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ANEXO III
Baremo

 Méritos Puntos Total 
puntos 
máximo

Documentos 
xustificativos
(ver artigo 3)

1. Antigüidade:

Por cada ano de servizo como funcionario/a.
0,50 puntos 5 puntos

2. Méritos académicos:
As titulacións, no caso de que non fosen as exixidas con carácter xeral para 
o ingreso no corpo desde o cal se participa, valoraranse da forma seguinte:
(titulacións distintas ás alegadas para ingreso no corpo)

2.1. Polo título de doutor/a.........................................................

2.2. Titulacións de segundo ciclo: por cada licenciatura, 
enxeñaría, arquitectura ou títulos declarados legalmente 
equivalentes...................................................................................

2.3. Titulacións de primeiro ciclo: pola segunda diplomatura ou os 3 primeiros 
cursos dunha licenciatura.............................................

2.4. Título de grao...........................................................................

1 punto

0,50 puntos

0,25 puntos

0,50 puntos

2 puntos Copia das 
titulacións 
alegadas, se é 
o caso

3. Formación e perfeccionamento:

3.1. Actividades de formación superadas.

Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento 
sobre aspectos científicos e didácticos das especialidades do corpo a que 
pertenza o participante, ás prazas ou postos a que opte ou relacionadas 
coa organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, 
organizadas polo Ministerio de Educación, as administracións 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 0,1000 puntos por cada 10 horas de actividades de 
formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as 
actividades, non puntuándose o resto do número de horas inferiores a 10. 
Cando as actividades veñan expresadas en créditos, entenderase que cada 
crédito equivale a 10 horas.

3.2. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento 
indicadas no subpunto 3.1.

Puntuarase con 0,1000 puntos por cada 3 horas de actividade de formación 
acreditadas. Para estes efectos, sumaranse as horas de todas as 
actividades, non puntuándose o resto de número de horas inferiores a 3. 
Cando as actividades veñan expresadas en créditos, entenderase que cada 
crédito equivale a 10 horas.

Ata 5 puntos

Ata 3 puntos

 8 puntos Copia da 
documentación 
alegada, de ser 
o caso
Copia da 
documentación 
alegada, de ser 
o caso

4. Proxecto de traballo:

O proxecto de traballo deberá conter os obxectivos, planificación xeral, 
actividades, xustificación e definición a que corresponde a praza que se 
solicita (puntuación mínima exixida por esta epígrafe: 4 puntos).

Ata 6 
puntos polo 
proxecto 

Ata 6 
puntos

Orixinal, cunha 
extensión 
máxima de 20 
folios

5. Entrevista sobre o proxecto presentado (puntuación mínima exixida por 
esta epígrafe: 4 puntos).

Ata 6 punto Ata 6 
puntos
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