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Orde do 20 de setembro de 2007 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de 
catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 
 
 
 A disposición adicional décima, apartados 1, 2 e 3 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de Educación, establecen os requisitos para o acceso aos corpos de catedráticos de 
ensino secundario, artes plásticas e deseño e escolas oficiais de idiomas. 
 
 Asemade, o epígrafe 2 da disposición adicional duodécima da citada lei prescribe que 
os aspirantes que desexen acceder aos corpos de catedráticos deberán contar cunha 
antigüidade mínima de oito anos no correspondente corpo como funcionario de carreira e que 
o sistema de acceso será o concurso no que se valorarán os méritos relacionados coa 
actualización científica e didáctica, a participación en proxectos educativos, a avaliación 
positiva na actividade docente e, se é o caso, a traxectoria artística dos candidatos. 
 
 O Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de 
ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a 
que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei, no Capítulo II do Título IV 
regula o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensinanza secundaria, de artes 
plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 
 
 Por Decreto 50/2007, do 22 de marzo, poolo que se aproba a oferta de emprego 
público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten 
ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, da Comunidade 
Autónoma de Galicia, aprobaronse 400 prazas para o corpo de profesores de ensino 
secundario, 25 para o corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e 15 para o corpo de 
profesores de artes plásticas e deseño. 
 
 Na súa virtude, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria procede a 
convocar proceso selectivo de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de 
artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, de acordo coas seguintes bases: 
 
1.- Bases xerais. 
 
1.1. Convocatoria 
 

Convócase procedemento selectivo para acceder aos corpos de catedráticos de ensino 
secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 
 
1.2. Número de prazas que se convocan en cada corpo. 
 
O número de prazas que se convocan en cada un dos corpos é o seguinte: 
 
Corpo de catedráticos de ensino secundario:   400 
Corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño.   15 
Corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas:  25 
 
1.3. Distribución das prazas por especialidades. 

O número de prazas que se convocan en cada unha das especialidades é o seguinte: 
Corpo de catedráticos de ensino secundario: 
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ESPECIALIDADE NÚMERO DE PRAZAS 
CONVOCADAS 

Filosofía 16 
Grego 3 
Latín 9 
Lengua castelá e literatura 33 
Xeografía e Historia 35 
Matemáticas 41 
Física e química 25 
Biología e xeoloxía 28 
Debuxo 17 
Francés 11 
Inglés 42 
Alemán 0 
Música 5 
Educación física 20 
Psicología e pedagogía 5 
Tecnología 14 
Lengua e literatura galega 40 
Economía 7 
Administración de empresas 12 
Análise e química 1 
Asesoría e procesos de imaxe persoal 2 
Construccións civís e edificacións 2 
Formación e orientación laboral 6 
Hostelería e turismo 2 
Informática 4 
Intervención sociocomunitaria 1 
Navegación e instalacións mariñas 0 
Organización e xestión comercial 3 
Organización e proc. de mantemento de 
vehículos 2 
Organización e proxectos de fabricación 
mecánica 1 
Organización e proxectos sistemas 
energéticos 0 
Procesos de producción agraria 0 
Procesos na industria alimentaria 0 
Procesos diagnósticos clínicos e 
procedementos ortoprotésicos 2 
Procesos sanitarios 2 
Procesos e medios de comunicación 1 
Procesos e productos de textil, 
confección e pel 0 
Procesos e produtos en artes gráficas 0 
Procesos e produtos en madeira e moble 2 
Sistemas electrónicos 3 
Sistemas electrotécnicos e automáticos 3 
SUMATORIO 400 

 
Corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño: 
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ESPECIALIDADE NÚMERO DE PRAZAS 
CONVOCADAS 

Teoría e prácticas do deseño 1 
Debuxo artístico e cor 3 
Debuxo artístico 1 
Debuxo técnico 2 
Deseño gráfico 2 
Historia da arte 2 
Matématicas 1 
Materiais e tecnoloxía: deseño 1 
Volume 2 
SUMATORIO 15 

