumnado con necesi-
dades educativas especificas  
No segundo caso, o aspirante elixirá basearase nun 
tema de entre tres elixidos ao chou por el mesmo, do 
temario oficial da especialidade. 
 

 
 

 

PROBAS 
 Dúas probas que terán carácter eliminatorio (é preciso acadar unha puntuación mínima igual ou superior a cinco puntos en 

cada unha), estruturadas a su vez en dúas partes cada unha. 
 

A
s cualificacións  expresaranse de 0 a 10. Para acceder á proba seguinte deberá sacar un 5 com

o m
ínim

o.     

PARTES CARACTERÍSTICAS CUALIFICACIÓN PECULIARIDADES 

1ª Proba: dúas 
partes.  

 
PARTE A :  Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota multipli-
cando por 0,6 
Exercicio práctico 
Demostración da formación científica e habilidades  
técnicas da especialidade á cal opte. 
 
Exercicio Práctico - ANEXO VI 
 
PARTE B: Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota multipli-
cando por 0,4 
Desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspiran-
te de entre catro extraídos ao chou polo tribunal 
Para esta parte o aspirante contará con dúas horas 
 
Ao efectuarse a primeira parte e a segunda parte da pro-
ba por escrito, procederase á súa lectura conxunta, reali-
zandose a cualificación de cada parte por separado 
 

Para aprobala 
hai que ter unha 
puntuación total 
de 5. 
 

É preciso acadar en cada 
proba o 25% do seu valor 
para aprobar. 
 

2ª Proba 
de apti-
tude 
peda-
góxica. 

PARTE 
A 
   

 
Presentación e defensa dunha programación didáctica. 
Fará referencia ao currículo dunha materia ou módulo 
relacionado coa especialidade pola que se participa. 
 
Corresponderase cun curso escolar dos niveis ou etapa na 
que teña atribuida competencia docente. 
 
Deberá contar como mínimo con 15 unidades didácticas, 
agas as especialidades propias da FP que serán un mínimo 
de 4 
 
ESPECIALIDADE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Presentación e defensa dun plan anual dun departamento 
de orientación dun centro. 
 
O plan anual fará referencia ao plan de orientación do 
centro e incluirá, polo menos, os seguintes aspectos: xustifi-
cación baseada no contexto, obxectivos, planificación 
xeral e definición de accións prioritarias, estratexias de 
intervención e criterios de avaliación do plan. Este plan 
anual corresponderase cun curso escolar e deberá organi-
zarse en programas específicos de intervención. Deberá 
contar, como mínimo, con seis programas específicos de 
intervención. 
 
 

Puntúase sobre 
10 

  
Como mínimo 

debe acadarse 
un 5. 

A programación didáctica 
deberán ser entregados  
ao tribunal por aqueles 
que superen a primeira 
proba, no centro en que 
están actuando e no pra-
zo que estableza o tribunal 
ao publicar as cualifica-
cións da primeira proba 

PARTE 
B 
  

 
Preparación, exposición e defensa dunha unidade didácti-
ca (de entre 3 extraídas ao chou polo participante relacio-
nadas coa programación presentada ou co temario). 
Poderase utilizar o material que se considere oportuno. Sen 
posibilidade de conectarse co exterior. 
Na elaboración da UD deberán concretarse obxectivos de 
aprendizaxe, contidos, actividades e procedementos de 
avaliación.  
 
ESPECIALIDADE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Preparación e exposición oral dun programa específico de 
intervención. 
(de entre 3 extraídas ao chou polo participante relaciona-
das co plan anual presentada ou co temario). 
 
O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa 
do plan anual do departamento de orientación dun cen-
tro, que non poderá exceder os vinte minutos, e a conti-
nuación realizará a exposición do plan de actuación es-
pecífico, que non excederá os trinta minutos 
 

 

 
 

 

PROBAS 
 Dúas probas que terán carácter eliminatorio (é preciso acadar unha puntuación mínima igual ou superior a cinco puntos en 

cada unha), estruturadas a su vez en dúas partes cada unha. 
 

A
s cualificacións  expresaranse de 0 a 10. Para acceder á proba seguinte deberá sacar un 5 com

o m
ínim

o.     

