
 te 
traballadores/as do Ensino

ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de 
ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos 
de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario 
de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 


DOCENTES ENSINO PÚBLICO

www.ccooensino.gal

Solicitudes: do 18 de abril ao 9 de maio no enderezo, 


https://www.edu.xunta.es/oposicions/#P_1


- Mestres, 35,43€


- PES, 41,15€


- PTFP, 35,43€


- PMUS, 41,15€


TAXAS:

PROCEDEMENTOS 
SELECTIVOS 2017 

http://www.ccooensino.gal
https://www.edu.xunta.es/oposicions/#P_1
https://www.edu.xunta.es/oposicions/#P_1
http://www.ccooensino.gal


 

CORPO DE PROFESORES  DE ENSINO SECUNDARIO

Código/especialidade
Reserva 

discapacitados
Libre Total

004 Lingua Castelá e Literatura 4 46 50

005 Xeografía e Historia 4 46 50

006 Matemáticas 6 74 80

007 Física e Química 4 46 50

008 Bioloxía e Xeoloxía 2 28 30

011 Inglés 3 47 50

017 Educación Física 1 19 20

053 Lingua Galega e Literatura 3 47 50

102 Análise e Química Industrial 1 14 15

103 Asesoría e Imaxe Persoal 1 11 12

106 Hostalería e Turismo 1 14 14

112
Organización e Proxectos de 
Fabricación Mecánica

1 9 10

TOTAL 31 401 432

CORPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Código/especialidade
Reserva 
discapacitados

Libre Total

201 Cociña e Pastelería 1 9 10

202 Equipos Electrónicos 1 17 18

208 Laboratorio 1 13 14

209 Mantemento de Vehículos 1 17 18

227
Sistemas e Aplicacións 
Informáticas

2 18 20

TOTAL 6 74 80



  CORPO DE MESTRES

Código/especialidade
Reserva 

discapacitados
Libre Total

031 Educación Infantil 4 46 50

032 Lingua Estranxeira: Inglés 3 42 45

033 Lingua Estranxeira: Francés 1 19 20

034 Educación Física 2 33 35

035 Música 2 33 35

036 Pedagoxía Terapéutica 6 74 80

037 Audición e Linguaxe 5 65 70

038 Educación Primaria 5 60 65

TOTAL 28 372 400

ACCESO DO SUBGRUPO A2 AO SUBGRUPO A1


CORPO DE PROFESORES  DE ENSINO SECUNDARIO

CÓDIGO/ESPECIALIDADE A 2-A1 RESERVA DISCAPACITADOS A2-A1 TOTAL

004 Lingua Castelá e Literatura 11 1 12

005 Xeografía e Historia 12 1 13

006 Matemáticas 19 1 20

007 Física e Química 12 1 13

008 Bioloxía e Xeoloxía 8 1 9

011 Inglés 11 1 12

017 Educación Física 4 1 5

053 Lingua Galega e Literatura 11 1 12

102 Análise e Química 
Industrial

3 3

103 Asesoría e Imaxe Persoal 3 3

106 Hostalería e Turismo 3 3

112 Organización e Proxectos 

de Fabricación Mecánica

3 3

TOTAL 100 8 108



 
CORPO DE PROFESORES  DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

CÓDIGO/ESPECIALIDADE A 1-A1 RESERVA DISCAPACITADOS A1-A1 TOTAL

401 Acordeón 2 2

404 Clarinete 2 2

414 Guitarra 2 2

410 Frauta Travesa 1 1

419 Óboe 1 1

423 Piano 4 1 5

431 Viola 2 2

433 Violín 1 1

460 Linguaxe Musical 5 1 6

TOTAL 21 2 23

IMPORTANTE PARA O ACCESO DE A1 - A1!!

Fase de oposición no procedemento selectivo de acceso ao 
corpo do mesmo subgrupo e nivel del complemento de destino:

A proba estará dividida en dúas partes, unha de contido práctico e outra consistente na 
exposición oral dun tema da especialidade a que se opte, elixido polo aspirante entre 
nove,extraídos ao chou polo tribunal. 

O persoal aspirante disporá de dúas horas e trinta minutos para a súa preparación e 
poderá utilizar o material que considere oportuno. A exposición terá unha duración 
máxima dunha hora e nesta atenderase tanto aos coñecementos sobre a materia como 
aos recursos didácticos e pedagóxicos que se vaian empregar. Nesta exposición, o 
persoal aspirante poderá utilizar un guión dunha extensión máxima dunha páxina que 
deberá ser entregado ao tribunal cando remate esta. 

As características da parte práctica da proba serán as establecidas no anexo IV da 
presente convocatoria. A valoración da parte práctica da proba será conxunta coa outra 
parte da proba, a exposición oral. 