 
Corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas: 

ESPECIALIDADE NÚMERO DE PRAZAS 
CONVOCADAS 

Alemán 4 
Español para estranxeiros 0 
Francés 3 
Galego 3 
Inglés 14 
Italiano 1 
Portugués 0 
Ruso 0 
SUMATORIO 25  

 
1.4. Non acumulación 
 
As prazas que puiderán quedar vacantes non serán acumulables a outras especialidades do 
mesmo corpo nin as prazas que se ofertan noutro corpo 
 
1.5.- Normativa aplicable. 
 
A este procedemento selectivo seranlle de aplicación : a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 
de Educación; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de 
xaneiro; o Real Decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de 
ingreso, accesos e adquisición doutras especialidades nos corpos docentes aos que se refire a 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación e se regula o réxime transitorio a que se 
refire a disposición transitoria décimo sétima da citada Lei; o Real Decreto 1701/1991, do 29 
de novembro, polo que se establecen as especialidades do corpo de profesores de ensino 
secundario, se adscriben a elas os profesores correspondentes do dito corpo e se determinan as 
áreas e materias que deberá impartir o profesorado respectivo; o Real Decreto 1635/1995, do 
6 de outubro, polo que se adscribe ao profesorado dos corpos de profesores de ensino 
secundario e profesores técnicos de formación profesional ás especialidades propias da 
formación profesional específica; o Real decreto 1284/2002, do 5 de decembro, polo que se 
establecen as especialidades dos corpos de profesores de artes plásticas e deseño e mestres de 
taller de artes plásticas e deseño, adscríbense a elas os profesores dos devanditos corpos e 
determínanse os módulos, disciplinas e materias que deberán impartir; o Decreto 50/2007, do 
22 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de 
persoal funcionario dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de Educación, da Comunidade Autónoma de Galicia, a Lei 4/1988, do 
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26 de maio, da función pública de Galicia, e demais disposicións de aplicación xeral, así 
como o disposto na presente convocatoria.   
 
2.- Sistema selectivo. 
 
 De conformidade co establecido no artigo 39 do Real decreto 276/2007, do 23 de 
febreiro,o sistema de acceso aos corpos de catedráticos consiste nun concurso no que se 
valorarán os méritos que se relacionan no Anexo II da presente convocatoria, e coa 
puntuación que no mesmo se indica. 
 
3.- Requisitos dos candidatos. 
 
3.1. Requisitos para acceder ao corpo de catedráticos de ensino secundario. 
 

a) Estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou título de 
grao correspondente, ou titulación equivalente a efectos de docencia. 

b) Ser funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario. 
c) Acreditar unha antigüidade mínima de oito anos como funcionario de carreira no 

corpo de profesores de ensino secundario. 
d) Acreditar, nas especialidades que se establecen na base 4.da presente convocatoria, o 

coñecemento da lingua galega. 
 
3.2. Requisitos para acceder ao corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño. 
 

a) Estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou título de 
grao correspondente, ou titulación equivalente a efectos de docencia. 

b) Ser funcionario de carreira do corpo de profesores de artes plásticas e deseño. 
c) Acreditar unha antigüidade mínima de oito anos como funcionario de carreira no corpo 

de profesores de artes plásticas e deseño. 
 
3.3. Requisitos para acceder ao corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas. 
 

a) Estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou título de 
grao correspondente, ou titulación equivalente a efectos de docencia. 

b) Ser funcionario de carreira do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. 
c) Acreditar unha antigüidade mínima de oito anos como funcionario de carreira no 

corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. 
 

3.4. Requisito xeral para acceder a calquera dos corpos de catedráticos. 
 
 Os participantes deberán ter destino  nun centro actualmente dependente do ámbito de 
xestión da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. No caso do profesorado en 
situación de excedencia voluntaria o cumprimento deste requisito entenderase referido ao 
último centro de destino. 
 
