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Nova convocatoria

DO 16 DE NOVEMBRO AO 2 DE DECEMBRO

Concurso de traslados

Propostas da
CIG-Ensino
Baremo
Prazas plurilingües
Vacantes

Alegacións de
novos méritos
Novidades desta
convocatoria

RD Especialidades do
corpo de mestres
Concurso específico
de orientación
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Concurso de Traslados. Ámbito galego

Novidades desta convocatoria
respecto da do pasado ano
Vacantes: convocaranse as que resulten do concurso específico de orientación.
Prazas plurilingües: a titulación requirida fai referencia a orde aprobada
este ano (Orde de 18 de febreiro de
2011, DOG do 26 de abril).
Canto ao profesorado desprazado,
establécese que non terán obriga de
participar os que compartan centro de
destino cunha persoa que nacera antes
do 31 de agosto de 1948. En relación
con isto a Consellaría entende que debido á eliminación da xubilación anticipada haberá menos mobilidade.
Novas habilitacións: publicouse
no BOE 09-11-11 o Real Decreto de
Especialidades do corpo de mestres.
Despois da demanda de CIG-Ensino,
a Consellaría aceptou abrir un prazo,
coincidindo co do concurso de traslados, para que o profesorado se poida
habilitar naquelas especialidades que
posúa.
Alegacións de novos méritos CXT:
malia a nosa reclamación, teñen decidido que nos apartados 6.1, 6.2 e 6.3 o
profesorado que concursou o curso pasado só pode presentar méritos perfeccionados despois do 14 de decembro
de 2010. Para a CIG-Ensino, ademais
de ilegal, é inaceptábel.
Baremo: nas publicacións manterase
a puntuación acadada o ano pasado e
só se engadirán as publicacións feitas
despois do 14/12/10. No apartado 4.3.
engádense algunhas asesorías e coordinacións. En relación coa puntuación
dos cursos de iniciación e perfeccionamento vanse valorar como cursos (75 h
+ 75 h). O curso de perfeccionamento
non pode estar equiparado ao C1.

Novidades importantes
incorporadas na convocatoria do
ano 2010 (primeira convocatoria
realizada de acordo co Real
Decreto 1364/2010)
Habilitacións: O Real Decreto de
Concurso de Traslados derroga toda
a normativa anterior e en Primaria
implica as habilitacións. No ano
2010, a Consellaría certificou a cada
funcionario as súas habilitacións,
incluíndo a especialidade de primaria,
tamén para os funcionarios de carreira
que aprobaron en 2007, 2008 e 2009.
Ás persoas que aprobaron a partir de
2010 non lles recoñeceron habilitación
en Primaria. Resposta da Consellaría:
non aceptan a proposta. Ían ter unha
xuntanza en Madrid das CCAA que
convocan concurso. Entenden que o
RD de habilitacións non ten por que
afectar a este concurso. Non parece
que a aprobación do
RD vaia incidir neste
CCTT. No caso de
que así fose farían
unha
adaptación
normativa que se
nos comunicaría.
1º ciclo da ESO:
Aqueles funcionarios
que estean prestando
servizos en 1º ciclo
da ESO teñen a
posibilidade
de
concursar a Primaria
e Infantil, mais logo
non poderán volver a
1º ciclo. Dereito preferente:
agora poderán combinarse dentro
das peticións de dereito preferente os
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centros das distintas localidades.
Dereito de concorrencia: vaise
recoller para un máximo de 4 persoas,
que teñen que solicitar unha mesma
provincia, se non obtivesen todas o
destino dentro da provincia, decaerían.
Data de recoñecemento de todos
os méritos: todos os requisitos terán
data de remate das solicitudes, agás
permanencia no centro que será até 31
de agosto.
Función titorial: puntuarase a partir
da entrada en vigor da LOE, 23 maio
2006, e o curso 2005-2006 terá unha
puntuación de tres meses.
Puntuación por participación
nos tribunais de oposicións: vaise
puntuar a participación nos tribunais de
oposicións, só desde o RD 276 de 2007.
A Consellaría xa ten unha aplicación
específica que automaticamente lles
permite incluír este dato.
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Propostas da CIG-ENSINO á
convocatoria de 2011
Débese garantir tamén que desde o
primeiro día a aplicación informática
ten que funcionar correctamente.
Xa que estamos ante un concurso de
ámbito galego o primeiro que reclamamos é que se esixa a competencia no
noso idioma para todas as materias. É
inconcibíbel que non se lle esixa o coñecemento a quen pretende concursar,
máxime porque en calquera momento
pode exercer cargos directivos ou pode
ter que impartir a súa materia en galego
porque así o requira o Plan Lingüístico
do Centro.
Tamén se debería de recoller a posibilidade de que o profesorado se poida
habilitar seguindo os criterios que se
van aprobar proximamente.
En relación co profesorado que está
obrigado a participar no concurso, hai
unha situación que hai que ter en conta:
o profesorado do corpo de mestres que
estaba impartindo na ESO nos centros
que se transformaron, reclamamos que
este profesorado non estea obrigado a
concursar ou que se limite a obrigatoriedade á materia que impartía. Sobre esta
situación a Consellaría dá a seguinte
información: hai dúas situacións. Unha,
se hai vacantes nos centros receptores,
terían que resolverse fóra do concurso
aplicando os criterios do Decreto 140.
Segunda, cando non haxa resolveríase
no concurso cos mesmos criterios do Decreto 140 (participarán obrigatoriamente
no concurso, podendo pedir por dereito
preferente no centro en que están, por
se xera vacante). Os funcionarios do
corpo de mestres terán que pedir todas
as prazas para as que están habilitados,
como establece o Decreto 140 poden
renunciar en catro convocatorias, ao rematar esas catro convocatorias, se non
obtiveron destino no 1º ciclo da ESO,
analizaríase o tema nese momento.
Continuamos a ver un proxecto que
está destinado a acumular puntuación