PARTES CARACTERÍSTICAS CUALIFICACIÓN PECULIARIDADES 

1ª Proba: dúas 
partes.  

 
PARTE A :  Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota multipli-
cando por 0,6 
Exercicio práctico 
Demostración da formación científica e habilidades  
técnicas da especialidade á cal opte. 
 
Exercicio Práctico - ANEXO VI 
 
PARTE B: Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota multipli-
cando por 0,4 
Desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspiran-
te de entre catro extraídos ao chou polo tribunal 
Para esta parte o aspirante contará con dúas horas 
 
Ao efectuarse a primeira parte e a segunda parte da pro-
ba por escrito, procederase á súa lectura conxunta, reali-
zandose a cualificación de cada parte por separado 
 

Para aprobala 
hai que ter unha 
puntuación total 
de 5. 
 

É preciso acadar en cada 
proba o 25% do seu valor 
para aprobar. 
 

2ª Proba 
de apti-
tude 
peda-
góxica. 

PARTE 
A 
   

 
Presentación e defensa dunha programación didáctica. 
Fará referencia ao currículo dunha materia ou módulo 
relacionado coa especialidade pola que se participa. 
 
Corresponderase cun curso escolar dos niveis ou etapa na 
que teña atribuida competencia docente. 
 
Deberá contar como mínimo con 15 unidades didácticas, 
agas as especialidades propias da FP que serán un mínimo 
de 4 
 
ESPECIALIDADE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Presentación e defensa dun plan anual dun departamento 
de orientación dun centro. 
 
O plan anual fará referencia ao plan de orientación do 
centro e incluirá, polo menos, os seguintes aspectos: xustifi-
cación baseada no contexto, obxectivos, planificación 
xeral e definición de accións prioritarias, estratexias de 
intervención e criterios de avaliación do plan. Este plan 
anual corresponderase cun curso escolar e deberá organi-
zarse en programas específicos de intervención. Deberá 
contar, como mínimo, con seis programas específicos de 
intervención. 
 
 

Puntúase sobre 
10 

  
Como mínimo 

debe acadarse 
un 5. 

A programación didáctica 
deberán ser entregados  
ao tribunal por aqueles 
que superen a primeira 
proba, no centro en que 
están actuando e no pra-
zo que estableza o tribunal 
ao publicar as cualifica-
cións da primeira proba 

PARTE 
B 
  

 
Preparación, exposición e defensa dunha unidade didácti-
ca (de entre 3 extraídas ao chou polo participante relacio-
nadas coa programación presentada ou co temario). 
Poderase utilizar o material que se considere oportuno. Sen 
posibilidade de conectarse co exterior. 
Na elaboración da UD deberán concretarse obxectivos de 
aprendizaxe, contidos, actividades e procedementos de 
avaliación.  
 
ESPECIALIDADE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Preparación e exposición oral dun programa específico de 
intervención. 
(de entre 3 extraídas ao chou polo participante relaciona-
das co plan anual presentada ou co temario). 
 
O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa 
do plan anual do departamento de orientación dun cen-
tro, que non poderá exceder os vinte minutos, e a conti-
nuación realizará a exposición do plan de actuación es-
pecífico, que non excederá os trinta minutos 
 

 



 
 

 

PROBAS 
 Dúas probas que terán carácter eliminatorio (é preciso acadar unha puntuación mínima igual ou superior a cinco puntos en 

cada unha), estruturadas a su vez en dúas partes cada unha. 
 

A
s cualificacións  expresaranse de 0 a 10. Para acceder á proba seguinte deberá sacar un 5 com

o m
ínim

o.     

PARTES CARACTERÍSTICAS CUALIFICACIÓN PECULIARIDADES 

1ª Proba: dúas 
partes.  

 
PARTE A :  Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota multipli-
cando por 0,6 
Exercicio práctico 
Demostración da formación científica e habilidades  
técnicas da especialidade á cal opte. 
 
