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Concurso de
Traslados
Publicación do Concurso de Traslados no DOG
19 de xaneiro
Presentación de solicitudes

15 días hábiles contados desde o día seguinte ao
da publicación da convocatoria no DOG
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Información da Mesa Sectorial do 12 de xaneiro de 2016

Concurso de Traslados (ámbito galego)
Publicación no DOG: 19 de xaneiro de 2016.

Prazo de participación: quince días hábiles desde o seguinte á publicación da orde.

Particularidades da convocatoria
•
•
•

Van convocar, segundo anunciou a Consellaría, o maior número posíbel de vacantes. Convocarán as que se produzan até o 30 de abril
de 2016.
Abrirase o concurso aos participantes que o fagan desde fóra de Galiza, por non ter podido participar na convocatoria estatal do ano
anterior.
Axustar o baremo á xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e ás directivas europeas, por tanto modifícase o apartado
1.1.2., que recolle a puntuación en situación de provisionalidade e que soamente poderá puntuarse o tempo nesta situación sendo
funcionario de carreira.

A CIG-Ensino reclamou que houbese
concurso non podemos aceptar estar un curso máis sen convocatoria. Unha vez que está
despexada en Galiza a cuestión dos servizos
prestados, sobre a que o ditame do TSXG
veu coincidir coa posición da CIG-Ensino,
preguntamos á Consellaría se ten información de como vai ser o vindeiro Concurso a
nivel de Estado. A Consellaría responde que
en calquera caso hai unha norma europea
que é de aplicación e en Galiza está claro
como hai que facer a convocatoria.
A CIG-Ensino solicita información de
cando pode saír a sentenza do Tribunal Su-

perior de Xustiza de Galicia sobre os recursos de execución de sentenza. A Consellaría
responde que non o sabe, mais que entende
que fan a convocatoria coa suficiente garantía xurídica.
A CIG-Ensino, entendendo que se abra
a convocatoria ao profesorado que está destinado fóra do país, de maneira excepcional
por esta soa vez, ao lle ter negado a posibilidade de concursar o ano pasado, mais o
certo é que hai materias en que pode haber
incidencia e que teñen unha forte provisionalidade, por exemplo Música, tal e como
sinala o propio colectivo, debido á falta de

prazas suficientes. A única maneira de que
este profesorado non estea condenado á
provisionalidade é crear un número de prazas suficiente.
A CIG-Ensino reclama que se convoquen os concursos específicos de Educación permanente de Adultos e de Orientación, entendemos que neste momento non
hai ningún motivo para non convocar o de
Orientación e é necesario cubrir profesorado
desta especialidade. A Consellaría responde
que non os convocan porque en Adultos non
hai demanda e en Orientación non está feito
o mapa de orientación.

Propostas da CIG-ENSINO:
• Reclamamos que a aplicación informática debe funcionar ben desde o primeiro día
porque 15 días non son tantos como poden
parecer. Por iso propomos un prazo de vinte
días hábiles.
• Que o profesorado desprazado non teña
que concursar se hai algún/ha profesor/a nacido antes de 1957no seu centro. A Consellaría responde que estudará o tema.
• Reclamamos que as prazas plurilingües
non se oferten como tales. A Consellaría
responde que soamente se ofertarán como
bilingües unha parte das prazas da especialidade que se imparte en lingua estranxeiro.
• Que non se coloque de oficio en prazas itinerantes nin nas sección bilingües. A
colocación de oficio debería estar limitada á
especialidade pola que se opositou.
• Que a folla servizos se peche a 31 de

agosto de 2016.
• Titorías de mestrados: xa que se puntúan débese regular o acceso a elas nos propios centros, para que se hai varias persoas
que queiran acceder a esa situación, poidan
ter dereito.
• Sobre a modificación da puntuación
débese poder modificar a puntuación de calquera dos epígrafes por parte do profesor ou
profesora.