meritocrática. É totalmente desproporcionada a puntuación para os cargos directivos que en catro anos poden acumular
o máximo de puntuación. Tampouco vemos razoábel que a puntuación por cargos directivos non sexa consumíbel. Defendemos que os criterios fundamentais
á hora de acumular puntuación sexan o
labor docente directo e a antigüidade.
Consideramos inaceptábel que non
se puntúen no apartado de desempeño
de cargos directivos e outras funcións
os servizos prestados como funcionario
en prácticas, interino... e, igualmente,
tampouco puntúan as substitucións de
diferentes cargos nos centros por parte
de funcionarios de carreira. Consideramos que é inxusto e mesmo ilegal que ás
persoas que realizan estas substitucións
non se lles recoñeza nin sequera a puntuación que debería corresponderlle.

Vacantes
Vacantes: deben saír xa as xa existentes. Debe haber mecanismos para
contemplar as xubilacións a partir dos 65
e mesmo as que se produzan por clases
pasivas. Ademais, desde a CIG-Ensino
seguimos reclamando que se negocien
as vacantes en todas as Xuntas de
Persoal. Tamén na Coruña e Pontevedra, onde é escandaloso o que sucede.
Insistimos que as vacantes provisionais se publiquen antes do concurso
e as definitivas antes de que se publique a resolución provisional, recollendo nel todas as vacantes que se xeraron
por xubilación. E que se cumpra, porque
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en anos anteriores as vacantes definitivas non se publicaron no período de
reclamacións e renuncias como estaba
establecido. En todo caso antes de que
remate o prazo de renuncias.
Supresión das Prazas bilingües: débese suprimir todo o referente a prazas
bilingües. Pode ser un mecanismo para
situarse ben. As materias que sexan impartidas en lingua estranxeira, debe impartilas o profesorado que xa é definitivo
no centro. Non son prazas definitivas, xa
que os centros poden abandonar tanto
as seccións bilingües, como deixar de
ser plurilingües, e por tanto ir para unha
praza con este requisito e logo ser unha
praza ordinaria.
As itinerancias non se poden dar de
oficio nin consideralas para exercer o
dereito preferente.

Prazos
Prazos do Concurso de Traslados:
debe recollerse as datas da resolución
provisional e da publicación das puntuacións das baremacións. Tamén se debe
coñecer a data aproximada ou exacta
da publicación da resolución definitiva.
Tamén se debe coñecer o día en que
se van publicar no DOG. Debe haber
un compromiso de que se publicarán as
vacantes definitivas antes da resolución
provisional do concurso, porque é un
elemento fundamental para considerar
unha posíbel renuncia. Resposta da
Consellaría: parece precipitado recoller
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non se accedeu por concurso, senón por
nomeamento. Resposta da Consellaría:
analizarán se procede incorporar algunha das coordinacións que sinalamos. No
caso das asesorías non aceptan a proposta, van puntuar todas as que se cubriron mediante selección e as que foron
nomeadas a dedo.

as datas da resolución provisional e definitiva. En todo caso poden informarnos
de en que períodos aproximados se
producirán. Están de acordo en que as
vacantes definitivas se coñezan antes
de que se abra o prazo de reclamación
e renuncias. Poderían publicar antes de
rematar o prazo de concurso as vacantes iniciais, para iso terían que axilizar
a negociación nas Xuntas de Persoal.
Estudarán se inclúen as vacantes que
se produzan con posterioridade a 31 de
decembro, e até que data.

