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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 5 de novembro de 2010 pola que
se convoca concurso de traslados específi-
co, entre funcionarios docentes do corpo de
mestres e do corpo de profesores de ensino
secundario, para cubrir prazas nos centros
específicos de educación e promoción de
adultos.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo, regula a orde-
nación xeral das ensinanzas de educación de persoas
adultas e os requisitos mínimos dos centros. O artigo
23 do citado decreto prevé que a provisión de postos
docentes nos centros específicos de educación e pro-
moción de adultos se efectuará a través dun concurso
de traslados específico, no cal se terá en conta, entre
outros méritos, a experiencia no ensino de adultos en
centros EPA, así como a formación acreditada.

Existindo vacantes nos centros de educación per-
manente de adultos, a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria dispuxo convocar concur-
so de traslados de acordo coas seguintes bases:

Primeira.

Convócase concurso de traslados, de acordo coas
especificacións que se citan nesta orde, para a provi-
sión de prazas vacantes entre funcionarios docentes
do corpo de mestres (corpo 597) e do corpo de profe-
sores de ensino secundario (corpo 590).

3. Este concurso rexerase polas seguintes disposi-
cións: Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico
do empregado público, Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, Real decreto 989/2000, do 2 de
xuño, Real decreto 1284/2002, do 5 de decembo,
Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro, polo
que se definen as condicións de formación para o
exercicio da docencia na educación secundaria obri-
gatoria, o bacharelato, a formación profesional e as
ensinanzas de réxime especial e se establecen as
especialidades dos corpos docentes de ensinanza
secundaria, Real decreto 336/2010, do 19 de marzo,
polo que se establecen as especialidades dos corpos
de catedráticos e de profesores de escolas oficiais de
idiomas aos que se refire a Lei orgánica 2/2006, do
3 de maio, de educación, Real decreto 777/1998, do
30 de abril, Real decreto 1138/2002, do 31 de outu-
bro, Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se
determinan os criterios de perda do destino definiti-
vo polas funcionarias e funcionarios docentes que
prestan servizos nos centros educativos que impar-
ten ensinanzas distintas das universitarias e o cóm-
puto da antigüidade no centro en función das causas
de acceso a el, Real decreto 276/2007, do 23 de
febreiro, polo que se aproba o Regulamento de
ingreso, accesos e adquisición de novas especialida-
des nos corpos docentes a que se refire a Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o
réxime transitorio de ingreso a que se refire a dispo-
sición transitoria décimo sétima da citada lei,
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que

se aproba o texto refundido da Lei da función públi-
ca de Galicia, modificado parcialmente pola
Lei 2/2009, do 23 de xuño, Real decreto 1538/2003,
do 5 de decembro, Decreto 79/2010, do 20 de maio,
para o plurilingüismo no ensino non universitario de
Galicia e Decreto 88/1999, do 11 de marzo.

Segunda.

As vacantes que se ofertan neste concurso son as
que se publican no anexo I da convocatoria.

Terceira.

Poderán participar neste concurso, as prazas
correspondentes ás especialidades das que sexan
titulares, o seguinte persoal funcionario docente do
corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino
secundario.

1. Persoal funcionario docente da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

1.1. Poderán participar con carácter voluntario
neste concurso de traslados:

a) O persoal funcionario docente que estea en
situación de servizo activo con destino definitivo en
centros dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, sempre que, de conformi-
dade co establecido no punto 6 da disposición adi-
cional sexta da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
transcorresen ao termo deste curso académico polo
menos dous anos desde a toma de posesión do últi-
mo destino definitivo.