Lingua:

Esiximos a competencia no noso idioma
en todas as materias. Estamos falando dun
concurso a nivel galego. O profesorado non
só imparte a súa materia, tamén accede a
cargos directivos, en FP e Bacharelato non
se establecen as materias a impartir e fíxanse no PLC, hoxe se incrementou a impartición de afíns... Por tanto parece imprescin-
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díbel pedir o coñecemento do noso idioma,
é inxustificado que só se requira para algunhas materias.
Por outro lado, neste concurso en que
se ten en conta todo tipo de meritocracia, a
CIG-Ensino propón que se valore como mérito a impartición de aulas en galego.

Vacantes do concurso:

Unha vez máis esiximos que se negocien todas as vacantes. Vímolo demandando
reiteradamente. As Xefaturas da Coruña e
Pontevedra veñen conculcando o dereito a
esta negociación e por tanto esiximos que
se faga correctamente. De non tomar as medidas oportunas, utilizaremos todas as vías,
mesmo a xudicial para esixir este dereito. A
Consellaría responde que darán instrucións
para que se negocien as vacantes
• Preocúpanos que haxa postos de difícil
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desempeño que ao non figurar no catálogo o
profesorado que imparte neses centros non
pode acreditar esa puntuación.
• Que saian todas as previstas até 31 de
agosto de 2016.
• Reclamamos que se recollan as datas
de publicación das listaxes de participantes,
vacantes e adxudicación tanto provisionais,
como definitivas. A este aspecto a Consellaría responde que non vai fixar ningún prazo.
A CIG-Ensino fixo fincapé en que se publiquen as vacantes definitivas antes da adxudicación provisional, pois é determinante
para o profesorado.
• Solicitamos que se creen vacantes de
AL en Secundaria para ser cubertas a través
do CXT.
• Que se substitúa  desde o primeiro día
a todo o profesorado que forma parte das
Comisións de baremación e que este profesorado non pertenza soamente a Compostela, senón que o sorteo se faga entre todo o
profesorado galego.
• Que se cree unha nova tipoloxía de
centros de menos de tres unidades e que
se considere os seus responsábeis como
directores ou directoras aos efectos da puntuación do concurso.

Baremo:

A CIG-Ensino manifestou a necesidade
de revisar no seu conxunto o baremo para
avanzar a respecto da consideración dos
anos de servizo e reducir a meritocracia en
certos aspectos: está sobredimensionada a

puntuación de cargos directivos que como
mínimo debería ser consumíbel. Debe eliminarse do baremo a puntuación dos servizos
á Administración e a condición de catedrático. Que se teña en conta a antigüidade  do
profesorado procedente do ISM.
• Pensamos que tamén se debería dar
o paso de puntuar a substitución de cargos
directivos é un aspecto totalmente discriminatorio e inxusto.
• Que se recolla expresamente a coordinación dos EDNL, tal e como se recollen
outras moitas responsabilidades, aínda que
a equiparación ás Xefaturas de Departamento estea recollida no Decreto.
• Que a comisión para valorar o apartado
6.1 sexa a sorteo entre todo o profesorado
de Galiza e que a presidencia sexa a sorteo.
• Formación: que se teñan en conta as
actividades de contidos de lingua e cultura
galega e transversais.
• Publicacións: hai que buscar unha solución para as feitas no estranxeiro, porque se
cadra non teñen Depósito Legal e non se están puntuando. Non parece axeitado excluílas. Os criterios que usa a comisión deben
ser publicados como anexos. A Consellaría
responde que xa están publicados, mais revisarano por se se pode aclarar máis.
• Non parece axeitado que se lle considere a puntuación de participación nos tribunais aos presidentes, porque son a dedo.
Que se sorteen e entón si se lles pode ter en
conta esa puntuación.

• Unidades de Educación Especial que
non teñen a catalogación de difícil desempeño, deberían catalogarse e mentres non o
están se debería recoñecer a puntuación ao
profesorado.
• Que se recolla o nivel básico de EEOOII
e o elemental de música.
• Que no apartado de méritos artísticos e
literarios, se considere que os do ámbito de
arte dramática e audiovisuais forman parte
dos mesmos.
• Que se computen os mestrados propios
das Universidades Públicas.
• Na Disposición Adicional Primeira, no
relativo á acreditación da puntuación por
centros de especial dificultade, tal e como
está redactado no caso das persoas que
participan desde a situación de provisionais,
non queda claro que se lle vaian recoñecer
todos os anos nesa situación. A Consellaría
responde que si se lle van puntuar.
• Na Complementaria 4º: na relación de
centros que se consideran asimilables a centros públicos aos efectos de acreditar puntuación por cargo directivo faltan as Escolas
de Artes e Oficios. A Consellaría responde
que o revisarán.
• Que se teña en conta que o profesorado
de lingua inglesa e francesa tivo que impartir
docencia en corpos diferentes (EOI e PES)
obrigatoriamente polo que, ao non ter dereito
a optar, débeselle computar a antigüidade
como correspondente ao mesmo corpo.