Baremo
Para a CIG os concursos están cargados de meritocracia, servizos á administración, cargos directivos, condición
de catedrático, polo menos que sexan
consumíbeis. Para a CIG-Ensino o concurso de traslados debería fundamentarse na puntuación por antigüidade no
centro e no corpo. Mais, mentres existan
as puntuacións subxectivas, repetimos
que se debe puntuar a todos, tomando
como referencia a Orde de acción titorial,
todas as coordinacións e dinamizacións
(biblioteca, TICs, convivencia, etc.), ademais deberían puntuarse no concurso
as substitucións de cargos, é inasumíbel que o profesorado que ten que
realizar a substitución dun cargo non
teñan nin o recoñecemento a efectos
do concurso.
Puntuación unitarias: a CIG-Ensino

reclama que se manteña a puntuación
por responsábel de unitaria, unha vez
consumida a puntuación por centro de
difícil desempeño, en coherencia coa
puntuación que se outorga polo exercicio
da dirección, que non é consumíbel, e a
razón de ser da puntuación de responsábel de unitaria é porque é un posto asimilábel ao excercicio dun cargo directivo.
Resposta da Consellaría: non aceptan a
proposta.
Puntuación de titorías e outras
funcións: no Apartado 4.3. en que se
recolle a puntuación das titorías, manifestamos o noso desacordo con que se
limite a cinco puntos a puntuación deste
apartado. Habería que concretar as figuras análogas. Desde o noso punto de
vista debería recollerse: xefatura de departamento de orientación, responsábel
de TICs, responsábel de biblioteca, responsábel de actividades extraescolares,
dinamizacións, atención al. Estranxeiro,
responsábel de formación no centro. Defendemos como punto de partida aplicar
o de titoría e outras funcións docentes,
recollidas no acordo retributivo. Todas
as dinamizacións e responsabilidades
recollidas na orde do 17 de xullo do
2007, artigo 5. Se non estaríamos ante
un agravio comparativo, por exemplo, no
caso de Primaria. E aí tería que explicitarse os coordinadores dos Equipos de
normalización. Non estamos de acordo
con que se puntúen as asesorías ás que
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• Baremación. Solicitamos unha actualización dos criterios empregados e a
súa publicación como Circular aos
centros así como na páxina web, e
a súa unificación entre todas as comisións, especialmente no relativo a
publicacións. E que esa circular dea
resposta a todas as preguntas que xa
se produciron ou se poidan producir.
Resposta da Consellaría: a circular
aclaratoria publícase con carácter
previo á baremación, vaise incluír a
novidade sobre as publicacións. Recollerán que se poderán presentar
fotocopias compulsadas. Estudarán
se recollen publicacións que xa se
presentaron, mais o profesorado considera mal baremadas
• Base 11.1: supresión das prazas plurilingües. Resposta da Consellaría:
non aceptan a proposta.
• Base 11.2: que se acredite o coñecemento e a competencia en lingua
galega en todas as especialidades e
convocatorias. O lóxico é pedir competencia a todo o profesorado, entre
outras cuestións porque non soamente as materias citadas son impartidas
en galego, o Consello Escolar e o
centro teñen competencia para fixar
outras materias en galego e non pode
suceder que esta posibilidade estea
truncada porque alguén concursou
sen acreditar o coñecemento da nosa
lingua, ademais de que quen exerza
un cargo directivo debe ser competente na nosa lingua. Por outro lado,
xa que neste concurso se segue
primando a puntuación subxectiva,
propoñemos que se valore a impartición de aulas en galego, o que sería
unha medida de incentivación positiva
de uso do noso idioma. Resposta da
Consellaría: non aceptan a proposta.
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•
•

