Corrección de erros.-RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e
Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de
interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario,
especialidades de francés (590010), música (590016), análise e química industrial (590102),
informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de
profesores técnicos de formación profesional, especialidades de instalacións e mantemento de
equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura
(591228).

Advertidos erros na devandita resolución compre efectuar as seguintes modificacións:
1) No corpo de profesores de música e artes escénicas (590), disciplina música (016), en
titulacións:
Onde di: “ Profesor Superior de música, en calquera das especialidades, expedida ao amparo do
Real decreto 617/1995, de 21 do abril ou do Real Decreto 631/2010, do 14 de maio.”
Debe dicir: “Título Superior de música, en calquera especialidade, expedido ao amparo do Real
decreto 617/1995, de 21 do abril ou do Real Decreto 631/2010, do 14 de maio.”
2) No corpo de profesores de educación secundaria (590), especialidade Organización e proxectos
de fabricación mecánica (112), en titulacións, onde dí:
Onde dí: “Enxeñería técnica en : Naval, en tódalas súas especialidades (estruturas mariñas)
Debe dicir: “Enxeñería técnica en : Naval, especialidade estruturas mariñas
3) No corpo de profesores técnicos de formación profesional (591), no apartado de titulacións debe
engadirse:
Especialidade

Titulacións

Soldadura (591228)
– Licenciatura en máquinas navais.
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– Enxeñería en:
• Aeronáutica.
• Industrial.
• Naval y Oceánica.
– Grao en:
• Arquitectura naval.
• Enxeñería aeroespacial en vehículos aeroespaciais.
• Enxeñería aeroespacial.
• Enxeñería aeronáutica

Especialidade

Titulacións
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Enxeñería agraria e enerxética.
Enxeñería agraria.
Enxeñería agrícola e agroalimentaria.
Enxeñería agrícola e do medio rural.
Enxeñería agrícola e do medio rural.
Enxeñería agroalimentaria e agroambiental.
Enxeñería agroalimentaria e de sistemas biolóxicos.
Enxeñería agroalimentaria e do medio rural.
Enxeñería agroalimentaria.
Enxeñería agroambiental.
Enxeñería agropecuaria e do medio rural.
Enxeñería agropecuaría e do medio rural.
Enxeñería agropecuaria.
Enxeñería agropecuaria.
Enxeñería das industrias agroalimentarias.
Enxeñería das instrias agroalimentarias.
Enxeñería de deseño industrial e desenvolvemento de produtos.
Enxeñería de deseño industrial e desenvolvemento do produto.
Enxeñería de deseño industrial e desenvolvemento do produto.
Enxeñería de deseño industrial.
Enxeñería de obras públicas.
Enxeñería en deseño industrial e desenvolvemento de produto.
Enxeñería en deseño industrial e desenvolvemento de produtos.
Enxeñería en deseño industrial.
Enxeñería en propulsión e servizos do buque.
Enxeñería en sistemas industriais.
Enxeñería marina.
Enxeñería mariña.
Enxeñería mecánica (rama industrial).
Enxeñería naval e oceánica.
Enxeñería naval e oceánica.
Enxeñería técnica industrial.
Tecnoloxías mariñas.
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–Diplomado en Máquinas Navais.
– Enxeñería técnica en:
• Aeronáutica, especialidade en equipos e materiais aeroespaciais.
• Agrícola, especialidade en mecanización e construcións rurais.
• Deseño industrial.
• Industrial, especialidade mecánica.
• Naval especialidade estruturas mariñas.
• Obras públicas, especialidade en costrucións civís.

Especialidade

Titulacións

-Técnico/a especialista en:
• Calderería en chapa estrutural.
• Construción naval.
• Construcións metálicas e soldador.
• Fabricación soldada.
• Soldadura.
• Trazador naval.
-Técnico superior en construción metálicas.
NOTAS: As titulacións indicadas corresponden ao Catálogo de Títulos Universitarios Oficiais e ás
sucesivas incorporacións a este. Tamén son equivalentes para os efectos de docencia as
titulacións homólogas ás especificadas, segundo o Real decreto 1954/1994, do 30 de setembro
(BOE do 17 de novembro).
As denominacións das titulacións indicadas nas táboas anteriores corresponden ás diversas
denominacións que existen no Estado.
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Asinado por: PINAL RODRIGUEZ, JOSE MANUEL
Cargo: Director xeral
Data e hora: 15/02/2019 12:16:13

Esta corrección implica a ampliación do prazo para formular solicitudes indicado na base terceira
da resolución de convocatoria, abarcando ata o día 22 de febreiro (incluído).

Asinado electronicamente en Santiago de Compostela
O director xeral de Centros e Recursos Humanos
José Manuel Pinal Rodríguez