Lembra que...

 O feito de cubrir a instancia a través da internet non exime da obrigatoriedade de presentala por escrito.
 As solicitudes do concurso poden presentarse nas secretarías dos centros.
 As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non
obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non o facer, poderán obter destino na resolución definitiva.

Proceso do Concurso de Traslados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baremación de méritos pola Comisión (unha vez baremadas vanse publicando en internet).
Publicación oficial das puntuacións provisionais dos concursantes.
Reclamacións ás puntuacións provisionais dos concursantes.
Revisión das reclamacións presentadas e publicación da puntuación definitiva.
Resolución provisional do concurso de traslados (Publicarase no DOG).
Prazo para reclamacións á adxudicación provisional ou para a renuncia.
Resolución definitiva do concurso de traslados (Publicarase no DOG).
Recurso de reposición (dirixida á Conselleira) no prazo de 1 mes (fin da vía administrativa).
Recurso contencioso-administrativo (vía xudicial).
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1. Antigüidade

Baremo a aplicar no

1.1.Antigüidade no centro
SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

1.1.1. Permanencia ininterrompida como persoal funcionario con destino
definitivo no centro
Primeiro e segundo anos

2 puntos/ano

Terceiro ano

4 puntos

Cuarto ano e seguintes

6 puntos/ano

1.1.2. Por cada ano como persoal funcionario de
carreira en situación de provisionalidade

2 puntos

1.1.3. Por cada ano como persoal funcionario en
praza, posto ou centro de especial dificultade

2 puntos

1. 2. Antigüidade no corpo
SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

1.2.1. Servizos efectivos como persoal funcionario
no corpo ou corpos aos que corresponda a vacante

2 puntos/ano

1.2.2. Servizos efectivos como persoal funcionario
noutros corpos docentes do mesmo ou superior
subgrupo

1,5 puntos/ano

1.2.3. Servizos efectivos como persoal funcionario
noutros corpos docentes de subgrupo inferior

0,75 puntos/ano

SUBAPARTADO
Por ser funcionario/a de carreira dos corpos de catedráticos de secundaria, música e artes escénicas,
escolas oficiais de idiomas e artes plásticas e deseño

PUNTUACIÓN
5 puntos

3. Méritos académicos
(max.10 puntos)

PUNTUACIÓN

3.1.1. Título de doutor

5 puntos

3.1.2. Título universitario oficial de máster distinto
do requerido para o ingreso na función pública
(polo menos 60 créditos)

3 puntos

3.1.3. Suficiencia investigadora ou diploma de
estudos avanzados

2 puntos
1 punto

Por cada certificado de nivel C2 do Consello de Europa

4 puntos

Por cada certificado de nivel C1 do Consello de Europa

3 puntos

Por cada certificado de nivel B2 do Consello de Europa

2 puntos

Por cada certificado de nivel B1 do Consello de Europa

1 punto

Por cada título de técnico superior de artes plásticas e deseño,
técnico deportivo superior ou técnico superior de FP

2 puntos

Por cada título profesional de música e danza

1,5 puntos

4. Cargos directivos e outras funcións
(max. 20 puntos)
SUBAPARTADO
4.1. Director/a
4.2. Vicedirector/a, subdirector/a, xefe/a de estudos,
secretario/a
Por cada ano como coordinador/a de ciclo, do proxecto Abalar, de
centro pluilingüe, de sección bilingüe, de auxiliares de conversa,
responsable/coordinador do equipo de actividades complementarias
e extraescolares, das dinamizacións das TIC, de biblioteca, da
convivencia escolar, da mellora da calidade educativa e de programas
internacionais, xefe/a de seminario, departamento ou división de
centros públicos docentes, asesor/a de formación permanente,
asesor/a Siega, asesor/a da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria ou director/a dun equipo de orientación
educativa e psicopegáxica, así como polo desempeño da función
titorial exercida a partir da entrada en vigor da LOE. As fracción de
ano computarase a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo.