A proba valorarase de cero a dez puntos e os aspirantes deberán obter, polo menos, 
cinco puntos para superala. 

A fase de concurso é a mesma que o do A2 ao A1. (ESTÁ MÁIS ABAIXO NESTE 
DOCUMENTO)



 

 

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, 
EDUCACIÓN FÍSICA, 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, 
EDUCACIÓN FÍSICA, 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 

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 Análise e Química 
Industrial, Asesoría e Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo e 
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica, segundo 
proceda 

A valoración será conxunta coa outra parte da proba



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:

A proba consistirá na exposición oral dun tema da especialidade a que se opta, 
elixido polo aspirante de entre 3 extraídos ao chou polo tribunal. 

O candidato disporá de dúas horas para a súa preparación e poderá utilizar o 
material que considere oportuno. A exposición terá unha duración máxima dunha 
hora. 

Na especialidade de Lingua estranxeira inglés, a exposición realizarase nesta 
lingua.

OBRIGA DE PARTICIPAR:

Todo o persoal interino ou substituto 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 convocan prazas de ningunha da ou das 
súas especialidades nesta convocatoria. De non participar no procedemento 
selectivo decaerá dos seus dereitos unicamente na lista da especialidade 
convocada.

No suposto de o dito persoal se presente a procedementos selectivos convocados 
por outras administracións educativas, deberá presnetar á Dirección Xeral de 
Centros e Recursos Humanos a certificación de que se realizou a proba, con 
anterioridade ao 20 de xullo de 2017.

TRIBUNAIS:

O sorteo dos tribunais terá lugar o 29 de maio ás 9 da mañá. 

A maioría dos membros deberán ser titulares da especialidade. 

Correspóndelles aos tribunais: 
 - A elaboración dos exercicios 
 - A valoración dos méritos da fase do 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 
nos anexos I, II, e III da orde, só deberá presentala ante o propio tribunal o persoal 
aspirante a ingreso que supere a primeira proba, no prazo que establece o propio 
tribunal ao publicar no taboleiro de anuncios da sede de actuación a resolución do 
persoal aspirante que superou a primeira proba. 



CCOO ENSINO OPINA
CCOO-Ensino considera inaceptable o que estivo acontecendo nos últimos meses coa 
Oferta Pública de Emprego, tendo como vítimas dun xogo de intereses aos   miles de 
opositores que estaban á espera desta convocatoria e tomándoos como reféns da intención 
de sacar réditos políticos do Goberno central e do seguidismo que fixo gala esta 
administración autonómica. Con esta forma de actuar da administración amosase ás claras 
que non existe unha planificación das necesidades a medio prazo e non se cobren as 
necesidades dos centros


CCOO-Ensino esixiu a administración galega a convocatoria dunha oferta de emprego, que 
permitira a cobertura non so das xubilacións producidas ata o 31 de decembro senón a 
recuperación do emprego perdido polos anos de aplicación de taxas de reposición altamente 
restritivas. Esta organización apostou e apostará pola convocatoria de todas as prazas de 
carácter estrutural, especialmente tralas sentenzas do TXUE en materia de traballo temporal.


CCOO-Ensino, polo tanto, considera insuficiente esta oferta de emprego público, e 
denuncia a falta de negociación tanto do número de prazas como das especialidades que se 
convocan. Ademais a sinatura do acordo pola mellora do emprego público no Estado permitía 
repoñer non so o 100% das xubilacións senón tamén convocar prazas pola vía da 
consolidación de emprego, incrementando así a oferta de prazas na OPE


CCOO-Ensino empraza a administración a que convoque unha xuntanza da comisión de 
seguimento do acordo de interinos para estudar que prazas teñen un carácter estrutural e 
son susceptibles de ser ofertadas nestes   tres anos para chegar a diminución das taxas de 
temporalidade ata un nivel do 5%   tal e como figura no acordo de interinos asinado por esta 
organización e a administración.


CCOO-Ensino rexeita a forma de convocar prazas no corpo de profesores de música e 
artes escénicas, que a consellería usa como medio para solucionar o problema que lle creou 
a sentenza do TSXG sobre a adxudicación provisional de destinos do profesorado de música 
do corpo de secundaria, amosando unha vez mais a falta de planificación e precipitación da 
que fai gala esta Consellería. 


CCOO esixiu e continuará a esixir a oferta de prazas de ingreso libre neste corpo e das 
prazas necesarias no corpo de catedráticos para así desbloquear a situación que se 
está a dar nos CMUS tanto profesionais como superiores.



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


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

      

NOVA PÁXINA WEB DE CCOO ENSINO


www.ccooensino.gal 

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