•
•
•

•

•

Están a dar cumprimento ao Decreto
124, por iso non ten sentido recoller o
requisito para outras especialidades.
Base 19: suprimir as prazas bilingües
no apartado 6.
Base 24: que o sorteo se realice entre todo o profesorado galego e que a
comisión estea presidida por un profesor elixidos a sorteo e no presidida
por un inspector
Base 25.Publicación da resolución
provisional no DOG e despois de coñecer as vacantes definitivas
Base 27 non poden colocarse de oficio na especialidades itinerantes, nin
bilingües
Comisións de baremación. Lembramos a importancia de que as organizacións sindicais esteamos presentes
nas comisións en que se revisen as
reclamacións. E de paso comentamos que, xa que nos reducistes o
número de liberados, teñades a ben
atender a todas as persoas que vos
consultan. Demandamos que todos
os membros que actúen na comisión
de baremación sexan elixidos a sorteo
entre todo o profesorado de Galiza e
que a inspección educativa non forme
parte destas comisións. Ademais, a
Consellaría debe habilitar unhas instalacións axeitadas para desenvolver
a comisión e tamén medios: persoal
non docente e informático. Na pasada
convocatoria a comisión de valoración
das publicacións traballou sen recursos, xerándose así máis problemas.
Ademais debe ampliar os membros
das comisións de baremación ou, o
que sería máis lóxico, ten que haber
unha comisión por corpo.
Dereito Preferente. Demandamos
que o dereito preferente se estea obrigado a exercer soamente pola especialidade que se obtivo por oposición
e polo tanto que non haxa que exercelo por todas as especialidades para
as que se está habilitado. O mesmo
no caos das adxudicacións de oficio.
Destinos. Que se poidan solicitar até
500 destinos, como xa se fixo, é unha
cuestión importante para as persoas
que poden ser destinadas de oficio.

•

•

•
•

•

Resposta da Consellaría: en principio non debería haber problema para
poñer 500, tendo en conta que no
seguinte concurso de ámbito estatal en que só poderán presentar 300
peticións, terán que borrarlle as 200
últimas.
Erros. Que se permita que nos días
previstos para emendar erros se poidan rectificar códigos de zona, localidade, etc. Resposta da Consellaría:
non é posíbel pór un código errado.
Van impedir erros moi xeralizados
como marcar o perfil bilingüe sendo
especialista de inglés.
Figuras asimilábeis. O/a responsábel de biblioteca, de convivencia, titores/as, todos/as os/as responsábeis
de dinamización, Titoría e funcións
que se recollan expresamente como
figuras asimilábeis.
Folla de servizos. Que a folla de
servizos se peche o 31 de agosto de
2012.
Formación. Engadir, dentro da temática dos cursos de formación e perfeccionamento as de contido transversal,
cultura galega, etc.
Publicacións. Denunciamos a fraude
que se está a dar coas publicacións.
Que se elimine a obrigatoriedade de
presentar o certificado editorial para
as publicacións ou das organizacións
públicas para as obras publicadas
por elas. Ademais que este requisito
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soamente se esixa para as obras publicadas despois de 2006, ano en que
comezou requirir este certificado.
• Puntuación cargos. Certificación de
oficio da puntuación por cargos directivos e coordinación, incluíndo interinos/as e funcionarios/as en prácticas.
• Titorías e mestrados. Hai que regulamentar nos centros os criterios para
que o profesorado elixa as titorías dos
mestrados e do alumnado en prácticas, xa que se se vai primar debe haber uns criterios de adxudicación se
hai máis demanda que oferta.

Alegacións aos distintos
apartados do baremo
• Apartado 1.1.3. Enténdese que a
puntuación por servizos presentados
en centros de especial dificultade son
consumíbeis, como os de provisionais. En todo caso hai unha discriminación no feito de que hai moitos
centros que teñen unidades especificas de Educación especial sen crear
e que polo tanto o profesorado que
imparte nelas non se pode acoller a
esta puntuación.
• Apartado 3. Méritos académicos: demasiado dimensionado o de doutor.
En todo caso hai a Mención de Honra
fin de grao superior, que se debería
recoller no 3.1.4. porque é o equivalente a premio de fin de carreira en
música. E recoller nivel básico das
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L b que...
Lembra
 Vaise celebrar concurso de méritos a prazas de orientación
 A cumprimentación da instancia a través de internet non exime
da obrigatoriedade de presentala por escrito.
 As solicitudes do concurso poden presentarse nas secretarías
dos centros.
 O profesorado en prácticas ten que concursar obrigatoriamente.
Participa con 0 puntos. Isto é, non poden presentar méritos.
EOI e nivel elemental de Música. Resposta da Consellaría: Canto a valoración da mención honorífica en música
di que o estudarán.
• Apartado 4. A puntuación polo desempeño de cargos directivos debe ser
consumíbel. A puntuación deste apartado é totalmente desproporcionado.
Por poñer un exemplo: unha persoa
que leve cinco anos como director
consigue 20 puntos que é o máximo
por ese apartado mentres que alguén
que alegase méritos como titor/a ou
coordinación non pode alcanzar máis
de 5 puntos. Estamos en desacordo
con que os cargos directivos e outras
coordinacións e o desempeño de cargos só puntúen cando se desempeñan como funcionarios/as de carreira.
Deben considerarse tamén os que se
desempeña desde a condición de interino ou funcionario en prácticas.
• Apartado 4.3. Recoller os coordina-