PUNTUACIÓN

4 puntos /ano
2,5 puntos/ano
(ata 5 puntos)
1 punto/ano

SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

5.1. Actividades de formación superadas

Ata 6 puntos

Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento
sobre aspectos científicos e didácticos das especialidades do corpo ao
que pertenza o/a participante, ás prazas ou postos aos que opte ou
relacionadas coa organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á
educación, organizadas polo Ministerio de Educación, as administrativas
educativas das Comunidades Autónomas, por institucións sen ánimo
de lucro sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou
recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas
polas universidades. Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de
actividades de formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as
horas de todas as actividades, e non se puntuará o resto do número de
horas inferiores a 10. Cando as actividades veñan expresadas en créditos,
entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

5.2. Impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicadas no 5.1.

3.2. Outras titulacións universitarias
SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

5. Formación e perfeccionamento
(max. 10 puntos)

3.1.Doutoramento, posgraos e premios
e extraordinarios

3.1.4. Premio extraordinario de doutoramento,
licenciatura ou grao, ou no caso das titulacións dos
conservatorios, mención honorífica no grao superior

SUBAPARTADO

4.3. Outras función docentes

2. Pertenza aos corpos de catedráticos/as

SUBAPARTADO

3.3. Titulacións de ensinanzas de réxime
especial e da FP

PUNTUACIÓN

3.2.1. Titulacións de grao

5 puntos

3.2.2. Titulacións de primeiro ciclo

3 puntos

3.2.3. Titulacións de segundo ciclo

3 puntos

Ata 3 puntos

Puntuarase con 0,1 puntos por cada 3 horas de actividade de formación
acreditadas. Con esta finalidade sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto de número de horas inferiores a 3. Cando
as actividades veñan expresadas en créditos entenderase que cada
crédito equivale a 10 horas.

5.3. Por cada especialidade da que se sexa titular do corpo
polo que se concursa e distinta á de ingreso no mesmo
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Concurso de Traslados
6. Outros méritos
(max. 15 puntos)

6.2. Premios en investigación ou innovación
(máx. 2,5 puntos)

6.1. Publicacións
(até 8 puntos)
Por publicacións de carácter didáctico e científico sobre disciplinas obxecto do
concurso ou directamente relacionadas con aspectos xerais do currículo ou coa
organización escolar.
Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do
disposto polo Decreto 2984/1972, de 2 de novembro modificado polo Real Decreto
2063/2008 de 12 de decembro ou, no seu caso, ISSN ou ISMN, carezan deles, non
serán valoradas, así como aquelas en as que o autor sexa o editor das mesmas.
Para a valoración destas publicacións deberanse presentar os documentos
justificativos coas esixencias indicadas na convocatoria.
SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

a) Libros nos seus distintos
formatos (papel ou electrónico):
Autor

Ata 1 pto

Coautor

Ata 0.5 ptos

3 autores

Ata 0.4 ptos

4 autores

Ata 0.3 ptos

5 autores

Ata 0.2 ptos

Máis de 5 autores

Ata 0.1 ptos

b) Revistas nos seus distintos
formatos (papel ou electrónico):
Autor
Coautor
3 ou máis autores

