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Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 988 322 034

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


APP PARA MÓBILES 
descarga gratuita!!!!

Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


CORPOS DE PES E PTFP (PROBAS FASE DE OPOSICIÓN)
Dúas probas que terán caracter eliminatorio (é preciso acadar unha puntuación mínima igual ou superior a 5 puntos en cada unha), 
estruturadas á súa vez en dúas partes cada unha.

1º PROBA: dúas 
partes

• Parte A: incluirá unha proba práctica consistente na realización dunha 
serie de exercicios por escrito que se axustará, para cada especialidade, 
ao disposto no anexo V, e que permitirá comprobar que o persoal 
aspirante posúe a formación cientí ca e o dominio das habilidades 
técnicas correspondentes á especialidade a que se opte. O tempo 
asignado para a realización desta proba será establecido polos 
tribunais. 

• Os tribunais proporán dúas opcións de proba práctica das cales a 
persoa aspirante escollerá unha, que pola súa vez poderá constar 
de varias partes.  

• A cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando 
por 0,6 a cualificación obtida.  

• Parte B: consistirá no desenvolvemento 
por escrito dun tema elixido polo persoal 
aspirante de entre cinco temas dos 
temarios que compoñen o temario o cial 
de cada especialidade, extraídos ao chou 
polo tribunal.  

• A cualificación ponderada desta parte 
calcularase multiplicando por 0,4 a 
cualificación obtida.  

• Observacións:  

• O persoal aspirante disporá de dúas horas para a realización desta 
parte da primeira proba.  

• Ao efectuarse a primeira e segunda parte da proba por escrito, 
procederase á súa lectura conxunta e a cualificación de cada parte 
realizarase por separado. 

• Para superar esta proba o persoal aspirante deberá obter unha 
puntuación de polo menos o 25 % do valor de cada unha das 
partes da proba e unha puntuación total, resultado de sumar as 
puntuacións ponderadas correspondentes ás dúas partes, igual 
ou superior a 5 puntos.  

2ª PROBA: dúas 
partes

• Parte A: presentación e defensa dunha programación didáctica. Fará 
referencia ao currículo dunha materia pola especialidade pola que se 
participa. Corresponderase cun curso escolar da etapa na que teña 
atrubuida competencia docente. 

• Especialidade de Orientación Educativa: presentación e defensa 
dun plan anual do departamento de orientación dun centro.  

• A cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 0,4 
a cuali cación obtida. 

• Parte B: preparación e exposición oral 
dunha unidade didáctica ante o tribunal.  

• Especialidade de Orientación 
Educativa: preparación e exposición 
oral dun programa específico de 
intervención.  

• A cualificación ponderada desta parte 
calcularase multiplicando por 0,6 a 
cualificación obtida. 

• Observacións:  

• A programación deberá entregarse ao tribunal polo persoal 
aspirante que supere a primeira proba no centro en que están 
actuando, no prazo que estableza o tribunal ao publicar as 
cualificacións da primeira proba.  

• O persoal aspirante disporá dunha hora para a preparación da 
unidade didáctica, e poderá utilizar o material que considere 
oportuno, sen posibilidade de conexión co exterior, polo que o 
material que vaia a utilizar non poderá ser susceptible da dita 
conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móbiles, etc.) 
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