ANEXO I

I.- Experiencia docente
1.1. Por cada ano de experiencia docente

1,000

Folla de servizos certificada pola

na impartición da área ou materia de

puntos

administración

educativa

ou

Relixión, no mesmo nivel educativo ao

certificacións da/o secretaria/o do

que opta o/a aspirante, en centros

centro co visto e prace da dirección,

públicos

na que debe constar a data de toma

dependentes

das

administracións educativas.

de

posesión

e

cesamento

na

especialidade.
1.2. Por cada ano de experiencia docente

0,500

Folla de servizos certificada pola

na impartición da área ou materia de

puntos

administración

educativa

ou

Relixión, en distinto nivel educativo ao

certificacións da/o secretaria/o do

que opta o aspirante, en centros públicos

centro co visto e prace da dirección,

dependentes

na que debe constar a data de toma

das

administracións

públicas.

de

posesión

e

cesamento

na

especialidade
1.3. Por cada ano de experiencia docente

0,150

Certificación da dirección do centro

na impartición da área ou materia de

puntos

co visto e prace da Inspección

Relixión noutros centros educativos.

Educativa, na que conste a data de
toma de posesión e cesamento,
especialidade e nivel educativo.

1.4. Por cada ano de experiencia docente

0.125

Folla de servizos certificada pola

na impartición de calquera área ou

puntos

administración

educativa

ou

materia distinta da Relixión en centros

certificacións da/o secretaria/o do

públicos

centro co visto e prace da dirección,

dependentes

das

administracións educativas.

na que debe constar a data de toma
de

posesión

e

cesamento

e

especialidade.
1.5.

Por cada ano de experiencia

0,100

Certificación da dirección do centro

docente na impartición de calquera área

puntos

co visto e prace da Inspección

ou materia distinta da Relixión noutros

Educativa, na que conste a data de

centros educativos.

toma de posesión e cesamento,

1

especialidade e nivel educativo
II.- Formación académica .- Máximo 10 puntos
2.1. Por nota media no expediente académico no Certificación académica orixinal ou
título alegado para acceder ás listas correspondentes

fotocopia

Desde 7,51 ata 10

1,500

consten as puntuacións obtidas en

puntos

todas

1,000

esixidos para a obtención do título

punto

alegado.

Desde 6,00 ata 7,50

as

compulsada,

disciplinas

na

e

que

cursos

2.2. Posgraos, doutoramento e premios extraordinarios.
2.2.1.

Polo

certificado-diploma 1,000

Certificación académica ou fotocopia

acreditativo de estudos avanzados punto

cotexada do título ou, se é o caso, do

(Real decreto 778/1998, do 30 de

aboamento

abril), o título oficial de máster (Real

expedición, conforme á Orde do 8 de

decreto 56/2005, do 21 de xaneiro),

xullo de 1998 (BOE do 13 de xullo).

dos

dereitos

de

suficiencia investigadora ou calquera
outro título equivalente
2.2.2. Por posuír o título de doutor en 2,500

Certificación académica ou fotocopia

estudos

cotexada do título de doutor ou, se é o

referentes

á

materia puntos

recoñecida pola confesión relixiosa e

caso, do aboamento dos dereitos de

homologadas

expedición, conforme á Orde do 8 de

pola

Administración

pública.

xullo de 1998 (BOE do 13 de xullo) e
fotocopia do BOE na que se recolle a
homologación

2.2.3.Por posuír outro título de doutor

2,000

Certificación académica ou fotocopia

puntos

cotexada do título de doutor ou, se é o
caso, do aboamento dos dereitos de
expedición, conforme a Orde do 8 de
xullo de 1998 (BOE do 13 de xullo)

2.2.4. Por premio extraordinario no 1,000
doutoramento

Documento xustificativo

punto

2.3. Outras titulacións universitarias.
As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as alegadas como
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requisito para o acceso ás listas de interinidades ou substitucións, valoraranse da forma
seguinte:
2.3.1. Titulacións de primeiro ciclo:
2.3.1.1 Por cada diplomatura en estudos 1,500

Certificación académica ou fotocopia

referentes á materia recoñecidos pola puntos

cotexada do título alegado para o

confesión relixiosa e homologados pola

ingreso no corpo, así como de cantos

administración pública

se presenten como mérito ou, se é o
caso, certificación de aboamento dos
dereitos de expedición conforme

á

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 e fotocopia
do

BOE

no

que

se

recolle

a

homologación
2.3.1.2. Por cada diplomatura, enxeñaría 1,000

Certificación académica ou fotocopia

técnica, arquitectura técnica ou títulos punto

cotexada do título alegado para o

declarados legalmente equivalentes ao

ingreso no corpo, así como de cantos

primeiro

presente como mérito ou, se é o caso,

ciclo

dunha

licenciatura,

arquitectura ou enxeñaría

certificación

de

aboamento

dereitos de expedición conforme

dos
á

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 .
2.3.2. Titulacións de segundo ciclo:
2.3.2.1.. Por cada licenciatura en estudos 1,500

Certificación académica ou fotocopia

referentes á materia recoñecidos pola puntos

cotexada do título alegado para o

confesión relixiosa e homologados pola

ingreso no corpo, así como de cantos

administración pública

presente como mérito ou, se é o caso,
certificación

de

aboamento
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dos

dereitos de expedición conforme

á

Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do
13 de xullo), e fotocopia do BOE no
que se recolle a homologación
2.3.2.2. Polos estudos correspondentes 1,000

Certificación académica ou fotocopia

ao segundo ciclo doutras licenciaturas, punto

cotexada do título alegado para o

enxeñarías,

ingreso no corpo, así como de cantos

arquitecturas

ou

títulos

declarados legalmente equivalentes

presente como mérito ou, se é o caso,
certificación

de

aboamento

dereitos de expedición conforme

dos
a

Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do
13 de xullo).
III.- Formación e perfeccionamento. Máximo 6 puntos.
3.1. Por cursos e outras actividades de 0,20

Certificado deles no que conste de

formación

modo expreso o número de horas de

superados

ou

impartidos puntos

relacionados coa ensinanza da Relixión, por

duración do curso. Deberá acreditarse,

organizados polas entidades relixiosas, cada

asemade, de forma que faga fe o

as administracións educativas e outras 10

recoñecemento ou homologación.

institucións
recoñecidos

sen
ou

ánimo

de

lucro

homologados

e horas

polas

administracións educativas.
3.2.- Por cursos e outras actividades de 0,10

Certificado deles no que conste de

formación

modo expreso o número de horas de

organizados

superados ou impartidos puntos
polas

administracións por

duración do curso. No caso dos

educativas que se atopen en pleno cada

organizados

polas

institucións

exercicio das súas competencias en 10

ánimo de lucro, deberá acreditarse de

materia educativa, por institucións sen horas.

forma que faga fe o recoñecemento

ánimo de lucro, que fosen homologados

ou homologación.

ou recoñecidos polas administracións
anteditas, así como os organizados polas
universidades ou entidades eclesiásticas,
non incluídos no apartado anterior
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sen