Enténdese tamén estar en servizo activo na Comu-
nidade Autónoma de Galicia ao 31 de agosto de
2010, aquelas/aqueles docentes que, desde un des-
tino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia,
accederon a un posto docente no estranxeiro e que
deben incorporarse obrigatoriamente a esta comuni-
dade no próximo curso académico.

b) O persoal funcionario docente que se atope en
situación de servizos especiais, expresamente decla-
rados como tales, desde centros actualmente depen-
dentes da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, sempre que transcorresen ao remate
deste curso académico polo menos dous anos desde
a toma de posesión do último destino definitivo.

c) O persoal funcionario docente que se atope en
situación de excedencia voluntaria declarada desde
centros actualmente dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

d) O funcionario docente que se atope en situación
de suspensión declarada desde centros actualmente
dependentes da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria, sempre que, ao finalizar o curso
escolar en que se realicen as convocatorias, transco-
rrese o tempo de duración da sanción disciplinaria
de suspensión.

1.2. Para os efectos previstos no número 1 entén-
dese como data de finalización do curso académico
a do 31 de agosto de 2011.
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1.3. Requisito de acreditación de coñecemento da
lingua galega.

Para participar no concurso de traslados a prazas o
profesorado terá que acreditar, estar en posesión do
certificado de lingua galega 4 (Celga 4), superar o
curso de perfeccionamento de lingua galega, ter a
validación correpondente ou superalo a través de
proba libre. Para estes únicos efectos entenderase
que reúnen este requisito os que superasen a proba
de coñecementos de lingua galega no procedemento
selectivo de acceso ao corpo correspondente.

2. Os profesores con destino provisional durante o
curso 2010-2011 que estean a prestar servizos en
centros dependentes desta consellería.

Cuarta.-Forma de participación.

Os concursantes presentarán unha única instancia
e unha folla de alegación e autobaremación (vexa
www.edu.xunta.es/cxtsa ), e simultaneamente pre-
sentarán, para a demostración dos méritos, os docu-
mentos citados no baremo que aparece como ane-
xo II, agás que se tivesen achegados para completar
o seu expediente persoal na aplicación informática a
través do enderezo www.edu.xunta.es/datos persoais.

A instancia dirixirase á Dirección Xeral de Cen-
tros e Recursos Humanos da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria.

Todas as fotocopias que se remitan deberán ir
acompañadas das dilixencias de compulsa, expedi-
das polos directores dos centros ou dos departamen-
tos territoriais da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria. Non se admitirá ningunha foto-
copia que careza da dilixencia de compulsa.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria poderá requirirlle ao interesado, en calquera
momento, a xustificación daqueles méritos alegados
que non fosen debidamente acreditados.

Aínda cando se concorra a prazas de diferentes
especialidades, soamente poderá obterse un único
destino.

Quinta.

As instancias, así como a documentación a que se
alude no punto anterior, poderán presentarse nos
departamentos territoriais da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria, ou en calquera das
dependencias a que alude o artigo 38º da Lei de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común. No caso de que opta-
sen por presentar a solicitude nunha oficina de
correos, farano en sobre aberto para que a instancia
sexa datada e selada polo funcionario de correos
antes de ser certificada. Así mesmo, a solicitude de
destinos farase a través de internet, empregando o
portal educativo no enderezo: www.edu.xun-
ta.es/cxtsa. Lémbrase que para acceder a este servi-
zo web é preciso ter conta de correo electrónico no
dominio edu.xunta.es polo que se urxe a quen non a
teña proceda a solicitala polos medios actuais (solici-

tude a través do secretario do centro actual á UAC no
902905445). As/os interesadas/os deberán imprimir
un resgardo da súa solicitude dirixido ao director
xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria. Para tales
efectos o xustificante da solicitude poderá entregarse
na Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria, nos seus departamentos territoriais ou no pro-
pio centro educativo no que se presta servizos.

Sen prexuízo do anterior, deberá terse en conta
que para outros efectos distintos do concurso de
traslados as secretarías dos centros docentes non
son unha das oficinas nas que se pode presentar
documentos dirixidos a calquera organismo público,
conforme o establecido no artigo 38º da Lei 30/1992,
do réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.

Sexta.

O prazo de presentación de solicitudes e documen-
tos será de 20 días hábiles computados a partir do
día seguinte da publicación desta Orde no Diario
Oficial de Galicia. Finalizado este prazo non se
admitirá ningunha solicitude.