Ata 0.2 ptos
Ata 0.1 ptos
Ata 0.05 ptos

Ata 8 puntos
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
- No caso de libros, a seguinte
documentación:
* Os exemplares correspondentes ou
fotocopias compulsadas.
* Certificado da editorial onde conste:
Título do libro, autor/es, ISBN, depósito
legal e data primeira edición, o número
de exemplares e que a difusión dos
mesmos foi en librerías comerciais.
En relación cos libros editados por
administracións públicas e universidades
(públicas-privadas), que non se difundiron
en librerías comerciais, ademais dos
datos anteriores, no certificado deben
constar os centros de difusión (centros
educativos, centros de profesorado,
institucións culturais, etc.)
Nos supostos en que a editorial ou
asociación desaparecesen, os datos
requiridos neste certificado deberán
xustificarse por calquera medio de proba
admisible en dereito.
- No caso de revistas, a seguinte
documentación:
* Os exemplares correspondentes ou
fotocopias compulsadas
* Certificado no que conste: o número
de exemplares, lugares de distribución
e venda, ou asociación científica ou
didáctica, legalmente constituída, á que
pertence a revista, título da publicación,
autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal e
data de edición.
En relación coas revistas editadas por
administracións públicas e universidades
(públicas-privadas), que non se difundiron
en establecementos comerciais, ademais
dos datos anteriores, no certificado
deben constar os centros de difusión
(centros educativos, centros de
profesores, institucións culturais, etc.)
- No caso de documentos en formato
electrónico, para seren valorados
deberán ir acompañados por un informe
no cal o organismo emisor certifique
en que base de datos bibliográfica
aparece a publicación. Neste documento
indicaranse ademais, os seguintes datos:
o título da publicación, autor/es, data da
publicación e depósito legal.

SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

Por premios de ámbito autonómico, nacional ou internacional convocados
polo Ministerio de Educación ou polas administracións educativas das
comunidades autónomas en proxectos de investigación ou innovación no
ámbito da educación, ou pola participación nestes proxectos.

Ata 2,5 puntos

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
A acreditación xustificativa de ter obtido os premios correspondentes,
expedida polas entidades convocantes, ou ter participado nos proxectos
de investigación ou innovación expedidos pola administración educativa
correspondente.

6.3. Méritos artísticos e literarios
(máx. 2,5 puntos)
SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN
Ata 2,5

- Por premios en exposicións ou
en concursos ou en certames de
ámbito autonómico, nacional ou
internacional.

No caso dos premios: certificado da entidade
que emite o premio, onde conste o nome
do premiados/as, en ámbito do mesmo e a
categoría do premio.

- Por composicións estreadas como
autor ou gravacións con depósito
legal.

No caso das composicións: certificado ou
documento acreditativo no que figure que é o
auto/ar e o seu depósito legal.

- Concertos como director,
solista, solista na orquestra ou en
agrupacións camerísticas (dúos,
tríos, cuartetos…)

No caso das gravacións: certificado ou
documento acreditativo no que figure que é o
autor/a ou intérprete e o seu depósito legal.

- Por exposicións individuais ou
colectivas.

No caso dos concertos: programas onde conste
a participación do/a interesado/a e certificación
da entidade organizadora, onde conste a
realización do concerto e a participación como
director, solista ou solista con orquestra/grupo.

6.4. Postos administración educativa
SUBAPARTADO
Por cada ano de servizo desempeñado postos na
administración educativa de nivel de complemento
de destino igual ou superior ao asignado ao
corpo polo que participa. (A fracción de ano
computarase 0,12 por mes)

PUNTUACIÓN
1,5 puntos

6.5. Membros de tribunais
SUBAPARTADO
Membro de tribunal dos procedementos selectivos
de ingreso ou acceso aos corpos docentes a que se
refire a LOE.

PUNTUACIÓN
0,25 puntos/ano

6.6. Titorización de alumnos
SUBAPARTADO

Titoría das prácticas do título universitario oficial
de máster para acreditar a formación pedagóxica
e didáctica esixida para exercer a docencia en
determinadas ensinanzas do sistema educativo, así
como pola titoría das prácticas para a obtención
dos títulos universitarios de grao que o requiran.
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Puntuacións mínimas na adxudicación no CXT 2013-2014
Profesorado de ensino secundario
Código

