
 te 
traballadores/as do Ensino

CONCURSO DE TRASLADOS CURSO 2016/2017

DOCENTES ENSINO PÚBLICO

www.ccooensino.gal

(ADULTOS)

ORDE do 14 de outubro de 2016 pola 
que se convoca concurso de traslados 
especí co, entre funcionarios docentes 
do corpo de mestres e do corpo de 
profesores de ensino secundario, para 
cubrir prazas nos centros especí cos de 
educación e promoción de adultos. 


http://www.ccooensino.gal
http://www.ccooensino.gal


APARTADO 1: Antigüidade
1.1. Antigüidade no centro
1.1.1. Como definitivo

1º e 2º ano 2 puntos (0,16666 puntos por mes)

3º ano 4 puntos (0,333 puntos por mes)

4º 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 por ano (0,1666 por mes)

1.2. Antigüidade no corpo
1.2.1. Como funcionario/a no corpo 2 puntos por ano (0,16666 puntos por mes)

1.2.2. En corpos do mesmo ou superior subgrupo 1,5 puntos por ano (0,125 puntos 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 dificultade 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 polos 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 2: Corpo de catedráticos
Por ser funcionario/a de carreira dos corpos de catedráticos de secundaria, música e artes escénicas, escolas 
oficiais de idiomas e artes plásticas e deseño

5 puntos

APARTADO 3: Méritos académicos                                                                                                      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 

titulacións 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 1º ciclo 3 puntos

3.2.3. Titulacións de 2º 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



• 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 o certi icado do ciclo superior de galego das 

EO as co o os certi icados de aptitude de galego das EO 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 1º 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
Por cada ano como coordinador de ciclo, coordinador do proxecto Abalar, coordinador de centro plurilingüe, 
coordinador de sección bilingüe, coordinador de auxiliares de conversa, responsable/coordinador do equipo 
de actividades complementarias e extraescolares, responsable/coordinador da dinamización das TIC, 
responsable/coordinador de biblioteca, responsable/coordinador da convivencia escolar, responsable da 
mellora da calidade educativa e de programas internacionais, coordinador dos equipos de normalización e 
dinamización lingüística, coordinador do equipode dinamización da lingua galega, coordinador de formación 
en centrosde traballo, coordinador de bacharelato internacional, xefe de seminario, departamento ou división 
de centros públicos docentes, asesor de formación permanente, asesor Siega, asesor da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou directordun equipo de orientación educativa e 
psicopedagóxica, así como polo desempeño da función titorial exercida a partir da entrada en vigor da LOE. 

1 punto. 


A fracción de ano computarase a razón de 0,0833 puntos


por cada mes completo. 

• 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 departamento 
territorial.  

• A partir da entrada en vigor do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG 21-10-96), puntúanse as seguintes coordinacións: 
ciclos (incluíndo 1º 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 coordinación 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 1º, 2º e 3º 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. 



APARTADO 5: Formación e perfeccionamento                                                                                    MÁXIMO 10 PUNTOS
5.1. Actividades superadas 0,10 cada 10 horas Máximo 6 puntos

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

 5.3. Nova especialidade por oposición 1 punto por cada unha

• Os cursos de formación de galego e as súas validacións puntúan neste apartado. Tamén se puntúan aquí 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) polas universidades. Teñen que 
incluír a sinatura do reitor e vicerreitor da universidade. 

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

• Nas actividades impartidas súmanse todas as horas; non se puntúan o resto 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 coordinadores/as se consideran participantes. CCOO 
OPÚXOSE A ESTA MODIFICACIÓN PORQUE CONSIDERAMOS QUE A COORDINACIÓN DEBE SER PUNTUABLE POR SÍ MESMA. 

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

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 difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.). 

b) Revistas (en papel ou electrónico) 

     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. Ademáis, presentarase un exemplar impreso. 



6.2. Premios de ámbito autonómico, nacional ou internacional, convocados polo Ministerio 
de Educación ou polas Administracións educativas das CCAA 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 internacional: 

Certificado da entidade que emite o premio, no que conste a persoa ou persoas premiadas, 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 orquestra/grupo. 


• Por exposicións individuais ou colectivas. 

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 finalización do prazo de presentación de solicitudes, se continúa no posto. 

6.5. Membros de tribunais de oposición desde o 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. Titorías 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

APARTADO 7: Méritos específicos                                                                                                             

7.1. Por cada curso superado que teña por obxecto o perfeccionamento sobre 
aspectos da educación permanente de adultos. 0,20 puntos por cada 10 

horas

7.2. Por cada ano de experiencia na ensinanza de adultos en centros especí cos de 
EPA, INGABAD, CEGEBAD e as súas extensións. 4 puntos por ano



CUESTIÓNS  IMPORTANTES A TER EN CONTA: 

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

• De concursar por varios corpos, presentarase unha instancia por 
cada corpo polo que se participa 

• Poden RENUNCIAR á resolución provisional, nun prazo de DEZ 
días naturais dende o seguinte á publicación da mesma, todos os 
participantes obteñan ou non destino. NON SE PODE RENUNCIAR 
á resolución definitiva do concurso. 

• Prazo de presentación de solicitudes  15 días hábiles desde o 
seguinte á publicación da orde. 

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

• Os profesores que obteñan destino definitivo para o curso 
2017-2018 nesta convocatoria non poderán obter destino no 
concurso xeral de traslados nin noutros que convoque a 
consellería.



CCOO ENSINO OPINA
• Deberase coñecer o cadro de persoal destes centros. 

• As vacantes deberan terse negociado nas Xuntas de Persoal.  

• Debera incrementarse a oferta dos cursos específicos de adultos, que 
son os que se piden de xeito especifico para o apartado 7.7 do 
baremo. 

• Solicitamos  que se rebaixe a puntuación de 4 puntos por ano de 
experiencia en adultos en EPA, CEGEBAD e extensións xa que 
desequilibra a puntuación total.  

• Debérase  puntuar  ao profesorado que impartiu en adultos nos IES. 
Xa é unha discriminación que vimos denunciando fai tempo que ese 
profesorado non cobre o complemento que cobran os dos centros de 
EPA como para non recibir puntuación no concurso de traslados. 

• Puntuación para  as coordinacións de ESO e bacharelato a distancia 
así como as de alumnado inmigrante.  



Os nosos locais


Santiago de Compostela

Vía Edison 1ºC, Polígono do Tambre

CP 15890

Telf. 981 958 217

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32003

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


NOVA PÁXINA WEB DE CCOO ENSINO


www.ccooensino.gal 

Accede a toda a información do ensino 
galego na nosa páxina web. 

  
DESCARGA A APP DE CCOO ENSINO 
GRATUITA!!!! 
Recibirás notificacións push con toda a 
información do teu sector
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