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PREGUNTAS E RESPOSTAS: 

 

1 Cómo se formula unha solicitude de habilitación? 

 

Debe cubrir a solicitude de habilitación na páxina web www.edu.xunta.es/habilitacions. Na 

páxina de inicio ten a súa disposición as instrucións precisas para acceder ao sistema e un 

enlace a normativa de habilitacións. 

 

Unha vez cuberta a solicitude, debe validala e premer no botón volver para chegar á páxina de 

inicio da solicitude onde se atopan os seus datos persoais. Para imprimila debe premer na icona 

do arquivo pdf que se atopa na marxe dereita desta páxina e descargar a solicitude desde a 

pestana buzón de informes. 
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Ao pé da solicitude xa figura a xefatura territorial á que se dirixe a solicitude de habilitación. 

 

  

 

Lembre que soamente poderá presentar unha solicitude por tipo de habilitación e convocatoria; 

p.ex. Unha persoa formula unha solicitude de habilitación xeral para todos os centros na 

convocatoria de setembro de 2017. Nesta única solicitude deberá engadir todas as materias 

para as que solicita habilitación con independencia do nivel educativo no que se impartan: 

Matemáticas (ESO/BTO), Física (BTO), Formación e orientación laboral (FP), etc. No caso de 

presentar por rexistro máis dunha solicitude do mesmo tipo só se terá en conta a última. 

 

2 Para solicitar a habilitación é obrigatoria a oferta de emprego dun centro 
educativo? 
 
Este requisito só e obrigatorio no caso de solicitar módulos de ciclos de formación profesional e 
para formación profesional básica. Tamén no caso de que o solicitante teña a súa residencia 
fóra da Comunidade Autónoma que deberá presentar unha oferta dun centro de Galicia se 
quere impartir docencia en calquera nivel educativo. 
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3 É obrigatorio o requisito de coñecemento da lingua galega? 
 
Si, para impartir docencia en centros privados na Comunidade Autónoma de Galicia é un 
requisito obrigatorio para impartir docencia en todos os niveis educativos. É dicir, posuír o curso 
de Perfeccionamento de Lingua Galega, Celga 4, nivel avanzado da Escola Oficial de Idiomas ou 
outros declarados equivalentes. 
 
 
 
 
4 Unha vez cuberta a solicitude na aplicación informática que se debe facer antes de 
presentala? 
 
Debe validar a solicitude, premer no botón volver e despois na icona pdf (ver páxina 1). Nese 
momento xerase un documento PDF que hai que descargar e presentar xunto con toda a 
documentación alegada.  
 
 
5 Onde ten que entregar a documentación? 
 
A solicitude xunto coa documentación pode presentarse: 
 
a) No rexistro electrónico da Administración ou Organismo ao que se dirixan, así como nos restantes 
rexistros electrónicos da Administración Xeral do Estado, das Administracións das Comunidades 
Autónomas, das Entidades que integran a Administración Local e do sector público institucional. 

b) Nas oficinas de Correos, en sobre aberto. 

c) Nas representaciones diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro. 

d) Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros. 

e) En cualquer outro que establezan as disposicións vixentes. 

 
6 Se non posúe a habilitación para impartir docencia en centros privados e lle xorde 
un contrato para traballar, que ten que facer? 
 
A orde de habilitacións establece catro prazos o ano para solicitar a habilitación. No entanto, se 
lle xorde unha oferta de traballo fóra destes prazos, o centro ou vostede poderá poñerse en 
contacto coa Xefatura Territorial da súa provincia coa finalidade de verificar se cumpre cos 
requisitos para poder obter a habilitación. Unha vez comprobado que os cumpre, podería 
comezar a traballar e debería solicitar a habilitación na seguinte convocatoria. 
 
 
7 Unha vez concedida a habilitación hai que renovala? 
 
Todas as persoas habilitadas para impartir docencia a partir da convocatoria de xuño de 2011 
non teñen que renovar a habilitación.  
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8 Cando vou recibir a resolución de habilitación? 
 
No prazo estimado de dous meses desde a finalización da convocatoria na que presentou a 
solicitude, recibirá a resolución de habilitación no enderezo de correo electrónico que facilitou 
ao encher os datos persoais da solicitude de habilitación. 
 
Así mesmo, con anterioridade ao envío do correo electrónico, publícase no apartado de “Resol. 
Publicadas” da páxina web de habilitacións as resolucións publicadas. 
 
 
9 Pódese solicitar un certificado de todas as habilitacións que se posúen? 
 
Si. Pode solicitalo á Subdirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria logo do pagamento da taxa correspondente pola 
expedición do certificado. 
 
O importe da taxa por expedición de certificados para o ano 2018 é de 3,02€. 
 