Nome

Puntuacion

Prazas

Desprazadas, suprimidas... 2015-2016

Expectativa 2015-2016

590001

Filosofía

124,3332

5

37

11

590002

Grego

102,4994

4

7

1

590003

Latín

61,1658

10

6

3

590004

Lingua Castelá e Literatura

50,8156

48

50

7

590005

Xeografía e Historia

41,6666

77

34

2

590006

Matemáticas

66,8324

87

111

6

590007

Física e Química

71,7832

20

44

4

590008

Bioloxía e Xeoloxía

54,1330

37

29

3

590009

Debuxo

46,2326

21

39

7

590010

Francés

106,6832

9

68

11

590011

Inglés

89,7328

44

144

14

590012

Alemán

0,0000

0

0

0

590316

Música

95,5746

5

46

10

590217

Educación Física

97,3332

15

47

9

590118

Orientación Educativa

39,9996

15

1

1

590019

Tecnoloxía

74,6332

19

69

6

590053

Lingua e Literatura Galega

94,9324

32

106

13

590061

Economía

83,5827

8

17

15

590101

Administración de Empresas

79,1500

5

2

1

590105

Formación e Orientación Laboral

28,0153

22

2

2

590107

Informática

0,0000

0

27

0

590108

Intervención Sociocomunitaria

27,8324

2

0

1

590111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

23,4365

1

1

1

590115

Procesos de Produccion Agraria

0,0000

0

7

0

590122

Procesos de xestión administrativa

0

0

0

1

590124

Sistemas Electrónicos

98,0996

6

8

1

Expectativa 2015-2016

Desprazadas, suprimidas... 2015-2016

Profesorado técnico de formación profesional
Código

Nome

591202

Equipamentos electrónicos

591204

Fabricación e instalación de carpintería

591206

Instalacións electrotécnicas

591209

Mantemento de vehículos

591212

Oficina de proxectos de construción

591216

Operacións de produción agraria

591221

Procesos comerciais

591222

Procesos de xestión administrativa

591225

Servizos á comunidade

591227

Sistemas de aplicacións informáticas

591228

Soldadura

591229

Técnicas e procedementos de imaxen e son

Puntuacion

Prazas

111,3320

3

7

1

0

0

9

0

84

2

0

1

66,0664

3

11

0

0

0

1

0

59,4247

1

5

0

0

0

8

0

107,7497

4

4

1

55,1992

1

0

1

125,4165

2

8

0

58,264

3

5

0

0

0

3

0

Profesorado de escolas oficiais de idiomas
Código

Nome

592009

Galego

592001

Inglés

592015

Portugués

Puntuacion

Prazas

Desprazadas, suprimidas... 2015-2016

Expectativa 2015-2016

0

0

0

1

48,1653

4

0

2

0

0

2

0
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Puntuacións mínimas na adxudicación no CXT 2013-2014
Profesorado de música e artes escénicas
Código

Nome

Puntuacion

544410

Frauta travesera

594412

Fundamentos de composición

594416
594428
594433

Prazas

Desprazadas, suprimidas... 2015-2016

Expectativa 2015-2016

0

0

1

0

65,2495

2

2

0

Historia da música

0

0

1

1

Tromppeta

0

0

1

0

Violín

0

0

0

1

Profesorado de artes plásticas e deseño
Código

Nome

595507

Debuxo artístico e cor

Puntuacion

Prazas

Desprazadas, suprimidas... 2015-2016

Expectativa 2015-2016

52,2414

1

1

0

Mestres/as
Código

Nome

Puntuacion Mínima

Prazas Adxudicadas

597023
597024

Matemáticas

101,6328

2

Lingua Castelá E Literatura

135,7745

3

597031

Educación Infantil

597032

Idioma Estranxeiro:Inglés

0,0000

248

28,9996

106

597033

Idioma Estranxeiro:Francés

31,6498

25

597034

Educación Física

10,5330

62

597035

Música

0,0000

89

597036

Educ.Especial: Pedagoxía Terapéutica

35,8977

69

597037

Educ.Especial:Audición E Linguaxe

37,6486

30

597038

Primaria

24,8330

404

597060

Educación Especial:Pedagoxía Terapéutica

35,8330

20

Total mestres/as con obriga de concursar no curso 2015-2016: 1.255
Mestres/as en exectativa
ANO

