
 te 
traballadores/as do Ensino

ORDE do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores 
de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao 
corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo 
de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de 
profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres 
e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de 
profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, 
profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade 
Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).  

DOCENTES ENSINO PÚBLICO

www.ccooensino.gal

Solicitudes: do 1 ao 19 de  xuño de 2020
https://www.edu.xunta.es/oposicions/

PROCEDEMENTOS 
SELECTIVOS 2020 

ABERTO O PROCESO DE INSCRICIÓN

CELEBRARÁNSE EN XUÑO 2021

http://www.ccooensino.gal
http://www.ccooensino.gal
https://www.edu.xunta.es/oposicions/#P_1
https://www.edu.xunta.es/oposicions/#P_1


 

OFERTA DE PRAZAS 2020

CORPO DE MESTRES

CORPO DE PROFESORADO DE EOI

CORPO DE PROFESORADO DE AA.PP. E DESEÑO



CORPO DE PROFESORADO TÉCNICO DE F.P



CORPO DE PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO



 
ACCESO A OUTROS CORPOS

A1-A1 CORPO DE PROFESORADO DE EOI

A2-A1 CORPO DE PROFESORADO DE AA.PP. E DESEÑO



A2-A1 CORPO DE PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO





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 
científica 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. 

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

• Parte B: consistirá no 
desenvolvemento por escrito dun 
tema elixido polo aspirante de 
entre tres 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.  

• No suposto de que a primeira 
parte da proba se realice por 
escrito, procederase á súa 
lectura conxunta coa segunda e 
a cuali cación de cada parte 
realizarase por separado. 

2ª PROBA: as 
especialidades 
de Educación 
Infantil, Lingua 
Estranxeira: 
Francés, Lingua 
estranxeira: 
Inglés, Música, 
Educación Física 
e Educación 
Primaria.

• 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. 

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

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

• A preparación e exposición oral, 
ante o tribunal, dunha unidade 
didáctica poderá estar 
relacionada coa programación 
presentada polo aspirante ou 
elaborada a partir do temario o 
cial da especialidade. No 
primeiro caso, o persoal 
aspirante elixirá o contido da 
unidade didáctica de entre tres 
extraídas ao chou por el mesmo, 
da súa programación. No 
segundo caso, o persoal 
aspirante elixirá o contido dunha 
unidade didáctica dun tema de 
entre tres extraídos ao chou por 
el mesmo, do temario o cial da 
especialidade.  

• 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.) 

CORPO DE MESTRES



2ª PROBA: nas 
especialidades 
de Pedagoxía 
Terapéutica e 
Audición e Lin- 
guaxe. 

• Parte A: o plan de apoio para o 
alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo 
deberá conter, como mínimo, seis 
programas de intervención e 
basearse na normativa vixente e 
nas necesidades do alumnado, do 
centro e do contexto, e recollerá 
obxectivos, contidos, actividades, 
estratexias metodolóxicas, 
recursos materiais, humanos e 
organizativos, temporalización 
das accións, avaliación e 
propostas de mellora. Neste plan 
deberá prestarse especial 
relevancia á actuación do persoal 
aspirante como profesor de apoio. 

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

• Parte B: elaboración diante do 
tribunal e exposición oral dun 
programa de intervención 
relacionado co plan de apoio para 
o alumnado con necesidade 
especí ca de apoio educa-tivo 
presentado polo persoal 
aspirante, ou elaborado a partir 
do temario o cial da especia- 
lidade. No primeiro caso, o 
persoal aspirante elixirá ao chou 
un programa de intervención con 
alumnado con necesidade especí 
ca de apoio educativo (alumnado 
que requira unha atención 
educativa diferente á ordinaria, 
por presentar necesidades 
educativas especiais, por di 
cultades especí cas de 
aprendizaxe, TDAH, polas súas 
altas capacidades intelectuais 
tuais, por terse incorporado tarde 
ao sistema educativo ou por 
condicións persoais ou de historia 
escolar). No segundo caso, o 
aspirante elixirá o contido do 
programa de interven- ción dun 
tema de entre tres elixidos ao 
chou por el mesmo, do temario o 
cial da especia- lidade. 

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

• Observacións:  

• O plan de apoio para o 
alumnado con necesidades 
especí cas de apoio educativo 
que terá as mesmas 
características establecidas 
para a programación didáctica, 
deberán entregalo ao tribunal 
aqueles que superen a 
primeira proba, no centro en 
que están actuando e no prazo 
que estableza o tribunal ao 
publicar as cualificacións 
daqueles que superaron a 
citada proba.  

