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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 
Consello da Xunta 

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONVOCARÁ EN 2020 AS OPOSICIÓNS CON 
MAIOR NÚMERO DE PRAZAS DA HISTORIA 
 
 Haberá prazas nun total de 88 especialidades, das cales 30 levan máis dunha 

década sen convocarse 
 Por primeira vez en 12 anos farase unha forte aposta polas prazas de catedráticos, 

co fin de permitir que o profesorado acade o cumio da carreira profesional docente 
 Multiplícanse por catro as prazas de ingreso no corpo de profesores técnicos de FP 

respecto da OPE máis ampla ata o momento, co fin de dar resposta ás necesidades 
do sistema 

 
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convocará no 2020 as 
oposicións con maior número de prazas da historia, con 3.654, o que supera nun 17% a cifra 
da oferta pública de emprego (OPE) docente máis ampla ata o momento, a do ano 2007. Así 
se reflicte no informe analizado hoxe no Consello da Xunta de Galicia sobre a oferta de 
prazas que se presentará nos próximos días na mesa sectorial co fin de axilizar a 
aprobación neste órgano desta oferta e a súa publicación no Diario Oficial de Galicia antes 
da fin de ano. 
 
O motivo de adiantar este trámite indispensable a 2019 (aínda que a convocatoria se 
publicará no 2020) é aproveitar para os obxectivos de estabilización a conxuntura actual de 
certeza no referido á taxa de reposición que achega o artigo 19.6 da Lei 3/2017, do 27 de 
xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017. A norma establece que as 
administracións (oferta docente, entre outras) poderán dispor dunha taxa adicional para a 
estabilización de emprego temporal que incluirá ata o 90 por cento das prazas que, estando 
dotadas orzamentariamente, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente 
polo menos nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2016. As ofertas de emprego 
que articulen estes procesos de estabilización deberanse aprobar e publicar nos respectivos 
diarios oficiais nos exercicios 2017 a 2019 e serán coordinadas polos departamentos 
ministeriais competentes. 
 
Polo tanto, e para que Galicia continúe co proceso de estabilización docente aberto e siga 
sendo a Comunidade Autónoma con menor taxa de interinidade do Estado, é preciso 
aprobar a OPE de acordo coa devandita normativa antes da fin deste ano. Máis diante da 
incerteza política e económica a nivel estatal, que podería obstaculizar unha convocatoria no 
2020 pola falta de orzamentos xerais do Estado. O obxectivo con esta acción é acadar unha 
interinidade do 5% no ano 2020. 
 
A proposta da OPE que se lles presentará nos vindeiros días ás organizacións sindicais que 
compoñen a Mesa Sectorial do Ensino Non Universitario está composta por 3.654 prazas, 
das que 2.036 son de ingreso e 1.618 son de promoción interna.  
 
Haberá oferta nun total de 88 especialidades, das que 30 (marcadas en verde no seguinte 
cadro) levan máis dunha década sen convocarse: 
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Corpo de mestres Corpo de ensino 

secundario  
Corpo de profesores 

técnicos de FP   
Corpo de 

profesores de 
escolas oficiais 

de idiomas   

Corpo de 
profesores de 
música e artes 

escénicas  

Corpo de profesores de 
artes plásticas e 

deseño  

1. Educación infantil 
 
2. Lingua 

estranxeira: inglés 
 
3. Lingua 

estranxeira: 
francés 

 
4. Educación física 
 
5. Música  
 
6. Pedagoxía 

terapéutica 
 
7. Audición e 

linguaxe 
 
8. Educación 

primaria 
 
 

1. Filosofía 
 
2. Grego 
 
3. Latín 
 
4. Lingua castelá e 

literatura 
 
5. Xeografía e 

historia 
 
6. Matemáticas 
 
7. Física e química 
 
8. Bioloxía e 

xeoloxía 
 
9. Debuxo 
 
10. Francés 
 
11. Inglés 
 
12. Educación física 
 
13. Orientación 

educativa 
 
14. Tecnoloxía 
 
15. Lingua galega e 

literatura 
 
16. Economía 
 
17. Administración de 

empresas 
 
18. Análise e química 

industrial 
 
19. Asesoría e 

procesos de 
imaxe persoal 

 
20. Formación e 

orientación laboral 
 
21. Hostalaría e 

turismo 
 
22. Informática 
 
23. Navegación e 

instalacións 
mariñas 

 