•

•

•
•

dores dos equipos de normalización.
Resposta da Consellaría: non aparece explicitado, porque di o Decreto
124 que teñen a puntuación que lle
corresponde a un xefe de departamento.
Apartado 5.1. Deben estar homologadas que conten as actividades
relacionadas coa normalización lingüística, como os interdisciplinares e
transversais.
Apartado 6. Publicacións. Non xustificar mediante as editoriais as anteriores ao 2006. Ademais hai que establecer no propio baremo que sexan
orixinais ou fotocopias compulsadas,
como se permitiu na comisión deste
ano.
Apartado 6.4. suprimir os servizos
á Administración, en todo caso tería
que ter límite e ser consumíbeis.
Apartado 6.5. que pasa cos presidentes dos tribunais de oposición que

Proceso do Concurso de Traslados
1. Baremación de méritos pola Comisión (unha vez baremadas vanse
publicando en internet).
2. Publicación oficial da puntuación provisional.
3. Reclamación á puntuación provisonal.
4. Revisión das reclamacións presentadas e publicación da puntuación
definitiva.
5. Resolución provisional do concurso de traslados (Publicarase no
DOG).
6. Prazo para reclamacións á adxudicación provisional ou para a renuncia.
7. Resolución definitiva do concurso de traslados (Publicarase no
DOG).
8. Recurso de reposición (dirixida á Conselleira) no prazo de 1 mes (fin
da vía administrativa).
9. Recurso contencioso-administrativo (vía xudicial)
novembro 2011

son nomeados a dedo.
• Apartado 6.6. hai que puntuar a impartición de aulas en galego, xa que
se puntúa todo.
• Apartado 6.3. incorporar a participación como solista e integrante de
agrupación de cámaras.
• Anexos XIV e XV onde di que se poderán presentar de novo os méritos
de non estar de acordo coa puntuación recibida, mais para iso cómpre
coñecer a puntuación recibida por
cada mérito alegado.
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Baremo a aplicar no Concurso de Traslados
1. Antigüidade
1.1. Antigüidade no centro
SUBAPARTADO
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

PUNTUACIÓN

Permanencia ininterrompida como funcionario de
carreira con destino definitivo no centro desde o
que se concurso
Primeiro e segundo ano

2 puntos/ano

Terceiro ano

4 puntos

Cuarto ano e seguintes

6 puntos/ano

Por cada ano como funcionario de carreira en
situación de provisionalidade
Por cada ano como funcionario de carreira en
centros de especial dificultade

2 puntos
2 puntos

1.2. Antigüidade no corpo
SUBAPARTADO
1.2.1. Servizos efectivos como funcionario de carreira no
corpo ou corpos aos que corresponda a vacante
1.2.2. Servizos efectivos como funcionario de carreira
noutros corpos docentes do mesmo ou superior subgrupo
1.2.3. Servizos efectivos como funcionario de carreira
noutros corpos docentes de subgrupo inferior

PUNTUACIÓN
2 puntos/ano
1,5 puntos/ano
0,75 puntos/ano

2. Pertenza ao corpo de catedráticos
SUBAPARTADO
Por ser funcionario 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
3.1. Doutoramento, posgraos e premios
extraordinarios
SUBAPARTADO

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 (máis de 60
créditos)

3 puntos

3.1.3. Suficiencia investigadora ou Diploma de estudos
avanzados

2 puntos

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

1 punto

3.2. Outras titulacións universitarias
SUBAPARTADO

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

3.3. Titulacións de ensinanzas de
réxime especial e da FP (EOI, conservatorios...)
SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

a) Por cada certificado de nivel C2 do Consello de
Europa
b) Por cada certificado de nivel C1 do Consello de
Europa
c) Por cada certificado de nivel B2 do Consello de
Europa
d) Por cada certificado de nivel B1 do Consello de
Europa
e) Por cada título de Técnico Superior de Artes
Plásticas e Deseño, Técnico Deportivo Superior ou
Técnico Superior de FP
f) Por cada título Profesional de Música e Danza

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto
2 puntos
1,5 puntos

4. Cargos directivos e outras funcións
(máx. 20 puntos)
SUBAPARTADO
4.1. Director
4.2. Vicedirector/a, subdirector/a, xefe/a de estudos,
secretario/a
4.3. Outras función docentes