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

• Para a exposición, o persoal 
aspirante poderá utilizar un 
guión que non excederá unha 
páxina e que entregará ao 
tribunal unha vez rematada a 
súa exposición.  



CORPOS DE PES E PTFP

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 oficial de cada 
especialidade, extraídos 
ao chou polo tribunal 
para todos os corpos 
agás o de profesores de 
música e artes escénicas 
que escollerá entre 
catro.  

• 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.) 



1. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA - Máximo 7 puntos

1.1. Por cada ano de experiencia 
docente en especialidades do corpo 
ao que opta a persoa aspirante, en 
centros públicos dependentes das 
administracións educativas. 

0,700 puntos (0,059 por mes)

Folla de servizos certificada 
pola Subdirección Xeral de 
Recursos Humanos, ou no 
seu defecto certificación do 
secretario ou secretaria do 
centro co visto e prace da 
di rección, na que debe 
constar a data de toma de 
posesión e cesamento na 
especialidade, así como os 
documentos xustificativos do 
nomeamento ou copia deles 
na que conste a data de toma 
de posesión e do cesamento 
e a especialidade.

1.2. Por cada ano de experiencia 
docente en especial idades de 
distintos corpos aos que opta  a 
persoa aspirante, en centros públicos 
dependentes de administracións 
educativas. 

0,350 puntos (0,030 por mes)

Folla de servizos certificada 
pola Subdirección Xeral de 
Recursos Humanos, ou no 
seu defecto certificación do 
secretario ou secretaria do 
centro co visto e prace da 
di rección, na que debe 
constar a data de toma de 
posesión e cesamento na 
especialidade, así como os 
documentos xustificativos do 
nomeamento ou copia deles 
na que conste a data de toma 
de posesión e do cesamento 
e a especialidade.

1.3. Por cada ano de experiencia 
docente en especialidades do mesmo 
nivel ou etapa educativa que o 
impartido no corpo ao que opta a 
persoa aspirante, noutros centros. 

0,150 puntos (0,013 por mes)

Certificación da dirección do 
centro co visto e prace do 
S e r v i z o d e I n s p e c c i ó n 
Técnica, na que conste data 
de toma de posesión e 
cesamento, área ou materia 
impartida e nivel ou etapa 
educativa ou copia dos 
contratos de traballo xunto 
coa certificación da vida 
laboral.

1.4. Por cada ano de experiencia 
docente en especialidades de distinto 
nivel ou etapa educativa que o 
impartido no corpo ao que opta a 
persoa aspirante, noutros centros. 

0,10 puntos (0,009 por mes)

Certificación da dirección do 
centro co visto e prace do 
S e r v i z o d e I n s p e c c i ó n 
Técnica, na que conste data 
de toma de posesión e 
cesamento, área ou materia 
impartida e nivel ou etapa 
educativa ou copia dos 
contratos de traballo xunto 
coa certificación da vida 
laboral.

BAREMO INGRESO



Para os efectos desta epígrafe terase en conta un máximo de dez anos, cada un dos cales debe ser 
avaliado nun solo das subepígrafes anteriores.


Non será necesario xustificar os méritos dos subepígrafes 1.1 e 1.2 cando os servizos fosen 
prestados en centros dependentes da Consellería de Educación.


Os servizos prestados como persoal laboral docente de Relixión baremaranse no subepígrafe 
correspondente asegundo o corpo onde preste servizos.


Os servizos prestados como mestre de Escolas Infantís baremaranse nos apartados 1.3 ou 1.4 a 
partir do curso académico 2008-2009.


A experiencia docente pola universidade baremarase no apartado 1.4.


Os servizos prestados no estranxeiro acreditarnase mediante certificados expedidos polos 
Ministerios de Educación dos respectivos países ou autoridades públicas competentes, no que 
deberán constar o tempo de prestazón de servizos, o carácter do centro, o nivel educativo e a 
materia impartida. Cando non se acredite o nivel ou non coincida co da convocatoria entenderase 
que se prestan en diferente nivel educativo. Ditos certificados deberán presentarse traducidos ao 
galego ou ao castelán.

