CIG‐ENSINO

OPOSICIÓNS PARA INGRESO A CORPOS DOCENTES.

FASE DE OPOSICIÓN.
PARTE A
Desenvolvemento de 1 tema elixido ao chou entre:
3 temas (temario de 25)
5 temas (temario de 26 a 50)
5 temas (temario de máis de 50)

Valoración: até 4 puntos.
Tempo: 2 horas.

PARTE B
B1. PROGRAMACIÓN
Deberá especificar: obxectivos, contidos, criterios de
avaliación, metodoloxía,medidas de atención á diversidade.
Mínimo: 15 unidades didácticas.
A programación e a súa defensa farase en galego, agás nas
linguas modernas e na especialidade de Lingua castelá
(secundaria)
Só para P.T. e A.L. (corpo de mestres) e Psicoloxía e Pedagoxía
(PES)
PLAN DE APOIO
6 programas de intervención (como mínimo) que
inclúan:obxectivos, contidos, actividades, estratexias
metodolóxicas e recursos, temporalización e avaliación

Valoración: até 3 puntos.
Tempo: 20 mínutos de defensa
Características:
60 folios DIN A‐4.
Dobre espazo interliñal.
Letra Arial 12

B2.UNIDADE DIDÁCTICA
Elaboración e exposición de 1 U.D. extraída ao chou de entre 3
U.D. da propia programación
(P.T. e A.L: 1 programa de intervención ao chou entre 3 do
Plan de Apoio).
O profesorado interino que cumpra os requisitos da
convocatoria (estar en activo e con 6 meses de antigüidade)
poderán solicitar informe substitutivo.

Valoración: até 3 puntos
Tempo:
Preparación: 1 hora
(con materiais)
Exposición: 30 minutos
(permítese uso de guión)
Características:
10 folios (incl. os anexos)

B3.SUPOSTO PRÁCTICO
Só para especialidades instrumentais e do corpo de
Profesorado Técnico de FP (agás Servizos á Comunidade)
Nas especialidades con proba B.3 a valoración das distintas
probas da oposición será a seguinte:
A:4  B.1:2  B.2:2 B.3:2

Ver convocatoria das distintas
oposicións para o desenvolvemento
da proba.

Cada unha das partes e probas valórase de 0 a 10. A cualificación correspondente á fase de oposición será a
media aritmética das puntuacións de todos os membros presentes no tribunal. Hai que aprobar a fase de
oposición (5) para pasar á fase de concurso. O valor final da fase de oposición será do 60% sobre o total da nota
final do concurso‐oposición.