1. Cociña e 
pastelaría 

 
2. Equipos 

electrónicos 
 
3. Estética 
 
4. Fabricación e 

instalación de 
carpintería e 
moble 

 
5. Instalacións e 

mantemento de 
equipos térmicos 
e fluídos 

 
6. Instalacións 

electrotécnicas 
 
7. Laboratorio 
 
8. Mantemento de 

vehículos 
 
9. Máquinas, 

servizos e 
produción 

 
10. Mecanizado e 

mantemento de 
máquinas 

 
11. Operacións e 

equipamentos de 
elaboración de 
produtos 
alimentarios 

 
12. Operacións de 

produción agraria 
 
13. Patronaxe e 

confección 
 
14. Peiteado 
 
15. Procedementos 

de diagnóstico 
clínico e 
ortoprotésico 

 
16. Procedementos 

sanitarios e 
asistenciais 

 
17. Procesos 

comerciais 

1. Alemán 
(oposición 
libre) 

 
2. Inglés (libre e 

acceso A1-
A1) 

 
3. Francés 

(acceso A1-
A1) 

 

1. Acordeón 
 

2. Clarinete 
 
 
3. Fagot 
 
4. Gaita 
 
5. Óboe 
 
6. Saxofón 
 
7. Trompa 
 
8. Tuba 
 
9. Viola 
 
10. Violonchelo 
 
11. Danza 

clásica 
 
12. Danza 

contemporá
nea 

 
13. Linguaxe 

musical 

1. Debuxo artístico e 
de cor 

 
2. Deseño de interiores 
 
3. Deseño de moda 
 
4. Deseño gráfico 
 
5. Fotografía 
 
6. Volume 



 
                                                                                                                                                                 

      

    Comunicación da Xunta de Galicia 
    San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela 
    Tel.: 981 541 238 / 42 / 51 - Fax: 981 541 252 / 41 
    Correo-e: comunicacion@xunta.gal 

 

 

INFORMACIÓN AOS MEDIOS 
Consello da Xunta 

24. Organización e 
xestión comercial 

 
25. Organización e 

procesos de 
mantemento de 
vehículos 

 
26. Organización e 

proxectos de 
fabricación 
mecánica 

 
27. Organización e 

proxectos de 
sistemas 
enerxéticos 

 
28. Procesos na 

industria 
alimentaria 

 
29. Procesos 

diagnósticos 
clínicos e 
produtos  

ortoprotésicos 
 
30. Procesos 

sanitarios 
 
31. Procesos e 

medios de 
comunicación 

 
32. Procesos e 

produtos de téxtil, 
confección e pel 

 
33. Procesos e 

produtos en artes 
gráficas 

 
34. Procesos e 

produtos en 
madeira e moble 

 
18. Procesos de 

xestión 
administrativa 

 
19. Produción de 

artes gráficas 
 
20. Servizos á 

comunidade 
 
21. Servizos de 

restauración 
 
22. Sistemas e 

aplicacións 
informáticas 

 
23. Soldadura 
 
24. Técnicas e 

procedementos 
de imaxe e son 

  
 
Prazas por corpos 
Por corpos, a distribución de prazas será a seguinte: 
 
 Ingreso Promoción 

interna (A2-A1) 
Total 

Mestres 747  747 
Profesores de ensino 
secundario 

781 260 1.041 

Profesores técnicos de FP 363  363 
Profesores de escolas 
oficiais de idiomas (EOI) 

30 38 (cambio de 
corpo A1-A1) 

68 

Profesores de música e 85  85 
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artes escénicas 
Profesores de artes 
plásticas e deseño 

30 10 40 

Catedráticos de ensino 
secundario (carreira 
profesional) 

 1232 1232 

Catedráticos de EOI 
(carreira profesional) 

 50 50 

Catedráticos de Artes 
Plásticas e Deseño 
(carreira profesional) 

 18 18 

Inspectores de educación  10 10 
TOTAIS 2.036 1.618 3.654 
 
 
Salto de calidade 
Comparados os datos coa OPE de 2007, a máis ampla ata o momento, cómpre salientar 
varios saltos de calidade. Por primeira vez en 12 anos farase unha forte aposta polas prazas 
de catedráticos, co fin de permitir que o profesorado acade o cumio da carreira profesional 
docente. En total haberá 1.300 prazas para catedráticos de ensino secundario, de escolas 
oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, o que supón triplicar as convocadas no 
2007. 
 
Cómpre lembrar que poder acceder a prazas de catedrático é unha reivindicación do 
profesorado desde hai anos, tanto pola posibilidade que ofrece de chegar ao punto máis 
álxido da profesión, como polos beneficios a nivel académico e salarial que supón (acceso a 
complementos retributivos, a xefaturas de departamento, etc). 
 
É, ademais, especialmente significativo o incremento en profesores técnicos de FP, dando 
resposta ás necesidades actuais do sistema, cun total de 363 prazas de novo ingreso, o que 
supón multiplicar por catro as que se convocaron no 2007. 