II FORMACIÓN ACADÉMICA - Máximo 5 puntos

2.1. Expediente académico no título alegado, sempre que o título alegado se corresponda co nivel de 
titulación esixido con carácter xeral para ingreso no corpo; valorarase exclusivamente a nota media do 
expediente académico, do modo que a continuación se indica:

Escala de 0 a 10 puntos:


Desde 6,00 a 7,50


Desde 7,51 a 10

1,000 punto


1,500 puntos

Cert i f icación académica 
persoal orixinal ou copia, na 
que consten as puntuacións 
o b t i d a s e n t o d a s a s 
disciplinas e cursos esixidos 
para a obtención do título 
alegado, con indicación 
expresa da nota media

Escala en créditos, de 1 a 4 :  

Desde 1,50 a 2,25


Desde  2,26 a 4

1,000 punto


1,500 puntos

Cert i f icación académica 
persoal orixinal ou copia, na 
que consten as puntuacións 
o b t i d a s e n t o d a s a s 
disciplinas e cursos esixidos 
para a obtención do título 
alegado, con indicación 
expresa da nota media

No caso de non remitir certificación académica considerarase que se obtivo nota media de 
aprobado.


No caso dos títulos obtidos no estranxeiro presentarase certificación expedida pola Administración 
educativa do pais onde se obtivera o título, indicando ademáis a cualificación máximna e mínima que 
se pode obter, para os efectos de determinar a súa equivalencia coas cualificacións españolas.


Non se valorará a nota media do expediente das titulacións declaradas equivalentes aos efectos de 
docencia.


2.2. Postgraos, Doutoramento e premios extraordinarios



2.2.1 . Polo Cert i f icado-Diploma 
acreditativo de estudos avanzados 
ouTítulo Oficial de Máster (Real Decreto 
1393/2007, do 29 de outubro, BOE do 
30), Suficiencia investigadora ou 
calquera outro título equivalente 
sempre que non sexan requisito para o 
ingreso na función pública docente:

1,000 punto

Certificación académica ou 
copia  do título ou, se é o 
caso, do pagamento dos 
dere i tos de expedic ión, 
conforme ao Real decreto 
1002/2010 do 5 de agosto  
(BOE do 6 de agosto).

2.2.2. Por posuír o título de 
Doutoramento: 1,000 punto

Certificación académica ou 
copia  do título ou, se é o 
caso, do pagamento dos 
dere i tos de expedic ión, 
conforme ao Real decreto 
1002/2010 do 5 de agosto  
(BOE do 6 de agosto).

2.2.3. Por obter premio extraordinario 
no doutoramento: 0,500 puntos Documento xustificativo

2.3. Outras titulacións universitarias: 

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as alegadas como requisito 
para o ingreso na función pública docente, valoraranse da forma seguinte:

2.3.1. Titulacións de primeiro ciclo:

Por cada Diplomatura, Enxeñería 
Técnica, Arquitectura Técnica ou títulos 
declarados legalmente equivalentes e 
polos  estudos correspondentes ao 
primeiro ciclo dunha Licenciatura, 
Arquitectura ou Enxeñería: 

1,000 punto

Certificación académica ou 
copia  do título alegado para 
o ingreso no corpo, así como 
de cantos presente como 
mérito ou, se é o caso, 
certificación do pagamento 
dos dereitos de expedición 
conforme ao Real decreto 

1002/2010 do 5 de agosto 
(BOE do 6 de agosto). No 
c a s o d e e s t u d o s 
correspondentes ao primeiro 
ciclo, certificación académica 
na que se acredite a súa 
superación.

No caso de persoas aspirantes a corpos de persoal funcionario docente Grupo A2, non se 
valorarán por este epígrafe, en ningún caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que 
presente a persoa  aspirante.

No caso de persoas aspirantes a corpos de persoal funcionario docente Grupo A1, non se 
valorarán por este epígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que foran 
necesarios superar para a obtención do primeiro título de Licenciatura, Enxeñería ou Arquitectura 
que presente a persoa aspirante.



2.3.2. Titulacións de segundo ciclo:

Polos estudos correspondentes ao 
segundo ciclo de Licenciaturas, 
Enxeñarías, Arquitecturas ou títulos 
declarados legalmente equivalentes:

1,000 punto

Certificación académica ou 
copia do título alegado para o 
ingreso no corpo, así como 
de cantos presente como 
mérito ou, se é o caso, 
certificación do pagamento 
dos dereitos de expedición 
conforme ao Real decreto 

1002/2010 do 5 de agosto 
(BOE do 6 de agosto). No 
c a s o d e e s t u d o s 
correspondentes ao segundo 
ciclo, certificación académica 
na que se acredite a súa 
superación.

No caso de persoas aspirantes a corpos de persoal funcionario docente Grupo A1, non se valorarán 
por este epígrafe, en ningún caso, os estudos que foran necesarios superar (primeiro ciclo, segundo 
ciclo ou, no seu caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de 
Licenciatura, Enxeñería ou Arquitectura que presente a persoa aspirante.