 Non reunirán o requisito de participación os funcionarios docentes dependentes 
doutras administracións educativas que presten servizos temporalmente, en réxime de 
comisión de servizos, en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. 
 
4.- Requisito de coñecemento da lingua galega. 
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 Nas especialidades de Filosofía, Xeografía e Historia, Matemáticas, Bioloxía e 
Xeoloxía, Física e Química, Debuxo e todas as específicas de Formación Profesional deberá 
acreditarse estar en posesión do Celga 4, curso de perfeccionamento de galego ou equivalente 
debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta 
de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola 
que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua 
galega (publicada no DOG do 30 de xullo). Para estes únicos efectos, entenderase que reúnen 
este requisito os que superasen a proba de coñecementos da lingua galega no correspondente 
procedemento selectivo de ingreso no corpo. 
 
5.- Data na que deben estar perfeccionados os méritos que se aleguen. 
 
 A antigüidade no corpo e todos e cada un dos méritos que se relacionan no anexo II da 
presente Orde computaránse e deberán estar perfeccionados ao 31 de decembro de 2007. 
 
6.- Solicitude  
 
 
6.1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria porá a disposición dos 
interesados, a través de Internet,  na paxína web da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, no enderezo http://www.edu.xunta.es/cxcatedra o expediente persoal de cada 
interesado. 
 
6.2. Os concursantes non terán que presentar documenación xustificativa daqueles méritos 
que pretendan alegar que xa figuren no seu expediente persoal.  
 
6.3. Os concursantes deberán cumprimentar a través da páxina web da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitariano enderezohttp://www.edu.xunta.es/cxcatedra  os méritos 
que pretendan alegar e que non figuran no seu expediente persoal 
6.4.- Os concursantes deberán presentar a solicitude que se publica como anexo I xunto co  
anexo II relacionando todos os méritos alegados, e a documentación xustificativa daqueles 
méritos que non figuraban no expediente persoal e que cumprimentaron na páxina web da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, agás os relativos ao apartado 3.2 que se 
presentarán directamente ante o Tribunal correspondente, no prazo que este determine. 
 Ademais, aportarán o documento xustificativo do pagamento dos dereitos de participación no 
procedemento selectivo e, se é o caso, de acreditación de coñecementos da lingua galega. 
 
7.- Importe e pagamentos dos dereitos. 
 
Os dereitos de participación no procedemento selectivo serán de 39,16 euros. 
 
Estarán exentos do pagamentos dos dereitos de participación, logo de xustificación 
documental: 
 

a) persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%. 
b) Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoria especial; 

no caso de membros de categoría xeral terán unha bonificación do 50%. 
 
O importe dos dereitos de participación e, se é o caso, os gastos de transferencia 
correspondentes faranse utilizando o impreso de autoliquidación sinalado no anexo VII. O 
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dito impreso facilitaráselles aos interesados xunto co impreso de solicitude e débese cubrir os 
códigos que figuran no citado anexo. 
 
A non presentación deste anexo, dentro do prazo, no que figure o selo da entidade bancaraia, 
determinará a exclusión do aspirante. En ningún caso a presenación deste anexo suporá 
substitución do trámite de presentación en tempo e forma da solicitude. 
 
Tamén poderá efectuarse o pagamento pola internet no enderezo : 
http:www.cixtec.es/consellería/ga/ser/pago/pago.htm. Neste caso é obrigatorio enviar o 
xustificante que se imprime ao efectuar o pagamento. 
 
8.- Prazo de presentación de solicitudes e documentación acreditativa dos méritos. 
 
O prazo de presentación de solicitudes e da documentación a que se fai referencia na base 6.4 
da presente convocatoria será dende o 15 de novembro de 2007 ata o 31 de decembro de 
2007. 
 
