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OPOS 2022

Oposición
2/3 da nota final

Parte A (60% da nota)
Proba práctica
Parte B (40% da nota)
Desenvolvemento por 
escrito dun tema
Proba eliminatoria
Para superala hai que 
obter unha puntuación 
de polo menos o 25% do 
valor de cada unha das 
partes e unha puntuaión 
total, resultado de 
sumar as puntuacións 
ponderadas, igual ou 
superior a 5 puntos

(Cualifícanse de 0 a 10 puntos)

Parte A (40% da nota)
Presentación e defensa 
dunha programación 
didáctica
Parte B (60% da nota)
Preparación e exposición 
oral dunha unidade 
didáctica
Proba eliminatoria
Valórase globalmente 
de 0 a 10 puntos, de 
acordo cos criterios 
contidos nas rúbricas 
que se publican como 
anexos na convocatoria, 
debendo acadarse unha 
puntuación igual ou 
superior a 5 puntos 

(Cualifícanse de 0 a 10 puntos)

1ª 
PROBA

2ª 
PROBA

Importante
A nota da fase de oposición será a media aritmética das 
puntuación nas dúas probas, sendo necesario obter un 
5 para pasar á fase de concurso

Concurso - oposición 2022 segundo o RD 276/2007Concurso - oposición 2022 segundo o RD 276/2007

Concurso
1/3 da nota final

Formación
(Máximo 5 puntos)

 ⌛ Por cada ano en especialidades do 
corpo ao que opta en centros públicos 
(1,000 punto )

 ⌛ Por cada ano en especialidades de 
distintos corpos a que opta en centros 
públicos (0,500 puntos)

 ⌛ Por cada ano en especialidades do 
mesmo nivel ou etapa educativa que o 
impartido no corpo a que opta, noutros 
centros (0,500 puntos)

 ⌛ Por cada ano en especialidade de 
distinto nivel ou etapa educativa que o 
impartido no corpo a que opta, noutros 
centros (0,250 puntos)

 ⌛ Linguas estranxeiras (Nivel C1 ou superior 

1,000 punto; título estranxeiro do nivel B2 

0,500 puntos)

 ⌛ Actividades formativas homologadas                
(0,100 puntos por cada 10 horas)

Experiencia previa
(Máximo 5 puntos)

Outros méritos
(Máximo 2 punto)

 ⌛ Expediente académico (Como máximo 

1,500 puntos)

 ⌛ Estudos avanzados ou mestrado (1,000 

punto)

 ⌛ Título doutor (1,000 punto)

 ⌛ Premio extraordinario no doutoramento 
(0,500 puntos)

 ⌛ Outras titulacións universitarias (1,000 

punto)

 ⌛ Titulacións de ensinanza de réxime 
especial e da FP específica (0,500 ou 

0,200 puntos)

A puntuación máxima no concurso é de 10 puntos