Valorarase neste apartado posuír o título de Grao

2 .4. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica:

a) Por cada título Profesional de Música 
ou Danza: 0,500 puntos Certificación académica ou 

copia  do título alegado para 
ingreso no corpo, así como 
de cantos presente como 
mérito ou, se é o caso, 
certificación do pagamento 
dos dereitos de expedición 
conforme ao Real decreto 

1002/2010 do 5 de agosto 
(BOE do 6 de agosto).

b) Por cada Certificado de nivel 
avanzado ou equivalente de Escolas 
Oficiais de Idiomas:

0,500 puntos

c) Por cada Título de Técnico Superior 
de Artes Plásticas e Deseño: 0,200 puntos

d) Por cada Título de Técnico Superior 
de Formación Profesional 0,200 puntos

e) Por cada Título de Técnico Deportivo 
Superior: 0,200 puntos

III OUTROS MÉRITOS - Máximo 2 puntos

3.1. Dominio de linguas estranxeiras.

3.1.1 Nivel C2 
Por cada cert i f icado of ic ia l de 
r e c o ñ e c e m e n t o d u n h a l i n g u a 
estranxeira, que acrediten un nivel de 
coñecemento de idiomas, expedidos 
por centros oficiais, segundo a 
clasificación do Marco Común Europeo 
de Referencia para as Linguas (MCER)

1,200 puntos

C o p i a d o t í t u l o 



3.1.2. Nivel C1 
Por cada certificado oficial de 
recoñecemento dunha lingua 
estranxeira, que acrediten un nivel de 
coñecemento de idiomas, expedidos 
por centros oficiais, segundo a 
clasificación do Marco Común Europeo 
de Referencia para as Linguas (MCER)

1,000 punto

C o p i a d o t í t u l o 
correspondente co certificado 
de acreditación dunha lingua 
estranxeira clasificado polo 
Marco Común Europeo de 
Referencia para as Linguas 
(MCER).


3.1.3. Nivel B2 
Por cada título estranxeiro do nivel 
equ iva lente ao n ive l B2 (N ive l 
avanzado), sempre que non se 
acreditara o título equivalente da 
Escola Oficial de Idiomas do apartado 
2.4.b) no mesmo idioma.

0,500 puntos

Nestes epígrafes soamente procederá a valoración pola certificación de nivel superior no caso de 
que se presenten varias acreditacións dunha mesma lingua estranxeira.

Fomación permanente

3.2. Por actividades superadas que 
teñan por obxecto o perfeccionamento 
sobre aspectos científicos e didácticos 
das especialidades do corpo polo que 
se presente, ou coas tecnoloxías 
aplicadas á educación, organizadas 
pola Consel ler ía de Educación, 
Universidade e Formación Profesional 
ou os órganos correspondentes 
doutras comunidades autónomas ou o 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional por institución sen ánimo 
de lucro sempre que as devanditas 
actividades fosen homologadas ou 
recoñecidas polas administracións 
educativas, así como as organizadas 
polas universidade.

Puntuaranse con 0,1 puntos 
p o r c a d a 1 0 h o r a s d e 
act iv idades de formación 
acreditadas. Para estes efectos 
sumaranse as horas de todas 
as act iv idades e non se 
puntuarán o resto do número 
de horas inferiores a 10. Cando 
a s a c t i v i d a d e s e s t e a n 
e x p r e s a d a s e n c r é d i t o s 
entenderase que cada crédito 
equivale a 10 horas.

Copia  do certificado destas 
expedido pola ent idade 
organizadora en que conste 
de modo expreso o número 
de horas de duración da 
actividade. No caso das 
organizadas polas institucións 
sen ánimo de lucro deberase 
ademais acreditar dun xeito 
fidedigno o recoñecemento 
o u h o m o l o g a c i ó n d a s 
devanditas actividades pola 
Administración educativa 
correspondente ou certificado 
de inscrición no rexistro de 
formación da Administración 
educativa3.3. Pola impartición das actividades 

de formación e perfeccionamento 
indicadas na subepígrafe 3.2.

Puntuarase con 0,1 puntos por 
cada 5 horas. Con esta 
finalidade sumaranse as horas 
de todas as actividades e non 
se puntuará o resto de horas 
inferiores a 5. Cando as 
actividades veñan expresadas 
en créditos entenderase que 
cada crédito equivale a 10 
horas.



En ningún caso se valorarán os cursos conducentes á obtención dun título académico.


Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica ou o master que habilita para o exercicio das 
profesións de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e 
ensinanza de idiomas.