Os códigos para o pagamento son os seguintes:  
 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 07 
Delegación de servizos centrais 13 
Servizo de Secretaría 01 
300401 Expedición de certificados e diplomas 
 
Pode realizar o pagamento en calquera entidade colaboradora ou a través da oficina virtual 
tributaria na seguinte url: 
https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Cidad%C3%A1ns/11609730/4127328 
 
 
10 Mestre que quere solicitar unha habilitación para impartir docencia nun centro 

privado nunha/s especialidade/s de educación primaria. Qué documentación debe 

entregar? 

 

Os mestres que posúan por titulación a especialidade que vaian a impartir en educación 

primaria non terán que solicitar a habilitación; p.ex. A persoa que posúa unha titulación de 

mestre coa especialidade de educación física non terá que solicitar habilitación para impartir 

educación física. 

Así mesmo, calquera mestre de ensino primario, diplomado en profesorado de EXB ou mestre 

ou grao de mestre en educación primaria poderá impartir a especialidade de primaria con 

independencia da especialidade da súa titulación; p.ex. A persoa que posúa  a titulación de 

mestre coa especialidade de educación física non terá que solicitar habilitación para impartir 

educación primaria nin educación física, sempre e cando posúa o requisito de coñecemento de 

lingua galega. 
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Porén, o título de grao en mestre de educación infantil non poderá impartir a especialidade de 

Primaria salvo que teña superada a fase de oposición da especialidade de Primaria. 

 

(Artigo 3 do Real decreto 476/2013 e disposición terceira e anexo da Orde de 3 de xuño de 

2011) 

 

No suposto en que o mestre solicite habilitación para impartir outra especialidade distinta da 

que posúe por titulación, debe presentar a seguinte documentación: 

 

1.º A solicitude de habilitación (para cubrila debe acceder á aplicación informática 

https://www.edu.xunta.es/habilitacions/) 

2.º Titulación/s de mestre 
 
3º Títulos ou certificados acreditativos de que se posúen os requisitos esixidos no RD 476/2013 
(BOE núm. 167, do 13 de xullo) para cada especialidade: 
 
-Música: artigo 5.2.a RD 476/2013 
-Educación Física: artigo 5.2.b do RD 476/2013 
-Lingua estranxeira: artigo 5.2.c do RD 476/2013 
-Pedagoxía Terapéutica: artigo 6.2.a do RD 476/2013 
-Audición e Linguaxe: artigo 6.2.b do RD 476/2013 
 
4º Celga 4, curso de perfeccionamento da lingua galega, nivel avanzado da Escola Oficial de 

Idiomas ou outros estudos declarados equivalentes 

 

11 Profesor que quere solicitar unha habilitación para impartir docencia nun centro 

privado nunha/s materia/s de educación secundaria obrigatoria ou bacharel. Qué 

documentación debe presentar? 

 

1.º A solicitude de habilitación (para cubrila debe acceder á aplicación informática 

https://www.edu.xunta.es/habilitacions/) 

2.º Titulación/s que posúa. 
 
3.º Certificación académica na que se faga constar as materias da súa titulación relacionadas 
coa formación que desexa acreditar ou certificado do centro, co visto e prace da Inspección 
Educativa, onde conste a experiencia docente na materia a impartir (dous cursos académicos 
ou 12 meses continuos ou descontinuos en centros públicos ou privados debidamente 
autorizados para impartir as ensinanzas de ESO/BTO).  No caso de alegar experiencia docente, 
ésta debe ser anterior ao 13/03/2010, data de entrada en vigor do Real decreto 132/2010 (BOE 
nº 62, do 12 de marzo). No caso de que solicite unicamente as materias asignadas á titulación 
que aparecen no documento PDF de Criterios fixados pola Comisión Autonómica de 
Habilitacións poderá presentar só o título, sen necesidade de presentar a certificación 
académica. 
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4.º Título de máster regulado pola Orde ECI/3858/2007, do 27 de decembro, ou posuír, con 
anterioridade ao 1 de outubro de 2009: 
 

● Título profesional de especialización didáctica, certificado de cualificación pedagóxica 
ou de aptitude pedagóxica. 
 

● Título de mestre, licenciado en pedagoxía ou psicopedagoxía ou outra titulación 
equivalente que inclúa formación pedagóxica e didáctica. 
 

● Ter impartido docencia durante un mínimo de 12 meses en centros públicos ou 
privados recoñecidos nos niveis e ensinanzas cuxas especialidades docentes se regulan no Real 
decreto 1834/2008, do 8 de novembro. Neste suposto, achegarase certificación da dirección do 
centro co visto e prace da inspección educativa.  

 
5º Celga 4, curso de perfeccionamento da lingua galega, nivel avanzado da Escola Oficial de 
Idiomas ou outros estudos declarados equivalentes. 
 