Exercicio Práctico - ANEXO VI 
 
PARTE B: Puntuarase sobre 10 e ponderase a nota multipli-
cando por 0,4 
Desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspiran-
te de entre catro extraídos ao chou polo tribunal 
Para esta parte o aspirante contará con dúas horas 
 
Ao efectuarse a primeira parte e a segunda parte da pro-
ba por escrito, procederase á súa lectura conxunta, reali-
zandose a cualificación de cada parte por separado 
 

Para aprobala 
hai que ter unha 
puntuación total 
de 5. 
 

É preciso acadar en cada 
proba o 25% do seu valor 
para aprobar. 
 

2ª Proba 
de apti-
tude 
peda-
góxica. 

PARTE 
A 
   

 
Presentación e defensa dunha programación didáctica. 
Fará referencia ao currículo dunha materia ou módulo 
relacionado coa especialidade pola que se participa. 
 
Corresponderase cun curso escolar dos niveis ou etapa na 
que teña atribuida competencia docente. 
 
Deberá contar como mínimo con 15 unidades didácticas, 
agas as especialidades propias da FP que serán un mínimo 
de 4 
 
ESPECIALIDADE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Presentación e defensa dun plan anual dun departamento 
de orientación dun centro. 
 
O plan anual fará referencia ao plan de orientación do 
centro e incluirá, polo menos, os seguintes aspectos: xustifi-
cación baseada no contexto, obxectivos, planificación 
xeral e definición de accións prioritarias, estratexias de 
intervención e criterios de avaliación do plan. Este plan 
anual corresponderase cun curso escolar e deberá organi-
zarse en programas específicos de intervención. Deberá 
contar, como mínimo, con seis programas específicos de 
intervención. 
 
 

Puntúase sobre 
10 

  
Como mínimo 

debe acadarse 
un 5. 

A programación didáctica 
deberán ser entregados  
ao tribunal por aqueles 
que superen a primeira 
proba, no centro en que 
están actuando e no pra-
zo que estableza o tribunal 
ao publicar as cualifica-
cións da primeira proba 

PARTE 
B 
  

 
Preparación, exposición e defensa dunha unidade didácti-
ca (de entre 3 extraídas ao chou polo participante relacio-
nadas coa programación presentada ou co temario). 
Poderase utilizar o material que se considere oportuno. Sen 
posibilidade de conectarse co exterior. 
Na elaboración da UD deberán concretarse obxectivos de 
aprendizaxe, contidos, actividades e procedementos de 
avaliación.  
 
ESPECIALIDADE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Preparación e exposición oral dun programa específico de 
intervención. 
(de entre 3 extraídas ao chou polo participante relaciona-
das co plan anual presentada ou co temario). 
 
O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa 
do plan anual do departamento de orientación dun cen-
tro, que non poderá exceder os vinte minutos, e a conti-
nuación realizará a exposición do plan de actuación es-
pecífico, que non excederá os trinta minutos 
 

 



 

                      I EXPERIENCIA DOCENTE  PREVIA (máximo 5 puntos) PUNTUACIÓN 

1.1 Por cada ano de experiencia docente en especialidades do corpo ao que opta o/a aspirante en centros docentes 
públicos 1 punto 

1.2 Por cada ano de experiencia docente en especialidades de diferentes corpos á que opta o/a aspirante en centros 
docentes públicos dependentes das administracións educativas 0,50 puntos 

1.3 Por cada ano de experiencia docente en especialidades do mesmo nivel educativo ou etapa educativa ao que 
corresponda a especialidade á que opta o aspirante noutros centros 0,50 puntos 

1.4 Por cada ano de experiencia docente en especialidades de diferente nivel educativo ao que corresponda a espe-
cialidade á que opta o /a aspirante noutros centros 0,250 puntos 

Non será necesario xustificar os méritos dos epigrafes 1.1 e 1.2 cando os servizos fosen prestados en centros públicos dependentes da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

II FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

2.1 Expediente académico no título alegado, sempre que o dito título alegado se corresponda co nivel de titulación esixido con carác-
ter xeral para o ingreso no corpo : 

                                         

Desde 7,51 ata 10  ou de 2,26 a 4 créditos 1,5 puntos 

Desde 6,00 ata 7,50 ou de 1,50 a 2,25 créditos 1 punto 

POSGRAOS, DOUTORAMENTO E PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

2.2.1 Polo certificado-diploma acreditativo de Estudos Avanzados (RD 778/98 do 30 de abril) ou Título Oficial de Máster 
(RD 56/05, do 21 de xaneiro), sempre que non sexan requisito para o ingreso na función pública docente 1 punto 

2.2.2 Polo título de doutor/a 1 punto 

2.2.3 Polo premio extraordinario no doutoramento 0,5 puntos 

OUTRAS TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS 
TITULACIÓNS DO PRIMEIRO CICLO 

2.3.1 Por cada diplomatura, enxeñaría técnica, arquitectura técnica ou títulos declarados legalmente equivalentes ou 
polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría. 
No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A2, non se valorarán, por este apartado, en ningún 
caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que presente o aspirante. 

  
  

1 punto 

TITULACIÓNS DO SEGUNDO CICLO 

2.3.2 Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados 
legalmente equivalentes. 1 punto 

TITULACIÓNS DE ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL E DA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

Por cada título profesional de música ou danza 0,5 puntos 

Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas 0,5 puntos 

Por cada título de técnico superior de artes plásticas e deseño 0,2 puntos 

Por cada título de técnico superior de FP 0,2 puntos 

Por cada título de técnico deportivo superior 0,2 puntos 

III OUTROS MÉRITOS (máximo 2 puntos) 

3.1. Dominio de linguas estranxeiras. 

3.1.1. Nivel C1 ou superior. Por cada certificado oficial de recoñecemento dunha lingua estranxeira, que acredite un 
nivel de coñecemento de idiomas, expedido por centros oficiais, segundo a clasificación do Marco Común Europeo 
de Referencia para as Linguas (MCER). 

1 punto 

3.1.2. Por cada título estranxeiro do nivel equivalente ao nivel B2 (nivel avanzado), sempre que non se acreditase o 
título equivalente da escola oficial de idiomas no mesmo idioma 0.5 puntos 

Actividades de formación 

3.2. Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das 
especialidades de corpo de mestres, ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas pola Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou os órganos correspondentes doutras comunidades autónomas ou o 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, por institución sen ánimo de lucro sempre que as devanditas actividades 
fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades. 

0,1 puntos por 
cada 10 horas 

3.3. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicadas na subepígrafe 3.1. 
0,1 puntos por 
cada 5 horas 



 
 

 CARACTERÍSTICAS CUALIFICACIÓN 

PROBA 

 
Consistirá na exposición diante do tribunal dun tema da espe-
cialidade, elixido polo aspirante de entre oito, extraídos ao 
chou dos correspondentes ao temario da especialidade. 
 
No caso de que haxa concordancia entre a titulación académi-
ca e a especialidade o tema será elixido de entre nove extraí-
dos ao chou. 
 
TITULACIÓNS CONCORDANTES - ANEXO VIII 
 
A exposición terá unha duración máxima dunha hora, e o aspi-
rante disporá de dúas horas e media para a súa preparación 
 
 
PARTE PRÁCTICA: UNICAMENTE PARA OS ASPIRANTES Á ESPECIA-
LIDADE DE HOSTALARÍA E TURISMO, INFORMÁTICA E INTERVEN-
CIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
 
Cuestións e/ou problemas propostos polo tribunal relacionados 
co temario ou currículo a impartir nos ciclos formativos de grao 
medio e superior. (ANEXO VI) 
 
Quedarán exentos da realización da parte práctica aqueles 
profesores do corpo de PTFP dunha especialidade da mesma 
familia profesional para a que principalmente teñan atribuída 
competencia docente os especialistas de Hostalaría e Turismo, 
Informática e Intervención Sociocomunitaria 
 
A valoración será conxunta coa outra parte da proba 
 

As cualificacións  
expresaranse de 0 a 
10 
 
Para aprobala hai 
que ter unha puntua-
ción total de 5. 
 