Coordinador/a de ciclo, xefe/a de seminario, departamento
ou división de centros públicos docentes, asesor/a de
formación permanente ou director/a de un equipo de
orientación educativa e psicopedagógica, coordinador/a de
ABALAR, asesor/a da Consellaría ou as figuras análogas

PUNTUACIÓN
4 puntos /ano
2,5 puntos/ano
(ATA 5 PUNTOS)
1 punto/ano

5. Formación e perfeccionamento
(máx. 10 puntos)
SUBAPARTADO
5.1. Actividades de formación superadas

PUNTUACIÓN
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 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 animo de lucro sempre que devanditas
actividades sexan homologadas ou recoñecidas polas
Administracións educativas, así como as organizadas polas
Universidades. Puntuaranse con 0,1000 puntos por cada 10
horas de actividades de formación acreditadas. A estes
efectos sumaranse as horas de todas as actividades, non
puntuándose o resto do numero de horas inferiores a 10.
Cando as actividades viñesen expresadas en créditos
entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.
5.2. Impartición de actividades de formación e
perfeccionamento indicadas en 5.1.

Ata 3 puntos

Puntuarase con 0,1000 puntos por cada 3 horas de
actividade de formación acreditadas. A estes efectos
sumaranse as horas de todas as actividades, non
puntuándose o resto de número de horas inferiores a 3.
Cando as actividades viñesen expresadas en créditos
entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.
5.3. Por cada especiliadade da que se sexa titular do corpo
polo que se concursa e distinta á de ingreso no mesmo
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6. Outros méritos

6.4. Postos administración educativa

(máx. 15 puntos)

SUBAPARTADO

6.1. Publicacións
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.
PUNTUACIÓN

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

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

- No caso de libros, a seguinte documentación:
* Os exemplares correspondentes.
* 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 profesores, institucións culturais, etc.)
Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparezan, os datos requiridos
neste certificado haberán de xustificarse por calquera medio de proba
admisible en dereito.
- No caso de revistas, a seguinte documentación:
* Os exemplares correspondentes
* 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 ser valorados deberán ir
acompañados por un informe no cal o organismo emisor certifique en que basee
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.

Autor
Coautor
3 autores
4 autores
5 autores
Máis de 5
autores

Ata 1 pto
Ata 0.5 ptos
Ata 0.4 ptos
Ata 0.3 ptos
Ata 0.2 ptos
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

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

SUBAPARTADO
Por cada convocatoria na que se actuou efectivamente
como membro dos tribunais dos procedementos
selectivos de ingreso ou acceso aos corpos docentes
aos que se refire a LOE

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.

A acreditación justificativa de obter os premios correspondentes
expedida polas entidades convocantes, ou de participar nos proxectos
de investigación ou innovación expedidos pola Administración
educativa correspondente.

SUBAPARTADO
Titorización das prácticas do título universitario oficial
de Master para acreditar a formación pedagóxica e
didáctica esixida para exercer a docencia en
determinados ensinos do sistema educativo, así como
pola titorización das prácticas para a obtención dos
títulos universitarios de grao que o requiran

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

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

- Por premios en exposicións
ou en concursos ou en
certames de ámbito
autonómico, nacional ou
internacional.
- Por composicións estreadas
como autor ou gravacións
con depósito legal.
- Concertos como director,
solista, solista na orquestra ou
en agrupacións camerísticas
(dúos, tríos, cuartetos…)
- Por exposicións individuais
ou colectivas.

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

PUNTUACIÓN
0,25 puntos

6.6. Titorización de alumnos

(máx. 2,5 puntos)
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

1,5 puntos

6.5. Membros de tribunais

6.2. Premios
PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

No caso das composicións: certificado ou documento acreditativo no
que figure que é o autor e o depósito legal da mesma.
No caso das gravacións: certificado ou documento acreditativo no que
figure que é o autor ou intérprete e o depósito legal da mesma.
No caso dos concertos: programas onde conste a participación do
interesado e certificación da entidade organizadora, onde conste a
realización do concerto e a participación como. Director, solista ou
solista con orquestra/grupo.
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Mestres en expectativa de destino
OPOS. 07

OPOS. 08

OPOS. 09

OPOS.10

TOTAL ESPECIALIDADE

F. INGLESA 32

01

12

53

46

112

PED. TERAPÉUTICA 36

01

33

53

97

184

AUDIC. E LINGUAXE 37

03

26

50

64

143

157

83

207

447

E. PRIMARIA 38
TOTAL POR OPOSICIÓN

05

228

239

414

886

Mestres desprazados,
suprimidos e reingresados
DESPRAZADOS

19

SUPRIMIDOS

149

REINGRESADOS

04

591 PTFP
EXPECTATIVA

201 Cociña e pastelaría
202 Equipos electrónicos
204 Fabricación e instalación de
carpintaría e moble
206 Instalacións electrotécnicas
209 Mantemento de vehículos
211 Mecanizado e mantemento de
máquinas
212 Oficina de proxectos de
construción
216 Operacións de produción agraria
218 Perrucaría
219 Procedementos de diagnóstico
clínico e ortoprotésico
221 Procesos comerciais
222 Procesos de xestión
administrativa
226 Servizos de restauración
227 Sistemas e aplicacións
informáticas
228 Soldadura
229 Técnicas e procedementos de
imaxe e son

4
11
9

410 Frauta travesa
412 Fundamentos de
composición
416 Historia da música
427 Trompa
428 Trompeta
433 Violín

E. PRIMARIA 38

145

TOTAL

244

1

0.0000
20.2495
0.0000

2

1

52.8330

9
1
2
3
15

PROFESORADO DESPRAZADO,
SUPRIMIDO ou
REINCORPORADO

40
9
12
103
97
171
64
57
38
77
170
1
42
56

9
1
4
11
5
16
7
8
8
6
14

21.1662
22.1996
23.9996
16.8327
18.2495
21.7495
24.0829
15.9996
20.1829
20.9162
25.1662

4
11

12.9496
19.3159
0.0000

2
4
17
3

1

6
8
13
1

74.6151
72.1654
38.2163
16.9996

6
4

PROFESORADO DESPRAZADO,
SUPRIMIDO ou REINCORPORADO

2
2

BAREMO

15.4162

1
1
1

0.0000
1

6.3662

592 EE.OO.II.
015 Portugués

BAREMO

17.0201
27.4662
15.1662
0.0000
0.0000
15.1496
38.6396
0.0000
146.3332
0.0000
0.0000

1
1

2
4

4
12

EXPECTATIVA

590 PES
EXPECTATIVA

85
120
25
9
1
31
34
1
2
1

51.0826
80.6662
0.0000

595 ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO
PRÁCTICAS
595507-Debuxo artístico e cor
4
595509-Deseño de interiores
5
595512- Deseño gráfico
4
595515-Fotografía
1
595522- Medios informáticos
4

Profesorado que participará no próximo
concurso de traslados segundo
especialidade e situación administrativa
001 Filosofía
002 Grego
003 Latín
004 Lingua castelá e literatura
005 Xeografía e historia
006 Matemáticas
007 Física e química
008 Bioloxía e xeoloxía
009 Debuxo
010 Francés
011 Inglés
012 Alemán
016 Música
017 Educación física
018 Orientación educativa
018 Psicoloxía e pedagoxía
019 Tecnoloxía
053 Lingua e literatura galega
061 Economía
101 Administración de empresas
104 Construcións civís e edificación
105 Formación e orientación laboral
107 Informática
108 Intervención sociocomunitaria
110 Organización e xestión comercial
111 Organización e proc. de
mantemento de vehículos
112 Organización e proxectos de
fabricación mecánica
115 Procesos de produción agraria
124 Sistemas electrónicos
125 Sistemas electrotécnicos e
automáticos

0.0000
46.3662
33.3328

594 MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

Mestres funcionarios en
prácticas
99

1

BAREMO

4
23
3

EXPECTATIVA

EDUCACIÓN INFANTIL 31

PROFESORADO DESPRAZADO,
SUPRIMIDO ou
REINCORPORADO

20.7495
18.5996
0.0000

Notas:
1. Datos extraídos da Adxudicación definitiva dos destinos provisionais por especialidade, publicada na páxina web da Consellaría de Educación.
2. Hai especialidades non consignadas nestas táboas por non teren profesorado que se axuste aos parámetros recollidos, segundo a Resolución de 30 de maio de 2011 (DOG 07/07/11)
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PROFESORADO DESPRAZADO,
SUPRIMIDO ou REINCORPORADO

BAREMO

1

20.2495
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Concurso de Traslados específico entre o
profesorado do corpo de mestres para cubrir
prazas do Departamento de Orientación
Por fin, despois de tres anos,
convócase o concurso específico
de orientación. A CIG-Ensino así
o viu reclamando tanto na proposta
de calendario de temas a negociar,
como nas propias mesas en que se
tratou o concurso de traslados os
anos anteriores.
A CIG-Ensino criticou duramente
o baremo presentado p
pola Consellaría para a cobertura
ura destas prazas. A CIG-Ensino, quee considera que
neste tipo de postos se debe pedir a
titulación necesaria para o seu desenvolvemento, entende
de que no baremo débese esixir simplemente
mplemente
os requisitos de antigüidade
güidade
e os méritos relacionados
nados
co posto: habilitación/
ón/
especialización en peedagoxía terapéuticaa
ou en audición e linguaxe, coordinación
de departamentos
de orientación, a
especialidade de
pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe
ou os servizos
nos ESPA. A
estes requisitos
cabería engadir a
formación e/ou as
publicacións relacionadas expresamentee
co posto. O baremo presentado pola Consellaría,
llaría,
profundamente meritocrático,
ocrático,
tanto que se aparta do que se
recolle no concurso xeral, non ten
sentido, como se pode
de recoller que

se puntuará a pertenza ao corpo de
catedráticos ou méritos artísticos e
literarios como participación en concertos? Esiximos seriedade.
A CIG-Ensino reclamou que, de
non atenderse a nosa proposta sobre
o baremo, cando menos se asimilase ao baremo do concurso de traslados.
Outra das cuestións
nas que a CIG-Ensino
fixo fincapé foi na de
que se de-
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ben coñecer todas as vacantes.
Iso implica que a Consellaría faga
pública a rede de orientación. Ademais a CIG-Ensino reclamou que
se convoquen todas as prazas que
existen e máis as que se produzan
por resultas. A isto foi ao único que
respondeu a Consellaría, dicindo que
non cre que poida ofertar as vacantes por
p xubilación porque
p q
non poderían figurar
no anexo.
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Real Decreto 1594/2011, de 4 de novembro, polo que ese estabelecen
as especialidades docentes do Corpo de Mestres (BOE 09/11/2011)
Obxecto
Estabelece as especialidades docentes do Corpo de Mestres na etapa
de Educación Infantil e de Educación
Primaria.
Especialidades docentes do
Corpo de Mestres na EI e EP
Educación Infantil, Educación Primaria, Lingua estranxeira: Inglés,
Lingua estranxeira: Francés, Lingua
estranxeira: Alemán, Educación Física, Música, Pedagoxía Terapéutica e
Audición e Linguaxe.
Adquisición de especialidades
O persoal funcionario do corpo de
mestres poderá adquirir novas especialidades, á parte da especialidade
pola que aprobou as oposicións, por:
Proceso de adquisición de
novas especialidades, segundo o estabelecido no R/D 276/2007.
- Estar en posesión da titulación e
requisitos que se estabelecen no
anexo.
- Impartir as áreas propias da es-

pecialidade de Educación Primaria durante tres anos, a partir
da entrada en vigor deste real
decreto, e en máis do 30 por cento do seu horario, nos supostos
descritos nos apartados 3 e 5 do
artigo 3, adquirirase a especialidade de Educación Primaria.
Equivalencia entre as
especialidades
O persoal funcionario do Corpo de
Mestres terá recoñecidas as especialidades estabelecidas no presente
Real Decreto para as que estivera
habilitado á entrada en vigor deste
real decreto.
Docencia noutras ensinanzas
Poderá impartir docencia excepcionalmente nos módulos formativos de
carácter xeral dos PCPI.
Prazo extraordinario
de recoñecemento de
especialidades
O persoal funcionario que á entrada
en vigor do R/D 1364/2010 do Connovembro 2011

curso de Traslados (31 de outubro de
2010) reunise os requisitos exixidos
para habilitarse para especialidades
reguladas neste Real Decreto dispón
de tres meses, desde o 10 de novembro de 2011, para solicitar o recoñecemento de especialidades para as
que non se habilitou. Esta foi unha
proposta feita pola CIG-Ensino e
recollida no texto definitivo.
Este R/D ten carácter básico, é dicir, é de aplicación en todo o Estado.
Temos que lamentar que non fose
recollida a proposta da CIG-Ensino
en relación á especialidade de Educación Infantil, que dicía: “O Plan de
estudos referente á especialidade de
Educación Infantil debe contemplar
un currículo con itinerarios correspondentes ás especialidades que hoxe
imparte o profesorado de primaria,
co obxecto de que todos os postos
de Educación Infantil sexan cubertos
por profesorado de Educación Infantil, cos perfís necesarios para cubrir
as necesidades que hoxe cobren os
especialistas de primaria”
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