A documentación relativa aos méritos establecidos nos apartados 3.2 do anexo II da presente 
convocatoria xunto co anexo..., presentaranse ante o tribunal correspondente no prazo que 
este estableza, de acordo co previsto na base 6.3. 
 
9.- Lugar de presentación das solicitudes e documentación. 
 
As solicitudes e documentación dirixiranse á Secretaria Xeral da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria, podendo presentarse: 
 

a) No rexistro xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
b) Nas delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
c) En calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 

de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común, de acordo coas condicións establecidas no citado precepto. No caso de que se 
optase por presentar a solicitude ante unha oficina de correos, faranse en sobre aberto, 
para que a instancia sexa datada e selada polo funcionario ou funcionaria de correos 
antes de ser certificada. 

 
10.- Admisión de aspirantes. 
 
10.1. Lista provisional 
 
Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, a Secretaria Xeral fará pública no Diario 
Oficial de Galicia a lista provisional de admitidos e excluídos, por corpos e especialidades. 
No caso de exclusión, específicarase a causa da mesma. 
 
10.2. Reclamacións contra a lista provisional. 
 
Contra a lista provisional, os interesados e interesadas poderán interpoñer, no prazo de dez 
días naturais, a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e 
perante a Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitarias, as 
reclamacións que estimen oportunas. 
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10.3. As reclamación presentadas serán aceptadas ou rexeitadas na resolución pola que se 
aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos, que igualmente se publicará no Diario 
Oficial de Galicia. 
 
10.4. Recursos contra a lista definitiva. 
 
Contra a resolución que aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos, os interesados e as 
interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a Conselleira de Educación e 
Ordenación Universitaria, no prazo dun mes, a contar a partir do día seguinte ao da súa 
publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto no artigo 114 da Lei 30/1992, do 
26 de novembro. 
 
10.5. Reintegro dos dereitos de participación. 
 
Os dereitos de participación serán reintegrados, a peticion dos interesados ou interesadas, aos 
aspirantes que fosen excluídos definitivamente do procedemento selectivo, por falta dalgún 
dos requisitios para participar no mesmo. 
 
11.- Órganos de selección. 
 
A selección dos participantes será realizada polos tribunais. 
 
11.1. Tribunais cualificadores. 
 
A Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria procederá ao 
nomeamento dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo e fará pública a súa 
composición no Diario Oficial de Galicia. 
 
Nomearanse, polo menos, catro tribunais para o corpo de catedráticos de ensino secundario e 
un tribunal para o corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño e outro para o corpo de 
catedráticos de escolas oficiais de idiomas. 
 
Na súa composición tenderase á paridade, agás que razóns fundadas e obxectivas o impidan. 
 
Os tribunais estarán constituídos por funcionarios de carreira en activo do corpo de 
catedráticos correspondente, do corpo de inspectores de Educación ou do corpo a extinguir de 
inspectores ao servizo da Administración educativa. 
 
Con carácter xeral, os tribunais estarán compostos por: 
 
- Un presidente ou presidenta, designado directamente pola Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. 
- Un mínimo de catro vogais, designados por sorteo público, entre os funcionarios de carreira 
do corpo de catedráticos da especialidade correspondente. Se con posterirodiade tivese que 
substituírse algunha persoa titular ou suplente do tribunal, o titular será substituído polo 
correspondente suplente ou, no seu defecto, polos que o sigan segundo a orde que figuren na 
disposición que os nomeou. Se non puídese actuar o suplente número catro pasaríase ao 
suplente número 1. 
 
De non poder actuar tampouco os suplentes, a Secretaría Xeral designara á seguinte persoa 
catedrática segundo a relación alfabética da especialidade. 
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Quedarán exentos da participación no sorteo aqueles catedráticos que presten servizos na 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ou nas súas delegación provinciais ou 
noutros postos de carácter administrativo. 
 
11.2. Tribunais suplentes. 
 
Para cada tribunal designarase  polo mesmo  procedemento un tribunal suplente. 
 