 

                      I TRABALLO DESENVOLVIDO (máximo 5,5 puntos) PUNTUACIÓN 

1.1 Por cada ano como funcionario do corpo desde o que se aspira ao acceso que exceda dos seis esixidos como 
requisito 0.50 punto 

Por este subepígrafe non poderán obter máis de 4 puntos 

1.2 Desenvolvemento de funcións específicas  

A)  Por cada ano de exercicio na función inspectora 0,3 puntos 

B)   Por cada ano de exercicio como director dun centro público 0,3 puntos 

C)   Por cada ano de exercicio como vicedirector, xefe de estudos, secretario, administrador ou profesor delegado 
nas seccións de formación profesional e outros cargos directivos 0.2 puntos 

D)   Por cada ano de servizos como cargo directivo na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
Ministerio de Educación ou departamentos de Educación das restantes comunidades autónomas, con competen-
cias en materia educativa, con categoría de xefe de servizo ou nivel equivalente ou superior  

0.3 puntos 

E)  Por cada ano de titor  
0.2 puntos 

F) Por cada ano como coordinador pedagóxico, coordinador de ciclo/departamento, xefe de departamento, xefe 
de división, xefe de departamento de normalización  0.2 puntos 

Por este subepígrafe non poderán obter máis de 2,5 puntos 



II CURSOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO SUPERADOS (MÁXIMO 3 PUNTOS) 

2.1. Por cada curso de formación e perfeccionamento cunha duración non inferior a 30 horas, recibido ou impartido, 
convocado por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou actividades 
incluídas no plan de formación permanente, organizados por entidades colaboradoras coas administracións educati-
vas ou actividades recoñecidas pola Administración educativa correspondente  

0,300 
ata 

1,500 
punto 

2.2. Por cada curso de formación e perfeccionamento cunha duración non inferior a 100 horas, recibidos ou impartidos, 
convocados por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou actividades 
incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras coas administracións educati-
vas ou actividades recoñecidas pola Administración educativa correspondente. 

0,600 
ata 

1,500  

III OUTROS MÉRITOS (máximo 3 puntos) 

3.1. Méritos académicos: ata 1,500  

A)  Polo grao de doutor/a na titulación requirida para ingreso no corpo 0.75 
puntos 

B) Por premio extraordinario ou de honra na titulación alegada para ingreso no corpo 0.5 
puntos 

C) Polo premio extraordinario no doutoramento 0,5 
puntos 

D) Por título de licenciado ou de grao distinto do alegado para ingreso no corpo, así como polo certificado-diploma de 
estudos avanzados (Real decreto 778/1998, do 30 de abril), o título oficial de máster (Real decreto 56/2005, do 21 de 
xaneiro), suficiencia investigadora e calquera outro título equivalente, e lectura da tese de licenciatura. 

 
0.5 pun

tos 

E)  Por outro título de grao medio 0.3 
puntos 

F) Titulacións de Ensinanzas de Réxime Especial e da Formación Profesional Específica 

Por cada título profesional de música ou danza 0,5 
puntos 

Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas 0,5 
puntos 

Por cada título de técnico superior de artes plásticas e deseño 0,2 
puntos 

Por cada título de técnico superior de FP 0,2 
puntos 

Por cada título de técnico deportivo superior 0,2 
puntos 

Non se valorarán as da formación profesional específica,  no caso de seren as alegadas como requisito para ingreso na función 
pública docente ou, se é o caso, se fosen necesarias para a obtención do título alegado. 

3.2. Publicacións e méritos artísticos (ata 1,5 puntos) 

A) Por publicacións de carácter didáctico sobre a disciplina obxecto do concurso ou directamente relacionadas coa 
organización escolar: 

Ata 0.5 
puntos 

Por autor  0.150 
puntos 

Por coautor ou grupo de autores  0,050 
puntos 

Por artigo ou revista  0,020 
puntos 

B) Por publicacións de carácter científico sobre a disciplina obxecto do concurso Ata 0.5 
puntos 

Por autor  0.150 
puntos 

Por coautor ou grupo de autores  0,050 
puntos 

Por artigo ou revista  0,020 
puntos 

Os aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos. 



  ADQUISICIÓN DE NOVA ESPECIALIDADE 
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www.ccooensino.net

DOCENTES
ENSINO PÚBLICO

Podes poñerte en contactos con nós,
nos locais das comarcas

Enderezos, teléfonos e fax:

Enderezos electrónicos:

PERMISOS

LICENZAS

REDUCIÓNS HORARIAS

EXCEDENCIAS

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