As equivalencias  entre distintos cursos e probas de Lingua galega terán a mesma consideración 
legal que os cursos presenciais de iniciación e de perfeccionamento.


Nas certificacións dos cursos organizados polas universidades deberá figurar a sinatura da reitoria ou 
vicerreitoria competente. Non son válidas as certificacións asinadas polos Departamentos ou polas 
persoas relatoras destes.


Teránse en conta as horas que figuren na certificación ou diploma das actividades de formación. No 
caso de figurar horas e créditos prevaleceran as horas sobre os créditos.


3.4 Méritos artísticos ( Exclusivamente para o corpo de profesores de música e artes escénicas) - 
Máximo 2 puntos

3.4.1.  Por cada premio como 
instrumentista, director/a musical ou 
compositor/a de ámbito internacional.

0,200 puntos por premio

C o p i a d o p r e m i o , c o n 
i n d i c a c i ó n e x p r e s a d a 
institución convocante do 
certame.

3 . 4 . 2 . P o r c a d a p re m i o c o m o 
instrumentista, director/a musical ou 
compositor/a de ámbito nacional ou 
autonómico.

0,100 puntos

C o p i a d o p r e m i o , c o n 
i n d i c a c i ó n e x p r e s a d a 
institución convocante do 
certame.

3.4.3. Por concertos como solista 
musical na especialidade á que se 
opta.

0,200 puntos por concerto

Certificación da vida laboral 
da Seguridade Social e 
certificación da entidade 
organizadora do concerto. 
Nos supostos en que a 
e n t i d a d e o rg a n i z a d o r a 
desaparecese, a realización 
d o c o n c e r t o p o d e r á 
xustificarse por calquera 
medio de proba admisible en 
dereito.

3.4.4. Por concertos como músico/a de 
cámara, en formación de dúo, trio, 
cuarteto ou máis instrumentistas, na 
especialidade á que se opta.

0,100 puntos por concerto

Certificación da vida laboral 
da Seguridade Social e 
certificación da entidade 
organizadora do concerto. 
Nos supostos en que a 
e n t i d a d e o rg a n i z a d o r a 
desaparecese, a realización 
d o c o n c e r t o p o d e r á 
xustificarse por calquera 
medio de proba admisible en 
dereito.



3.4.5. Por instrumentista ou intérprete 
de orquestras, coros ou bandas 
profesionais na especialidade a que se 
opta.

0,0100 puntos por concerto.


No suposto de instrumentistas 
que teñan un contrato estable 
cunha orquestra profesional, a 
c u a n t i f i c a c i ó n d e s t a 
subepígrafe farase por anos 
completos, cunha puntuación 
de 0,3 puntos por ano

Certificación da vida laboral 
da Seguridade Social e 
certificación da entidade 
organizadora do concerto. 
Nos supostos en que a 
e n t i d a d e o rg a n i z a d o r a 
desaparecese, a realización 
d o c o n c e r t o p o d e r á 
xustificarse por calquera 
medio de proba admisible en 
dereito.


3.4.6. Por cada composición musical 
orixinal, exenta e editada para un 
i n s t r u m e n t o s o l i s t a o u g r u p o 
instrumental, ou para a orquestra, con 
ou sen solistas

0,200 puntos

O s e x e m p l a r e s 
correspondentes ou copias. 
As publicacións que non 
consignen o ISBN, ISSN, 
ISMN ou depósito legal non 
serán valoradas, así como 
aquelas nas que o/a autor/a 
sexa o/a seu/súa editor/a.

3.4.7. Por cada gravación como solista 
musical, como músico de cámara, en 
formación de dúo, trío, cuarteto ou 
máis inst rument is tas, ou como 
instrumentista de orquestras, coros ou 
bandas profesionais, na especialidade 
á que se opta

0,200 puntos

Copia do texto do CD onde 
conste o programa, os/as 
i n t é r p r e t e s , o s e l o 
discográfico e o código de 
rexistro

3.5.1. Por premios en 
certames, exposicións, 
festivais ou concursos

Primeiro premio de ámbito 
internacional - 0,250 puntos


Primeiro premio de ámbito 
nacional - 0,200 puntos.


Primeiro premio de ámbito 
autonómico -  0,150 puntos


Certificación da entidade que 
emite o premio, en que 
consten os nomes das 
persoas premiadas, o ámbito 
e a categoría do premio

AS E OS ASPIRANTES NON PODERÁN TER MÁIS DE DEZ PUNTOS NO BAREMO



Federación de Ensino de CCOO de Galicia

      

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. 982 221 060

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


Afíliate!

O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

Onde podes atoparnos

www.ccooensino.gal
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