Unha vez concluído o prazo de presentación de
instancias non se admitirá modificación ningunha ás
peticións formuladas. Non obstante, admitirase
renuncia a participar no concurso de traslados aos
concursantes con carácter voluntario no prazo esta-
blecido na base décimo primeira, entendendo que
tal renuncia afecta todas as peticións e especialida-
des consignadas na súa instancia de participación.

Sétima.

As/os asinantes das instancias deberán manifestar
nelas, de modo expreso, que reúnen os requisitos exi-
xidos na convocatoria, e consignar os centros que soli-
citen por orde de preferencia, cos números de código
e especialidade que figuran no anexo a esta orde.

Oitava.-Comisión de avaliación.

1. Para a avaliación dos méritos alegados polos con-
cursantes, no que se refire aos apartados f.1.5 e f.1.6 do
anexo II da presente orde, a Dirección Xeral de Cen-
tros e Recursos Humanos da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria designará unha comisión
avaliadora, composta polos seguintes membros:

Presidencia: un funcionario ou funcionaria do cor-
po de profesores de ensino secundario.

Vogais:

-Dous funcionarios ou funcionarias do corpo de
ensino secundario.

-Dous funcionarios ou funcionarias do corpo de
mestres.

Actuará como secretario ou secretaria da comisión
o vogal con menor antigüidade na función pública
docente como funcionario de carreira, agás que a
comisión acorde determinalo doutro xeito.
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Os vogais serán designados por sorteo público
entre os funcionarios de carreira do corpo corres-
pondente con destino definitivo na localidade de
Santiago de Compostela, adecuándose ao criterio de
paridade entre mulleres e homes.

Poderá asistir ás reunións da comisión avaliadora
un representante de cada organización sindical con
presenza na mesa sectorial docente non universita-
ria, con voz e sen voto.

A comisión avaliadora poderá solicitar o asesora-
mento que considere oportuno.

Os membros da comisión estarán suxeitos ás causas
de abstención e recusación establecidas nos artigos 28º
e 29º da Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

Esta comisión avaliadora terá a súa sede na Inspec-
ción Educativa de Santiago de Compostela, sita na
rúa da Besada-San Lázaro 107, código postal 15703.

A asignación de puntuación que corresponde aos
concursantes, polos restantes puntos do baremo de
méritos, será levada para o efecto por unha comisión
constituída por funcionarios ou funcionarias desti-
nados na Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. Estas comisións estarán cualificadas
na categoría primeira, para os efectos do previsto no
Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de
xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de
xuño (DOG do 18 de xullo).

Novena.

Unha vez recibidas na Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria as actas das comisións
ditaminadoras, coas puntuacións asignadas aos con-
cursantes, procederase, conforme as peticións e os
méritos dos participantes á adxudicación dos desti-
nos e faranse públicos, nos seus departamentos
territoriais e no enderezo www.edu.xunta.es, as reso-
lucións provisionais do concurso de traslados.

No caso de que se producisen empates no total das
puntuacións, estes resolveranse, atendendo sucesi-
vamente a maior puntuación en cada unha das alí-
neas do baremo conforme a orde en que aparecen
neste. Se persistise o empate atenderase a puntua-
ción obtida nas distintas subalíneas pola orde, igual-
mente, en que aparecen no baremo. En ambos os
dous casos, a puntuación que se tome en considera-
ción en cada alínea non poderá superar a puntuación
máxima establecida para cada un deles no baremo,
nin, no suposto das subalíneas, a que corresponda
como máximo á alínea en que estean incluídos. Can-
do, ao aplicar estes criterios, algunha ou algunhas
das subalíneas acade a máxima puntuación outorga-
da á alínea a que pertence, non se tomarán en con-
sideración as puntuacións do resto de subalíneas.
De resultar necesario, utilizarase como criterio de
desempate o ano en que se convocou o procedemen-
to selectivo a través do cal se ingresou no corpo e a
puntuación pola que resultou seleccionado.

Décima.-Reclamacións e renuncias.

