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23/05/2017-NOVOS CRITERIOS 
 
• Os créditos da materia universitaria de Paleografía computan para a materia Xeografía e 

Historia ESO.   
• O grao de Enxeñería Electrónica Industrial e Automática habilita directamente para atemáticas 

e as materias vinculadas, é dicir, Matemáticas ESO/BTO, Métodos estatísticos e numéricos 
BTO, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais BTO, Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
académicas ESO, Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas ESO.   

• Considérase válida a experiencia profesional para a habilitación de módulos de FP específica  
correspondente a grupos de cotización 1 e 2, excluíndose os grupos de cotización 4 e 5. 
Considérase válida tamén a correspondente ao grupo 3 de cotización para aqueles módulos que 
no ensino público poida impartir un profesor especialista.   

• Os créditos das disciplinas de Lingüística, Teoría da Literatura, Comunicación escrita e oral,• 
Crítica literalia, A linguaxe humana e Textos literarios da lingua española computarán para 
Lingua Castelá e literatura ESO/BTO e Lingua Galega e literatura ESO/BTO sempre que se 
teñan 12 créditos en global das materias específicas, dos cales 6 teñen que ser de Lingua 
Castelá ou Lingua Galega, segundo o caso. Por exemplo, valería ter 6 créditos de Literatura 
Española que se sumarían necesariamente con 6 de Lingua Española e se completarían ata 24 
coas das disciplinas máis arriba citadas para acadar a habilitación de Lingua Castelá e 
literatura ESO/BTO.  

•  Diplomatura en Educación Social con outra titulación necesaria (Licenciatura, Enxeñería, 
Grao) habilita para a materia Igualdade de xénero.   

• Licenciatura ou Grao de Ciencias do Mar habilita directamente para Física BTO, Xeoloxía BTO e 
Tecnoloxía ESO.   

• Licenciatura ou Grao de Filosofía en principio NON habilita para Oratoria. 
• Licenciatura ou Grao en Galego-Portugués habilita directamente para a materia Portugués sen 

necesidade de acreditación do dominio da lingua, é dicir, sen necesidade de ter o B2.   
• Establécese a equivalencia entre Enxeñería Superior Química e Grao Enxeñería Química ao 

igual que entre a Licenciatura en Química e o Grao en Química.   
• Se unha persoa se presenta nas oposicións para unha determinada especialidade e aproba a 

primeira proba queda habilitado para impartir a/s materia/s desa especialidade aínda que non 
teña a titulación necesaria. Caso que se presenta: Enxeñeira industrial con mestrado en 
prevención de riscos laborais preséntase pola especialidade de inglés e aproba a primeira 
proba, podería impartir Inglés.  

 
 
Ademais disto coméntanse os expedientes de dúas Licenciadas en Ciencias Ambientais polas 
universidades de Salamanca e Valencia e establécese que para as titulacións de fóra da nosa 
comunidade NON se establecerán criterios, senón que se estudiarán caso por caso, segundo o seu 
expediante, dada a gran variación que pode haber no plan de estudos entre unha universidade e 
outra. 