11.3. Sorteo público. 
 
A data e lugar de celebración do sorteo público anunciarase mediante Resolución da 
Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. O antedito anuncio 
será publicado no Diario Oficial de Galicia. 
 
11.4. Constitución dos tribunais. 
 
11.4.1. Logo de convocatoria da presidencia constituíranse os tribunais. Para a válida 
constitución é precisa a asistencia do presidente ou presidenta titular, ou, se é o caso, do ou da 
suplente, e de, polo menos, a maioria dos vogais. 
 
 Na citada sesión acordarán todas as decisións que lles correspondan para o correcto 
desenvolvemento dos procedementos selectivos. 
 
 Actuará como secretario ou secretaria o vogal con menor antigüidade no corpo, agás 
que o tribunal acorde designalo doutra maneira. 
 
11.4.2. Salvo que concorran circunstancias excepcionais, que serán apreciadas pola Secretaría 
Xeral, unha vez constituídos os tribunais só poderán actuar os membros presentes no acto de 
constitución e bastará coa asistencia da maioria dos seus membros para a validez das sesións. 
Non obstante, se chegado o momento da actuación dos tribunais estes non puidesen actuar 
polo menos coa maioria dos seus membros, a Secretaría Xeral adoptará as medidas oportunas 
necesarias co fin de garantir o dereito dos aspirantes á participación no procedemento 
selectivo. 
 
11.4.3. A suplencia do presidente será autorizada pola Secretaría Xeral; a dos vogais, polo 
presidente ou presidenta que vaia actuar, tendo en conta que deberá recaer no vogal suplente 
respectivo ou, no seu defecto, nos que o sigan, segundo a orden en que figuren na disposición 
que os nomeou. 
 
11.4.4. De conformidade co establecido no artigo 8.3 do Real Decreto 276/2007, do 23 de 
febreiro, a participación nos órganos de selección terá carácter obrigatorio salvo causas de 
forza maior debidamente xustificadas e apreciadas pola presidencia do tribunal. 
 
11.5. Competencia dos tribunais. 
 
Serán competencias dos tribunais as seguintes: 
 

a) A baremación dos méritos da fase de concurso, sen prexuízo do disposto na base 
común 12. 
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b) A declaración dos aspirantes que resultan seleccionados, a publicación das listas 

correspondentes a eles, así como a súa elevación á Secretaría Xeral. 
 

c) A conformación do expediente administrativo mediante a formalización dos modelos 
que lles sexan facilitados pola Secretaría Xeral. 

 
Os tribunais non poderán declarar que superaron o procedemento selectivo un número de 
aspirantes superior ao de prazas convocadas en cada corpo e especialidade. 
 
11.6. Abstención e recusación dos tribunais. 
 
Os membros dos tribunais absteranse de intervir se se desen as circunstancias sinaladas no 
artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común.  
 
Así mesmo, os aspirantes poderán recursar os membros do tribunal cando concorran as 
circunstancias previstas no parágrafo anterior, de acordo co artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro. 
 
11.7. Categoría dos tribunais. 
 
Os tribunais que actúen no proceso selectivo e a comisión de baremación estarán incluídos, 
para os efectos que prevé o Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), dentro da 
categoría primeira. 
 
11.8. Indemnizacións por razón do servizo. 
 
Os tribunais e as comisións de baremación terán dereito ás indemnizacións por razón do 
servizo previstas na normativa vixente. 
 
11.9. Autonomía dos órganos de selección. 
 
Os órganos de selección actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables da 
obxectividade do procedemento e garantirán o cumprimento das bases da convocatoria. 
 
12.- Sistema de selección. 
 
 
12.1. Concurso 
 
 De conformidade co establecido no artigo 39 do Real decreto 276/2007, do 23 de 
febreiro,o sistema de acceso aos corpos de catedráticos consiste nun concurso no que se 
valorarán os méritos que se relacionan no Anexo III da presente convocatoria, e coa 
puntuación que no mesmo se indica. 
 
 A valoración do baremo, agás o apartado 3.2, será efectuada en nome dos tribunais, 
por unha comisión integrada por funcionarios e, se é o caso, persoal laboral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, que facilitará aos tribunais as puntuación definitivas. 
 
12.2. Puntuacións provisionais. 
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As puntuacións provisionais,  por corpos e especialidades, e por epígrafes do baremo faranse 
públicas na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, nas súas delegacións 
provinciais así como no endezo da internet http://www.edu.xunta.es. 
 
12.3. Reclamacións contra as puntuacións provisionais 
 
Contra a puntuación provisional outorgada pola comisión baremadora poderase presentar 
reclamación, perante a Secretaria Xeral, no prazo de dez días hábiles a contar desde o día 
seguinte ao da súa publicación. 
 
Contra a puntuación provisional outorgada polos tribunais no apartado 3.2 poderase presentar 
reclamación, perante o propio tribunal, no prazo de dez días hábiles a conta desde o día 
seguinte ao da súa publicación. 
 
12.4. Puntuación definitiva. 
 
Resoltas as reclamacións contra as puntuacións provisionais, a comisión baremadora e os 
tribunais procederán á publicación das puntuacións definitivas. 
 
12.5. Recurso de alzada contra as puntuación definitivas. 
 
Contra as puntuacións definitivas poderá interpoñerse recurso de alzada, perante a Conselleira 
de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao 
da súa publicación. 
 
13.- Superación do procedemento selectivo 
 
A comisión baremadora facilitará aos tribunais as puntuacións definitivas dos apartados por 
ela baremados. Os tribunais acumularán as puntuacións de todos os apartados do baremo e 
elaborarán unha relación de todos os aspirantes por orde de puntuación. 
 
Resultarán seleccionados e accederán ao corpo de catedráticos que proceda aqueles 
candidatos que ao seren ordenados segundo a puntuación do concurso obteñan un número de 
orde igual ou inferior ao número de prazas convocadas no corpo e especialidade 
correspondente. 
 
 
Os posibles empates resolveranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios: 
 

a) Maior puntuación en cada un dos apartados do baremo pola orde na que aparecen no 
anexo II da presente convocatoria. 

b) Maior puntuación nos subapartados do baremo, pola orde na que aparecen no anexo II 
da presente convocatoria. 

c) Maior número de anos de servizo como funcionario de carreira no corpo desde o que 
se concursa. 

d) Maior número de anos de servizo como funcionario de carreira de corpos docentes. 
e) Menor número de rexistro de persoal ou maior puntuación no ingreso no corpo desde 

o que se concursa. 
f) Maior número de anos de servizo como funcionario do corpo desde o que se concursa. 
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14.- Acceso por máis dunha especialidade. 
 

Aqueles aspirantes que acaden a puntuación para acceder por máis dunha especialidade do 
mesmo corpo entenderase que acceden pola especialidade na que posúen o seu actual destino 
definitivo, cubríndose a outra praza a persoa que proceda en función das puntuacións do 
procedemento selectivo. 

 
15. Destino no corpo de catedráticos. 
 
De conformidade co previsto no artigo 39.3 do Real Decreto 276/2007, do 23 de febreiro, 
os que accedan ao corpo de catedráticos mediante esta convocatoria estarán exentos da 
realización da fase de prácticas e permanecerán como catedráticos no mesmo destino que 
ocuparan no corpo de procedencia. 
 
16.- Efectividade do nomeamento. 
 
Os funcionarios que accedan ao corpo de catedráticos en virtude da resolución da presente 
convocatoria serán nomeados con efectividade do 1 de setembro de 2008. 
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ANEXO III 

Baremo para a valoración de méritos 

Méritos Puntos Documentos xustificativos 

I. Traballo desenvolvido:máximo 5.5 puntos 

1.1. Por cada ano como 
funcionario de carreira do corpo 
desde o que se aspira ao acceso 
que exceda dos oito esixidos 
como requisito  

0,400 

 Fotocopia da toma de posesión e , se 
é o caso, do cesamento. 

 

* Por esta subepígrafe (1.1) non 
poderán obter máis de 4,000 
puntos.  

 

 
 

1.2. Desenvolvemento de 
funcións específicas:  

 
 

 

a) Por cada ano de exercicio na 
función inspectora  

0,150 

Fotocopia compulsada do 
nomeamento, con expresión da 
duración real do cargo e, se é o caso, 
da dilixencia de cesamento. 

b) Por cada ano de exercicio 
como director dun centro público  

0,150 

Fotocopia compulsada do 
nomeamento, con expresión da 
duración real do cargo e, se é o caso, 
da dilixencia de cesamento 

c) Por cada ano de exercicio 
como vicedirector, xefe de 
estudos, secretario, 
administrador ou profesor 
delegado nas seccións de 
formación profesional e outros 
cargos directivos  

0,100 

Fotocopia compulsada do 
nomeamento, con expresión da 
duración real do cargo e, se é o caso, 
da dilixencia de cesamento. 

 

d) Por cada ano de servizos como 
cargo directivo na Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria, Ministerio de 
Educación e Ciencia ou 
departamentos de Educación das 
restantes comunidades 
autónomas, con competencias en 
materia educativa, con categoría 
de xefe de servizo ou nivel 
equivalente ou superior  

0,150 

Fotocopia compulsada do 
nomeamento, con expresión da 
duración real do cargo. 

 

e) Por cada ano de xefe de 
departamento, xefe de división, 
coordinador de equipo de 
normalización e dinamización 
lingüística. 

0,050 

Certificación do director do centro, 
especificando data de inicio e 
cesamento. 
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* Por esta subepígrafe (1.2.) non 
se poderán obter máis de 2,500 
puntos 

  

 
 

  

II. Cursos de formación e perfeccionamento superados:máximo 3 puntos 

2.1. Por cada curso de formación 
e perfeccionamento cunha 
duración non inferior a 30 
horas,recibido ou impartido, 
convocado por administracións 
públicas con plenas 
competencias educativas ou por 
universidades, ou actividades 
incluídas no plan de formación 
permanente organizados por 
entidades colaboradoras coas 
administracións educativas ou 
actividades recoñecidas pola 
administración educativa 
correspondente  

0,100 ata 
un 
máximo 
de 1,500 
punto 

Fotocopia compulsada do certificado de 
asistencia. De non figurar o número de 
horas, deberá xuntarse certificado da 
autoridade convócante no que se faga 
constar a duración en horas. 

 

2.2. Por cada curso de formación 
e perfeccionamento cunha 
duración non inferior a 100 
horas, recibidos ou 
impartidos,convocados por 
administracións públicas con 
plenas competencias educativas 
ou por universidades, ou 
actividades incluídas no plan de 
formación permanente 
organizados por entidades 
colaboradoras coas 
administracións educativas ou 
actividades recoñecidas pola 
administración educativa 
correspondente. 

0,375 ata 
un 
máximo 
de  1,500  

Fotocopia compulsada do certificado de 
asistencia. De non figurar o número de 
horas, deberá xuntarse certificado da 
autoridade convócante no que se faga 
constar a duración en horas. 

 

III. Outros méritos:  3 puntos 

3.1. Méritos académicos:  Ata 1,250 
 
 

a) Polo grao de doutor  1,000 
Certificación académica ou fotocopia 
compulsada do título de doutor. 

b) Polo certificado-diploma de 
estudos avanzados (Real decreto 
778/1998, do 30 de abril), o 
título oficial de máster (Real 
decreto 56/2005, do 21 de 
xaneiro), Suficiencia 
investigadora e calquera outro 
titulo equivalente, e lectura da 
tesina 

0,250 

Certificación académica ou fotocopia do 
título ou, se é o caso, do aboamento dos 
dereitos de expedición, conforme a Orde do 
8 de xullo de 1998 (BOE do 13 de xullo), ou 
certificación acreditativa da lectura da 
tesina. 

b) Por premio extraordinario ou 0,150 Certificación académica ou fotocopia 
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de honra na titulación alegada 
para ingreso no corpo  

compulsada do título alegado na que conste 
tal cualificación. 

c) Por premio extraordinario de 
doutorado 

0,150 
Certificación académica ou fotocopia 
compulsada do título alegado na que conste 
tal cualificación. 

d) Por título de licenciado 
distinto do alegado para ingreso 
no corpo  

0,300 
Certificación académica ou fotocopia 
compulsada do título correspondente. 

e) Por outro título de grao medio  0,100 
Certificación académica ou fotocopia 
compulsada do título correspondente. 

3.2. Publicacións e méritos 
artísticos:  

Ata 
1,7500 
punto 

 

 

a) Por publicacións de carácter 
didáctico sobre a disciplina 
obxecto do concurso ou 
directamente relacionadas 
coa organización escolar : 

 
 
 

Ata 0.750 

No referente a materiais publicados en 
soportes especiais como vídeos, CD-Rom, 
et. Será necesario aportar a documentación 
impresa que poidan acompañar estas 
publicacións (carátulas, folletos explicativos 
dos obxectivos e contidos, impresións, 
etc.).No caso das publicacións que solo se 
dan en formato electrónico presentarase un 
informe oficial no cal o organismo emisor 
certificará que a publicación aparece na 
base de datos bibliográfica. Neste 
documento indicarase a base de datos, o 
título da publicación, os autores, a revista, o 
volume, o ano e a páxina inicial e final. 

Os exemplares correspondentes. 

b) Por publicacións de carácter 
científico sobre a disciplina 
obxecto do concurso  

Ata 0.750 

No referente a materiais publicados en 
soportes especiais como vídeos, CD-Rom, 
et. Será necesario aportar a documentación 
impresa que poidan acompañar estas 
publicacións (carátulas, folletos explicativos 
dos obxectivos e contidos, impresións, etc.). 

No caso das publicacións que solo se dan en 
formato electrónico presentarase un informe 
oficial no cal o organismo emisor certificará 
que a publicación aparece na base de datos 
bibliográfica. Neste documento indicarase a 
base de datos, o título da publicación, os 
autores, a revista, o volume, o ano e a 
páxina inicial e final. Os exemplares 
correspondentes 

 

c) Por participación en proxectos 
relacionados coa actualización 
científica e didáctica  

Ata 0.100 
Certificación orixinal ou fotocopia 
compulsada, do director do proxecto. 
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Disposicións complementarias. 

Primeira.-Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados ata a data de 

finalización do prazo de presentación de solicitudes. 

Segunda.-Para os efectos do punto 1.2 non se poderán acumular as puntuacións cando 

os servizos fosen prestados simultaneamente. 

Terceira.-Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: na 

epígrafe 1.1: 0,016; na epígrafe 1.2.a): 0,012; na epígrafe 1.2.b): 0,012; na epígrafe 

1.2.c): 0,008; na epígrafe 1.2.d): 0,008; na epígrafe 1.2.e): 0,004  

 

Cuarta.-En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a 

obtención dun título académico, incluído o doutorado.  

Quinta.- A puntuación do título de doutor é incompatible coa puntuación do apartado 

3.1.b). 

Sexta.-Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica. 

Sétima. Nas especialidades nas que é requisito non se valorarán os cursos do Celga 1, 2, 

3 e 4, nin os  de iniciación e perfeccionamento de galego. 

Oitava.-De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as 

equivalencias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma 

consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e perfeccionamento. 
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ANEXO IV 
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