As/os concursantes poderán presentar reclama-
cións ás resolucións provisionais, a través do órgano
en que presentaron a súa instancia de participación,
no prazo de dez días a partir da súa exposición.

Sen prexuízo do parágrafo anterior, as/os concur-
santes poderán presentar reclamacións á puntuación
outorgada, con anterioridade á resolución provisio-
nal do concurso, unha vez que se fagan públicas na
páxina web desta Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria.

O prazo de renuncias, que será de dez días hábiles,
será establecido na resolución provisional deste con-
curso. Estas reclamacións ou renuncias presentaran-
se polos procedementos a que alude a base sexta.

As persoas que desexen renunciar á súa participa-
ción no concurso deberán realizar a renuncia aínda
no suposto de que non obtivesen destino na resolu-
ción provisional, xa que, de non o facer, poderán
obter destino na resolución definitiva. O destino
adxudicado na resolución definitiva é irrenunciable.

Décimo primeira.

Consideradas as reclamacións e renuncias a que
se refire a base anterior, a Dirección Xeral de Cen-
tros e Recursos Humanos, procederá a ditar as reso-
lucións definitivas destes concursos de traslados. A
devandita resolución publicarase no Diario Oficial
de Galicia. As prazas adxudicadas na devandita
resolución son irrenunciables e deberán incorporar-
se os participantes ás prazas obtidas.

Contra a resolución definitiva, os interesados pode-
rán interpoñer recurso de reposición ante o conselle-
riro de Educación e Ordenación Universitaria no pra-
zo dun mes, contado a partir da súa publicación no
DOG, segundo o disposto nos artigos 114º e 115º da
Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

Décimo segunda.

Os profesores que obteñan destino definitivo para
o curso 2011-2012 nesta convocatoria non poderán
obter destino no concurso xeral de traslados nin
noutros que convoque esta consellería.

Décimo terceira.

Os profesores que obteñan destino definitivo neste
concurso realizarán as actividades propias da edu-
cación de persoas adultas, incluídas as ensinanzas
recollidas no número 2 do artigo 5º do Decre-
to 88/1999, do 11 de marzo, e a atención ás ensinan-
zas nos centros penitenciarios, no Decreto 126/2008
do, 19 de xuño (DOG do 23 de xuño).

Así mesmo, impartirán as ensinanzas de ámbito de
coñecemento atribuídas á súa especialidade, confor-
me o anexo III da Orde do 26 de maio de 1997, pola
que se regula o ensino básico para as persoas adultas.
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Décimo cuarta.

Os profesores excedentes que reingresen ao servizo
activo como consecuencia do concurso presentarán
ante o departamento territorial de que dependa o
centro obtido mediante o concurso de traslados,
declaración xurada ou promesa de non se achar sepa-
rado de ningún corpo ou escala da Administración do
Estado, das comunidades autónomas ou da local, en
virtude de expediente disciplinario, nin de estar
inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.

Décimo quinta.

A toma de posesión nos novos destinos terá efectos
administrativos do 1 de setembro de 2011. Non obs-
tante, os profesores que obtivesen destino nestes
concursos deberán permanecer nos seus centros de
orixe ata que conclúan as actividades imprescindi-
bles previstas para a finalización do curso.

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I

-Código centro: Centro Concello.

15025621 EPAPU Eduardo Pondal Coruña, A.

Código corpo: Código disciplina-disciplina vacantes.

590 006-matemáticas 1.

590 011-inglés 1.

-Código centro: Centro Concello.

32015581 EPAPU de Ourense.

Código corpo: Código disciplina-disciplina vacantes.

597 38-educación primaria 4.

590 004-lingua castelá e literatura 1.

590 006-matemáticas 1.

590 011-inglés 1.

590 008-bioloxía e xeoloxía 1.

-Código centro: Concello.

36018884 EPAPU de Berbés de Vigo.

Código corpo Código disciplina-disciplina vacantes.

590 053-lingua galega 1.

ANEXO II 

 Documentación xustificativa 

A) Tempo de permanencia ininterrompida como funcionaria/o de carreira con destino definitivo no centro desde o que participa. 
1. Polo primeiro, segundo e terceiro ano: 1 punto por ano. 
Polo cuarto ano: 2 puntos. 
Polo quinto ano: 3 puntos. 
Polo sexto, sétimo, oitavo, noveno e décimo: 4 puntos por ano. 
Polo décimo primeiro e seguintes: 2 puntos por ano. 
As fraccións de ano computaranse da seguinte maneira: 
Fracción de 6 meses ou superior, como un ano completo. 
Fracción inferior a 6 meses, non se computa. 
2. Para o persoal funcionario docente con destino definitivo nun posto de traballo docente de carácter singular, a puntuación deste punto 
virá dada polo tempo de permanencia ininterrompida no posto desde o que solicita. 
3. Para o persoal funcionario docente en adscrición temporal a centros públicos españois no estranxeiro, á función de inspección 
educativa ou en supostos análogos, a puntuación deste punto virá dada polo tempo de permanencia ininterrompida na dita adscrición, á 
que se acumularán, se é o caso, os servizos prestados provisionalmente, con posterioridade a calquera outro centro. Estes mesmos 
criterios seguiranse con aquel persoal funcionario docente que foron nomeados para postos ou outros servizos de investigación e apoio á 
docencia da Administración educativa, sempre que o nomeamento supuxese a perda do seu destino docente anterior. 
4.1. Para os que participan desde a situación de provisionalidade por térselles suprimido a unidade ou posto escolar que viñan 
desempeñando con carácter definitivo, por resultar desprazados por falta de horario, por cumprimento de sentenza ou resolución de recurso 
ou por proceder de excedencia forzosa, considerarase como centro desde o que participa, para os fins de determinar os servizos a que se 
refire este punto, o último servizo con carácter definitivo ao que se acumularán, se é o caso, os prestados provisionalmente, con 
posterioridade, en calquera outro centro. Terán dereito, ademais, a que se lle acumulen ao centro de procedencia os servizos prestados con 
carácter definitivo no centro inmediatamente anterior. Para o caso do persoal funcionario docente afectado por supresións consecutivas de 
posto de traballo, esa acumulación comprenderá os servizos prestados con carácter definitivo nos centros que sucesivamente lle foron 
suprimidos. 
No suposto de que o persoal funcionario docente afectado non tiver desempeñado outro destino definitivo terá dereito a que se lle acumule, 
para os efectos sinalados, a puntuación correspondente á alínea c) do baremo. 
4.2. O disposto na subalínea anterior aplicarase igualmente ao persoal funcionario docente que perdera o seu destino en cumprimento de 
sanción disciplinaria de traslado con cambio de residencia. 
5. O persoal funcionario docente que acudan a esta convocatoria desde o primeiro destino definitivo obtido ao que tiveron que acudir por 
térselles suprimido o posto do que eran titulares, terán dereito a que se lles considere, unicamente para efectos de concurso, como prestados 
no centro desde o que concursan os servizos que acrediten no centro no que se lles suprimiu o posto e, se é o caso, os prestados con carácter 
provisional con posterioridade a citada supresión. Este mesmo criterio aplicarase aos que se encontren prestando servizos no primeiro 
destino definitivo despois de perdelo por cumprimento de sentenza, resolución de recurso ou por proceder da situación de excedencia 
forzosa. 
6. Aquel persoal funcionario docente que participa desde o seu primeiro destino definitivo obtido por concurso e ao que tivo que acudir 
obrigatoriamente desde a situación de provisional de novo ingreso, poderá optar a que se lle aplique no lugar da letra a) do baremo, a 
puntuación correspondente á epígrafe c) deste, considerándose, neste caso, como provisionais todos os anos de servizo. De non facer constar 
este estremo no espazo que para tal fin figura na instancia de participación, considerarase que participan polo punto que lle outorgue maior 
puntuación. 

 

B) Tempo transcorrido en situación de provisionalidade polas funcionarias e funcionarios de carreira que nunca obtiveron destino 
definitivo. 
1 punto por ano de servizos ata que obteñan a propiedade definitiva. 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo. 

 

C) Anos de servizo activo como funcionarios de carreira.  
1 punto por cada ano de servizo. 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo. 
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 Documentación xustificativa 

D) Formación e perfeccionamento. 
Para os efectos deste punto, sumaranse as horas, ou, se é o caso, os créditos, de todos os cursos, non puntuándose o resto do número de 
horas inferiores a 10. 
Cando os cursos veñan expresados en créditos entenderase que cada crédito equivale a 10 horas. 
Por estas subepígrafes só se tomarán en consideración os cursos que versen sobre especialidades propias do corpo ao que pertence a 
praza ou sobre aspectos científicos, didácticos ou de organización escolar, relacionados con actividades propias deste, ou coas novas 
tecnoloxías aplicadas á información. 

D.1. Cursos impartidos: por participar, en calidade de relator, profesor ou dirixir, coordinar ou titorar cursos de formación permanente 
(entendidos nas súas distintas modalidades: grupos de traballo, seminarios, grupos de formación en centros, cursiños, etc.) convocados 
polo Ministerio de Educación, polas administracións educativas das comunidades autónomas, por institucións sen ánimo de lucro e que 
foran homologados ou recoñecidos por estas mesmas administracións, así como os convocados polas universidades. 
0,20 puntos por cada 10 horas acreditadas, ata un máximo de 1 punto. 

D.2. Cursos superados: pola asistencia a cursos de formación do profesorado (entendidos como se sinala no punto anterior), convocados 
polo Ministerio de Educación, polas administracións educativas das comunidades autónomas, por institucións sen ánimo de lucro e que 
fosen homologados ou recoñecidos por estas mesmas administracións, así como os convocados polas universidades. 
0,10 puntos por cada 10 horas de cursos superados acreditados, ata un máximo de 1 puntos. 

D.3. Por cada especialidade distinta á de ingreso nel, adquirida a través do procedemento previsto nos reales decretos 850/1993, do 4 de 
xuño, 334/2004, do 27 de febreiro, e no Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, de adquisición de novas especialidades: 0,50 puntos 
por cada nova especialidade. 

D.4. Por cada curso superado que teña por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos da educación permanente de adultos, ata 2 puntos, 
presentando certificación delas. 
0,20 puntos por cada 10 horas acreditadas. 
Por esta letra D) pódese outorgar ata un máximo de 4 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 

Copia compulsada do documento acreditativo. 
 
 
 
 

Copia compulsada do documento acreditativo. 
 
 
 

Fotocopia compulsada da credencial da nova 
especialidade. 

E) Titulacións académicas distintas ás alegadas para o ingreso no corpo. 
Unicamente teranse en conta, para efectos da súa valoración os títulos con validez oficial no Estado español. No que respecta á 
baremación de titulacións de primeiro ciclo, non se entenderá como tal a superación dalgún dos cursos de adaptación. 

E.1. Por posuír o título de doutor: 2,50 puntos.  
E.2. Titulacións de segundo ciclo: polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos 
declarados legalmente equivalentes: 1,50 puntos. 
E.3. Titulacións de primeiro ciclo: por cada diplomatura, enxeñería técnica, arquitectura técnica ou títulos declarados legalmente 
equivalentes ou polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría: 1,50 puntos.  
Por esta letra E) pódese outorgar ata un máximo de 3 puntos.  

Copia compulsada do título ou certificacións 
académicas cando se trate de cursos superados.

 

Para obter puntuación polas titulacións 
universitarias de carácter oficial, haberá que 
presentar fotocopia compulsada do título de 
mestre alegado para o ingreso no corpo e cantos 
outros presente como mérito. 

F) Outros méritos. Máximo de 10 puntos. 
F.1. Valoación do traballo desempeñado. Publicacións. Titulacións de réxime especial. Ata 10 puntos. 
Polas subepígrafes f1.1., f1.2,  f1.3 e f1.4 só se valorará o desempeño como funcionario de carreira. 
Cando se produza o desempeño simultáneo de cargos non poderá acumularse a puntuación. 

 

F.1.1. Directora/director en centros públicos docentes, centros de formación continuada do profesorado, centros de recursos ou 
institucións análogas, así como directoras/directores de Agrupacións de lengua y cultura españolas: 1,50 puntos por ano. 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,125 puntos por cada mes completo. 

Orixinal ou copia compulsada do nomeamento 
e cesamento expedidos pola delegación 
provincial correspondente. Serán puntuados 
nomeamentos cando nestes consten cursos 
escolares para os que foi nomeado, aínda que 
non conste data de cesamento. 

F.1.2.  Vicedirectora/vicedirector/subdirectora/subdirector, secretaria/o e xefe/a de estudos en centros públicos docentes: 1 punto por 
ano. 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo. 

Orixinal ou copia compulsada do nomeamento 
e cesamento expedidos pola delegación 
provincial correspondente. Serán puntuados 
nomeamentos cando nestes consten cursos 
escolares para os que foi nomeado, aínda que 
non conste data de cesamento. 

F.1.3. Coordinadora/coordinador de ciclo, coordinadora/coordinador de bacharelato de adultos ou asesor/a de formación permanente ou  
figuras análogas: 0,5 puntos por ano. 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,041 puntos por cada mes completo. 

Certificación expedida pola directora/director 
do centro co visto e prace da 
inspectora/inspector de educación da zona, 
agás no caso das/dos asesoras/asesores nas 
estructuras de formación permanente, e no 
SIEGA e como responsable en centros de 
menos de tres unidades que deberán presentar 
nomeamento expedido pola delegación 
provincial correspondente ou órgano do que 
dependan. 

F.1.4. Por desempeño de postos na administración educativa de nivel de complemento igual ou superior ao asignado ao corpo de mestres: 
1,50 puntos por ano. 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,125 puntos por cada mes completo. 

Orixinal ou copia compulsada do nomeamento. 

F.1.5. Por publicacións de carácter didáctico sobre disciplinas obxecto do concurso ou directamente relacionados con aspectos xerais ou 
transversais do currículo ou coa organización escolar. 
Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, ou, 
se é o caso, ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas nas que o autor sexa o editor destas. 
No caso de publicacións que só se presenten o formato electrónico, adxuntarase un informe oficial no que, o organismo emisor, certificará 
que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da publicación, os autores, 
a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final. 
Ata 1 punto. 

No caso de libros os exemplares 
correspondentes, así como certificado da 
editorial onde conste a difusión destes en 
librarías comerciais. 

Para a valoración de libros editados por 
universidades, organismos ou entidades 
públicas, será necesario achegar certificación 
na que conste a distribución destes. 

No caso de revistas, certificación en que conste 
o número de exemplares, lugares de 
distribución e venda, a asociación científica ou 
didáctica, legalmente constituída, a que 
pertence a revista. 

Nos supostos en que a editorial ou asociación 
desaparecese, o dito estremo xustificarase por 
calquera medio de proba admisible en dereito. 
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 Documentación xustificativa 

F.1.6. Por publicacións de carácter científico e proxectos e innovacións técnicas sobre as disciplinas obxecto do concurso.  
Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, 
ou, se é o caso ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas nas ue o autor sexa o editor destas. 
No caso de publicacións que só se presenten o formato electrónico, adxuntarase un informe oficial no que, o organismo emisor, 
certificará que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da 
publicación, os autores, a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final. 
Unha publicación só poderá puntuarse por un dos puntos anteriores.  
Enténdense incluídas as publicacións en revistas e en soportes informáticos. 
Ata 1 punto. 
Os méritos achegados de acordo coas anteriores epígrafes f.1.5) e f.1.6) só poderán puntuarse por un deles. 

No caso de libros os exemplares 
correspondentes, así como certificado da 
editorial onde conste a difusión destes en 
librarías comerciais. 

Para a valoración de libros editados por 
universidades, organismos ou entidades 
públicas, será necesario achegar certificación 
na que conste a distribución  destes. 

No caso de revistas, certificación en que conste 
o número de exemplares, lugares de 
distribución e venda, a asociación científica ou 
didáctica, legalmente constituída, á que 
pertenece a revista. 

Nos supostos en que a editorial ou asociación 
desaparecese, o dito estremo haberá de 
xustificarse por calquera medio de proba 
admisible en dereito. 

F.1.7. Titulacións de ensinanzas de réxime especial. 
As titulacións de ensinanzas de réxime especial outorgadas por escolas oficiais de idiomas e conservatorios de música e danza 
valoraranse da forma seguinte: 
Ensinanzas profesionaris de música e danza: 0,50 puntos. 
Escolas oficiais de idiomas: 
   -Ciclo elemental ou certificado de nivel intermedio: 0,50 puntos. 
   -Ciclo superior ou certificado de nivel avanzado: 0,50 puntos. 
A posesión do certificado de aptitude ou do nivel avanzado da Escola Oficial de Idiomas engloba os dous ciclos. 

Fotocopia compulsada de cantos títulos sexan 
alegados  ou certificación acreditativa de ter 
feitos os estudos conducentes á súa obtención. 

G. Por cada ano de experiencia no ensino de adultos en centros específicos de EPA, Ingabad, Cegebad e as súas extensións, 4 puntos.  

Disposición complementaria

F.1.3 Considéranse figuras análogas:

Xefe de seminario/departamento, coordinador/a de
departamento, de equipo de coordinación e dinami-
zación lingüística, de actividades extraescolares e
complementarias, asesor nas estruturas de formación
permanente, asesor no SIEGA ou responsable cen-
tros de menos de 3 unidades: 0,50 puntos por ano.

Orde do 5 de novembro de 2010 pola que
se anuncia procedemento para cambio de
destino e reingresos a resultas deste por
profesores especiais de institutos técnicos
de ensinanzas medias que se van extinguir.

Ao estar vacantes os postos que se determinan no ane-
xo I adxunto a esta orde, procede ofrecelos aos profesores
especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias,
integrados no dito corpo polo Real decreto 1467/1988, do
2 de decembro, e que se atopan prestando servizos en
centros situados no ámbito de xestión da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria. Por todo iso, a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública a relación de postos
vacantes que se indican no anexo I desta orde, que
poden ser cubertos polos profesores especiais de
institutos técnicos de ensinanzas medias que reúnen
os requisitos previstos nesta orde.

Segundo.-Poderán optar voluntariamente á praza
anunciada nesta convocatoria dirixindo a súa instan-

cia á Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, nos termos indicados na base décimo
segunda, os funcionarios que se atopen nalgunha
das situacións que se indican a seguir:

a) Os funcionarios que estean en situación de servizo
activo con destino definitivo en centros dependentes da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Os funcionarios que se atopen en situación de
servizos especiais.

c) Os funcionarios que estean en situación de exceden-
cia voluntaria. Se se tratase do suposto de excedencia
voluntaria por interese particular recollida no Decreto
lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei da función pública galega (DOG
do 13 de xuño), só poderán participar se ao finalizar o
curso escolar en que se realicen as convocatorias trans-
corresen dous anos desde que pasaron a esta situación.

Terceiro.-Para participar neste proceso, os interesa-
dos deberán cubrir a instancia no modelo que se xunta
como anexo II desta orde, consignarán nela os centros
que soliciten por orde de preferencia, especificando o
código de centro, a localidade e o nome do centro, así
como cantos datos se requiren nela. Xunto coa instan-
cia deberán achegar a documentación acreditativa dos
méritos alegados na forma especificada no anexo III.

Cuarto.-A instancia orixinal, así como a documenta-
ción a que se alude no punto anterior, poderase pre-
sentar nos departamentos territoriais da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, na secreta-
ría do centro educativo onde presta servizos o concur-
sante ou en calquera das dependencias a que alude o
artigo 38º da Lei de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común. No caso de que optasen por presentar a soli-
citude nunha oficina de correos, farano en sobre aber-