Infantil

Inglés

Francés

E. Física

Musica

PT

AL

Primaria

2008

0

0

0

0

0

4

8

27

2009

0

8

0

0

0

10

21

39

2010

0

19

0

0

0

49

50

110

2011

0

0

0

0

0

0

0

99

2013

0

49

0

0

0

50

55

0

Total

0

76

0

0

0

113

134

275

Mestres/as desprazado, suprimido e reingresado
Procedentes do extranxeiro

1

Desprazados

10

Suprimidos

214

Total

225

Mestres/as en prácticas
Infantil
175

Inglés
50

Francés
0

E. Física
35

Musica
37

xaneiro 2016
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Asembleas informativas da CIG-Ensino

Concurso de Traslados
LOCALIDADE ENDEREZO
A Coruña
A Estrada
A Guarda
Burela
Carballo
Cee
Lugo
Ferrol
O Barco
Ourense
Pontevedra
Santiago
Verín
Vilagarcía
Vigo
Cangas

DATA

HORA

R/ Capitan Bernal, nº 10

Xoves 21 de xaneiro

18:00h

Praza da Guía nº 3, baixo

Xoves 21 de xaneiro

18:00h

Av. Arcadio Pardiñas 135,

Mércores 20 de xaneiro

18:30h

R/ Río Sil, 52

Mércores 20 de xaneiro

18:30h

O Son, 2, Baixo

Xoves 21 de xaneiro

17:30h

Ronda da Muralla, 58, baixo

Mércores 20 de xaneiro

18:30h

R/ Eduardo Pondal 41-43

Mércores 20 de xaneiro

18:00h

IES Lauro Olmo, Aula 12C

Mércores 20 de xaneiro

19:00h

Parque de San Lázaro 12, 4º D

Mércores 20 de xaneiro

19:00h

R/ Pasantaría 1, 2º Esquerda

Mércores 20 de xaneiro

18:00h

R/ Miguel Ferro Caaveiro

Xoves 21 de xaneiro

18:00h

R/ Pedro González, 3

Mércores 20 de xaneiro

18:30h

R/ Alexandre Bóveda 2, 2º

Xoves 21 de xaneiro

18:00h

R/ Gregorio Espino 47, baixo

Mércores 20 de xaneiro

18:00h

R/Atranco 19 A ench.1º

Xoves 21 de xaneiro

18:00h

Av. Alfonso Molina, Edifc. Sindical Martes 19 de xaneiro

18:30h

Os nosos locais
Santiago (Local Nacional)
Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10.
Santiago de Compostela. cp.15706.
Tlf. 981576800 Fax. 981575839
santiago@cig-ensino.com

Morrazo
Rúa Atranco 19A, ench. 1
36947. Cangas
Tlf. 986302987 Fax. 986302987
morrazo@cig-ensino.com

Ourense
P. de San Lázaro 12, 4º
32003. Ourense
Tlf. 988238350 Fax. 988222855
ourense@cig-ensino.com

Val de Monterrei
R.  Pedro González 5, 1º
32600. Verín
Tlf. 988412345 Fax. 988411013
verin@cig-ensino.com

A Coruña
Rúa Alfonso Molina s/n
Tlf. 981169810 Fax. 981291735
15007. A Coruña
acorunha@cig-ensino.com

Ferrol
Rúa Eduardo Pondal  41-43,
15403. Ferrol
Tlf. 981358750 Fax. 981358760
ferrol@cig-ensino.com

Pontevedra
R.  Pasanteria 1, 2ºesq.
36002. Pontevedra
Tlf. 986861513 Fax. 986855050
pontevedra@cig-ensino.com

Vigo
R.  Gregório Espino 47, bxo.
36205. Vigo
Tlf. 986827935 Fax. 986262844
vigo@cig-ensino.com

Baixo Miño
Praza da Guía 3, baixo
36780. A Guarda
Tlf. 986610465 Fax. 986610465
baixominho@cig-ensino.com

Lugo
Rda da Muralla 58, bxo.
27003. Lugo
Tlf. 982245023 Fax. 982253891
e-mail: lugo@cig-ensino.com

A Mariña
27700. Ribadeo
Avda de Galicia 20, 1º
Tlf. 982129593 Fax. 982129593
amarinha@cig-ensino.com

Salnés
R.  Alexandre Bóveda 2, 2º
36600. Vilagarcia
Tlf. 986505323 Fax. 986505323
salnes@cig-ensino.com