 
12 Profesor que quere solicitar unha habilitación para impartir docencia nun centro 

privado módulo/s profesional/ais de formación profesional ou da formación 

profesional básica. Qué documentación debe presentar? 

 
1.º A solicitude de habilitación (para cubrila debe acceder á aplicación informática 

https://www.edu.xunta.es/habilitacions/) 

2º Oferta de traballo dun centro privado da Comunidade Autónoma de Galicia e no caso de que 

estea traballando deberá presentar contrato de traballo ou certificación da dirección do centro 

na que consten os módulos profesionais que se estean a impartir no centro educativo. 

3.º Titulación/s que posúa. 
 
4.º Certificación académica e, se o caso, programas das materias cursadas na titulación que 
acredite que as ensinanzas da titulación alegada engloban todos os resultados de aprendizaxe 
do módulo profesional solicitado. 
 
5º No suposto de que posúa experiencia profesional, debe acreditar una experiencia profesional, 
habitual e remunerada de, polo menos, tres anos, realizados durante os quince anteriores á 
solicitude, en ocupacións que inclúan o desenvolvemento de actividades produtivas, distintas da 
docencia, que comprendan as realizacións profesionais asociadas con todos os resultados de 
aprendizaxe do módulo solicitado. A experiencia laboral será acreditada mediante Informe de Vida 
Laboral emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social e certificado das entidades onde se 
prestarán servizos laborais, recollendo as ocupacións realizadas. Poderá presentarse en substitución 
do certificado da entidade, contrato de traballo que recolla as ocupacións do seu obxecto e no caso 
de entidades extinguidas, declaración responsable sobre as entidades e ocupacións desenvolvidas. 
Para identificar as ocupacións será empregada a Clasificación Nacional de Ocupacións 2011 publicada 
polo Instituto Nacional de Estatística. 

–– No caso de traballadores por conta propia, acreditarase experiencia profesional desenvolvida de 
xeito habitual de, polo menos tres anos, realizados durante os quince anteriores á solicitude, en 
ocupacións análogas ás indicadas no apartado anterior, para o que se achegará xunto co Informe de 
Vida Laboral emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, certificación sobre o Imposto de 
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Actividades Económicas ou autorización para a consulta dos datos a través do nodo de 
interoperabilidade da Xunta de Galicia. 

–– No caso de módulos profesionais correspondentes a ciclos de formación profesional básica, que se 
acredite unha experiencia docente no sistema educativo de, polo menos, tres cursos académicos 
impartindo módulos de ensinanzas vinculadas ao módulo solicitado. A vinculación virá determinada 
pola inclusión de ambos módulos en ofertas formativas pertencentes á mesma familia profesional. 
Tamén existirá vinculación cando ambos módulos estean atribuídos á mesma especialidade de 
profesorado.  

 
6.º Título de máster regulado pola Orde ECI/3858/2007, do 27 de decembro, ou posuír, con 
anterioridade ao 1 de outubro de 2009: 
 

● Título profesional de especialización didáctica, certificado de cualificación pedagóxica 
ou de aptitude pedagóxica. 
 

● Título de mestre, licenciado en pedagoxía ou psicopedagoxía ou outra titulación 
equivalente que inclúa formación pedagóxica e didáctica. 
 

● Ter impartido docencia durante un mínimo de 12 meses en centros públicos ou 
privados recoñecidos nos niveis e ensinanzas cuxas especialidades docentes se regulan no Real 
decreto 1834/2008, do 8 de novembro. Neste suposto, achegarase certificación da dirección do 
centro co visto e prace da inspección educativa.  

 
7º Celga 4, curso de perfeccionamento da lingua galega, nivel avanzado da Escola Oficial de 
Idiomas ou outros estudos declarados equivalentes. 
 
 
13 Podo solicitar habilitación para impartir os bloques de Comunicación e Ciencias 
Sociais e o de Ciencias Aplicadas da Formación Profesional Básica? 
 
Non, na aplicación non existe esa posibilidade. Para impartir o bloque de Comunicación e 
Ciencias Sociais deberá cumprir cos requisitos para habilitarse en calquera das seguintes 
materias: Lingua Galega e Literatura (ESO/BTO), Lingua Castelá e Literatura (ESO/BTO), Lingua 
Estranxeira (ESO/BTO), Xeografía (BTO), Historia (BTO) e Xeografía e Historia (ESO). 
 
No que respecta ao bloque de Ciencias Aplicadas ten que posuír os requisitos para poder 
habilitarse en calquera das seguintes materias: Matemáticas (ESO/BTO), Física (BTO), Química 
(BTO), Física e Química (ESO/BTO), Bioloxía (BTO), Bioloxía e Xeoloxía (ESO/BTO) e Tecnoloxía 
(ESO). 
 
 
 


