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Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de ingreso

Experiencia docente previa

Máximo 5 puntos

1.1. Por cada ano de experiencia docente en
especialidades do corpo ao que opta o aspirante,1,000
en centros públicos dependentes daspuntos
administracións educativas.

Folla de servizos certificada pola Subdirección xeral de Recursos Humanos, ou no seu defecto
certificación do secretario ou secretaria do centro co visto e prace da dirección, na que debe constar
a data de toma de posesión e cesamento na especialidade, así como os documentos xustificativos do
nomeamento ou fotocopia compulsada deles na que conste a data de toma de posesión e do
cesamento e a especialidade.

1.2. Por cada ano de experiencia docente en
especialidades de distintos corpos aos que opta0,500
o aspirante, en centros públicos dependentes depuntos
administracións educativas.

Folla de servizos certificada pola Subdirección xeral de Recursos Humanos, ou no seu defecto
certificación do secretario ou secretaria do centro co visto e prace da dirección, no que debe constar
a data de toma de posesión e cesamento e a especialidade así como os documentos xustificativos do
nomeamento ou fotocopia compulsada deles, na que conste a data de toma de posesión e do
cesamento e a especialidade.

1.3. Por cada ano de experiencia docente en
especialidades do mesmo nivel ou etapa0,500
educativa que o impartido no corpo ao que optapuntos
o aspirante, noutros centros.

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de Inspección Técnica, na que
conste a data de toma de posesión e cesamento, área ou materia impartida e nivel educativo ou
etapa educativa ou fotocopia dos contratos de traballo xunto coa certificación da vida laboral.

1.4. Por cada ano de experiencia docente en
especialidades de distinto nivel ou etapa0,250
educativa que o impartido no corpo ao que optapuntos
o aspirante, noutros centros.

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de Inspección Técnica, na que
conste data de toma de posesión e cesamento, área ou materia impartida e nivel ou etapa educativa
ou fotocopia dos contratos de traballo xunto coa certificación da vida laboral.

Enténdese por centros públicos os centros aos que se refire o Capítulo II do Título IV da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, integrados na rede
pública de centros creados e sostidos polas Administracións educativas.
Para os efectos deste subepígrafe terase en conta un máximo de cinco anos, cada un dos cales deberá ser avaliado nun solo dos subepígrafes anteriores.
Non será necesario xustificar os méritos dos subepígrafes 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 título alegado se corresponda co nivel de titulación esixido con carácter xeral para ingreso no
corpo (Doutor, Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto, para corpos docentes Grupo A1, ou Mestre, para corpos docentes Grupo A2); valorarase exclusivamente
a nota media do expediente académico, do modo que a continuación se indica:
Escala de 0 a 10 puntos:
Desde 6,00 ata 7,50
Desde 7,51 ata 10

1,000
puntos
1,500
puntos

Escala en créditos, de 1 a 4
Desde 1,50 a 2,25
Desde 2,26 a 4

1,000
puntos
1,500
puntos

Certificación académica persoal orixinal ou fotocopia cotexada, na que consten as
puntuacións obtidas en todas as disciplinas e cursos esixidos para a obtención do título
alegado, con indicación expresa da nota media.

2.2 Postgraos, Doutorado e premios extraordinarios:
2.2.1 Polo Certificado-Diploma acreditativo de
estudos avanzados o Título Oficial de Máster (Real
Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, BOE do 30), 1,000
Suficiencia investigadora ou calquera outro títulopunto
equivalente sempre que non sexan requisito para o
ingreso na función pública docente:

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título ou, se é o caso, do aboamento dos
dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

1,000
punto.

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título de doutor ou, se é o caso, do
aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13
de xullo).

2.2.2 Por posuír o título de Doutor:

2.2.3 Por obter premio extraordinario no doutorado: 0,500
puntos

Documento xustificativo

2.3 Outras titulacións universitarias:
As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as alegadas como requisito para o ingreso na función pública docente, valoraranse
da forma seguinte:
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2.3.1 Titulacións de primeiro ciclo:
Por cada Diplomatura, Enxeñaría Técnica,
Arquitectura Técnica ou títulos declarados
legalmente equivalentes e polos
estudos1,000
correspondentes ao primeiro ciclo dunhapunto.
Licenciatura, Arquitectura ou Enxeñaría:
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Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para o ingreso no corpo, así
como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de
expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos
correspondentes ao primeiro ciclo, certificación académica na que se acredite a súa superación.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes Grupo A2, non se valorarán por este epígrafe, en ningún caso, o primeiro título ou estudos desta
natureza que presente o aspirante.
No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes Grupo A1, non se valorarán por este epígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que
foran necesarios superar para a obtención do primeiro título de Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto que presente o aspirante.
2.3.2 Titulacións de segundo ciclo:
Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo
de Licenciaturas, Enxeñarías, Arquitecturas ou 1,000 punto.
títulos declarados legalmente equivalentes:

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para o ingreso no corpo,
así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos
dereitos de expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo). No
caso de estudos correspondentes ao segundo ciclo, certificación académica na que se
acredite a súa superación.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes Grupo A1, non se valorarán por este epígrafe, en ningún caso, os estudos que foran necesarios
superar (primeiro ciclo, segundo ciclo ou, no seu caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de Licenciado, Enxeñeiro ou
Arquitecto que presente o aspirante.
Valorarase neste apartado o estar en posesión do título de Grao.
2.4 Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica:
a)Por cada título Profesional de Música ou Danza:

0,500 puntos.

b)Por cada Certificado de nivel avanzado ou
0,500 puntos.
equivalente de Escolas Oficiais de Idiomas:
c)Por cada Título de Técnico Superior de Artes
0,200 puntos
Plásticas e Deseño:

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para ingreso no corpo,
así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos
dereitos de expedición conforme á Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

d) Por cada Título de Técnico Superior de
0,200 puntos
Formación Profesional
e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior:
III. Outros méritos

0,200 puntos.

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 acrediten un nivel de1 punto
coñecemento de idiomas, expedidos por centros
oficiais, segundo a clasificación do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas (MCER)

Fotocopia compulsada do título correspondente co certificado de acreditación dunha
lingua estranxeira clasificado polo Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas
(MCER)

3.1.2. Por cada título estranxeiro do nivel
equivalente ao nivel B2 (Nivel avanzado), sempre
que non se acreditara o título equivalente da Escola 0,50
puntos
Oficial de Idiomas do apartado 2.4.b) no mesmopor cada título
idioma.
:
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
Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que
o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, por
conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das
institución sen ánimo de lucro sempre que as
organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase ademais acreditar
devanditas actividades fosen homologadas ou
fidedignamente o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola
recoñecidas polas administracións educativas, así
Administración educativa correspondente ou certificado de inscrición no rexistro de
como as organizadas polas universidades.
formación da Administración educativa
Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de
actividades de formación acreditadas. Para estes
efectos sumaranse as horas de todas as actividades e
non se puntuarán o resto do número de horas
inferiores a 10. Cando as actividades estean
expresadas en créditos entenderase que cada crédito
equivale a 10 horas.
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3.3 Pola impartición das actividades de formación e
perfeccionamento indicadas na subepígrafe 3.2.
Puntuarase con 0,1 puntos por cada 5 horas. Con
esta finalidade sumaranse as horas de todas as
actividades e non se puntuará o resto de horas
inferiores a 5. Cando as actividades veñan
expresadas en créditos entenderase que cada crédito
equivale a 10 horas.
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Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que
conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das
organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase ademais acreditar
fidedignamente o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola
Administración educativa correspondente ou certificado de inscrición no rexistro de
formación da Administración educativa

Disposicións complementarias

Primeira.-Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados e xustificados ata a data de finalización
do prazo de presentación de solicitudes.
Segunda.-Para os efectos do punto 1 non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos fosen prestados
simultaneamente en máis dun centro docente.
Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificados expedidos polos ministerios de
Educación dos respectivos países ou autoridades públicas competentes, no cal deberán constar o tempo de
prestación de servizos e o carácter de centro público ou privado, o nivel educativo e a materia impartida. Cando
non se acredite a materia impartida ou esta non coincida con algunha das especialidades obxecto desta
convocatoria, os servizos entenderanse prestados en distinta especialidade a que se opta, segundo corresponda.
Os ditos certificados deberán presentarse traducidos ao castelán ou galego.
Terceira.-Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: na epígrafe 1.1, 0,084
puntos; na epígrafe 1.2, 0,042 puntos; na epígrafe 1.3, 0,042 puntos; na epígrafe 1.4, 0,021 puntos.
Cuarta. A experiencia docente na universidade baremarase polo apartado 1.4.
Quinta.- No caso de que non se remita a certificación académica persoal e, no seu defecto, se presente fotocopia
compulsada do título ou da certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de
xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo), considerarase que o aspirante obtivo a nota media de aprobado.
Para os efectos de valoración do expediente académico do título alegado, os aspirantes que obteñan o título no
estranxeiro presentarán certificación expedida pola Administración educativa do país en que obtivo o título que
indique a nota media deducida das cualificacións obtidas en toda a carreira e exprese, ademais, a cualificación
máxima e mínima que se poden obter, de acordo co sistema académico correspondente, para os efectos de
determinar a súa equivalencia coas cualificacións españolas.
Non se valorará a nota media do expediente académico das titulacións declaradas equivalentes para os efectos
de docencia.
Sexta.- En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun título
académico.
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Sétima. Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica ou o máster de formación.
Oitava. De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalencias entre distintos
cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e
perfeccionamento.
Novena. Nas certificacións dos cursos organizados polas universidades deberán figurar a sinatura do seu reitor
ou vicerreitor competente. Non son válidas as certificacións asinadas polos Departamentos ou polos relatores
dos mesmos.
Décima. Os aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos

