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CONCURSO DECONCURSO DE
TRASLADOS

- Concurso de traslados do
Concurso de traslados de

- Concurso específico de traslados entre funcionarios do corpo de Mestres para
cubrir prazas da
- Concurso de traslados para a provisión de vacantes na
- Concurso específico de traslados entre funcionarios do corpo de profesores de
ensino secundario para cubrir prazas nos centros específicos de

corpo de Mestres.
- Secundaria.

xefatura do departamento de orientación.
Inspección educativa.

educación e
promoción de adultos.

corpo de mestres

INFORMACIÓNS PARA TER EN CONTA PARA O CONCURSO DE TRASLADOS

Cabe salientar os seguintes aspectos
�

�

�

�

�

�

Este concurso de trasládos é de ámbito exclusivamente galego. Non poderá concursar o profesorado con
destino fóra de Galiza.

As mestras e mestres en prácticas teñen que concursar. Participan con 0 puntos. Isto é, non poden presentar
méritos.

Os mestres poden solicitar vacantes no 1º ciclo da nestas especialidade aínda que estean
destinados en primaria (a norma recolle que tamén poden facelo os deAL pero, como é sabido, non existen prazas deAL
catalogadas oficialmente na ESO).

A cumprimentación da instancia a través de internet non exime da obrigatoriedade de presentala por escrito.
As solicitudes do concurso poden presentarse nas .
Incrementaranse as anticipada prevista na LOE que se
produzan no 2007 (solicítanse entre xaneiro e febreiro) e confírmanse o 30 de abril

especialistas en PT ESO

secretarías dos centros
vacantes producidas pola xubilación voluntaria

.

Poderá concursarse a prazas de , neste caso
soamente poderán concursar aqueles profesores e profesoras que estean destinados definitivamente nesta etapa.

Educación Infantil e Primaria e do primeiro ciclo da ESO

�

CIG-Ensino CIG-Informa

CIG-
Ensino

edita este co
obxectivo de proporcionar a información máis
clara ao conxunto dos docentes que participan
no Concurso. No presente documento tes
diante a recompilación realizada pola

das múltiples instrucións enviadas
pola Consellaría ao longo destes últimos anos.

Puntuacións mínimas con que se
obtivo destino no concurso 07/08

ESPEC. PUNT. MÍNIMA ULTIMA EXPC.
OPOS. DEST.

EI (31) 0 (F. PRÁCTICAS) 2006 29
F.I(32) 4.332 2003 127
F.F(33) 0 (F. PRÁCTICAS) 2006 1
E.F(34) 0 (F.PRÁCTICAS) 2006 22
E.M(35) 0.6332 2005 19
P.T(36) 2.332 2005 91
A.L(37) 44.152 2004 111
E.P(38) 4.332 2003

Como se observa no cadro na especialidade de

E.I., F.F., e E.F. obtívose destino con 0 puntos

O día 30 de outubro tratáronse na Mesa Sectorial os proxectos de ordes do concurso de traslados do corpo de

mestres, de secundaria, de orientación de primaria, EPA do corpo de profesores de secundaria e inspección

Prazos de reclamacións contra as adxudicacións provisionais
Ante a nosa demanda de ampliar os prazos, anunciaron que os unificarían ao redor
dos 10 días. De todos os xeitos esta información será definitiva na próxima
publicación no DOG de todos os concursos.

PRAZO PREVISTO DE SOLICITUDE SERÁ DO 8 AO 24 DE NOVEMBRO
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Os cursos de perfeccionamento nos que a administración
educativa ou as Universidades actúan exclusivamente como
colaboradoras, non puntúan.
As
ao ano 1992

Ao persoal docente destinado en non se lle puntúa
por actividades desenvolvidas nos seus propios centros, si
noutros.
Os cursos de perfeccionamento homologados ou recoñecidos
polas administracións educativas son valorados.
Todos os deben ser valorados con

.
Nos cursos recibidos ou impartidos non cabe redondear a
puntuación (77 horas=0.7).
Non é puntuábel ter superado a proba de galego no concurso-
oposición de ingreso no corpo.
Non se valorarán cursos pertencentes a estudos que conducen
á expedición dun título.
Certificación de monitor/a de formación en centros do MEC
non puntúa.
A actividade de responsábel de centro no programa “Entre
nós, en galego” é puntuábel polo apartado E-1 (cursos
impartidos)
As actividades en escolas viaxeiras non son puntuábeis como
actividades de formación.
Con carácter xeral o CAP non é valorábel. Unicamente se
puntúa se o concursante accedeu ao Corpo de Mestres co

Título de Mestre ou Dip. en EXB, ou ben, accedendo como
licenciado, non convalidou o curso selectivo de formación
(ano de prácticas) a través do CAP.
A puntuación por novas especialidades (E.3) é só para as
adquiridas por oposición.
As coord nacións dos Programas e as Accións

non puntúan.
en prácticas non puntúan.

1 crédito = 10 horas.

Antes de 1983 60 h
1983-1989 95 h
Desde 1989 75 h

ILG, I.I, USC 60 h

D. Xeral Política L. 150 h

Lingua III ou sup. 120 h
Xeog. de Galiza 30 h
Historia de Galiza 30 h
Medio Natural 30 h
Did. da L.Galega 30 h
Literatura Galega 30 h

CEFORES

cursos de especialización 2
puntos

As titorías de alumnado
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i SOCRATES
COMENIUS

CURSOS DE GALEGO

Iniciación - Perfeccionamento (Xunta)

Iniciación - Perfeccionamento

Capacitación en Lingua galega

Outros cursos

homologacións de actividades de formación son posteriores
Existe, de todas formas, unha listaxe de cursos

anteriores a este ano con recoñecemento de horas a efectos de
homologación

.

.
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E. CURSOS
E.- CURSOS MÁXIMO: 3,5 puntos
E.1. Cursos impartidos: 0.10 / 10 horas Máximo: 1 punto

E.2. Cursos superados: 0.10 / 10 horas
E.3. Nova especialidade por oposición:

CRITERIOS DE BAREMACIÓN EMPREGADOS NAS COMISIÓNS NO CURSO 2006/07

0.5 cada unha

Baremación de méritos pola Comisión (unha vez baremadas vanse publicando en internet).

Publicación oficial da .puntuación provisional

Reclamación á puntuación provisonal (dirixida á Secretaría Xeral). 10 días naturais

Revisión das reclamacións presentadas e publicación da .puntuación definitiva

Resolución provisional do concurso de traslados (DOG).

Prazo para á adxudicación provisional ou para a (dirixida á Secretaría Xeral).reclamacións renuncia

Resolución definitiva do concurso de traslados (DOG).

Recurso de alzada (dirixida á Conselleira) no prazo de 1 mes (fin da vía administrativa).

Recurso contencioso-administrativo (vía xudicial).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROCESO DO CONCURSO DE TRASLADOS
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Se se accedeu ao Corpo de Mestres coa condición de licenciado,
non puntúa nin a licenciatura nin a diplomatura.
Para obter puntuación por outras titulacións (licenciatura,
diplomatura) é obrigatorio presentar o título de mestre.
O título de profesor de Piano non ten a condición de titulación
de primeiro ciclo (Circular 1/98) nin de licenciatura (inst.
D.X./01).
O título de Profesor Superior de Piano equivale a licenciatura.
O título de Piloto da Mariña Mercante non puntúa por non ser
expedido por autoridade académica.
As licenciaturas, se se cursaron completas inclu ndo o 1º ciclo-,

presentando o certificado de estudos, puntuaranse como diplom
(1.5) + licenc. (1.5) = 3 puntos.

Nas licenciaturas de catro anos o 1º ciclo (equivalente a
diplomatura) puntúase se se acreditan 180 créditos ou os 3
primeiros cursos.
Os títulos de Graduado social e Asistente social equivalen a
Diplomatura.
A superación do Curso de Adaptación non supón titulación de 1º
ciclo.

- í

A licenciatura en Teoloxía puntúa como tal.

MÁXIMO: 3 puntos
2.5 puntos
1.5 puntos
1.5 puntos

TITULACIÓNS
F.1. Doutoramento
F.2. Licenciatura
F.3. Diplomatura

F.-

F. TITULACIÓNS

Máximo: 2 punto

AFILIATE



confederacion intersindical galega 3

Novembro 2007

G. OUTROS MÉRITOS
G.1 G.2 ) Cargos directivos

Os cargos desempeñados desde a
condición de funcionario de
carreira.
Os nomeamentos nos que consta
curso completo, aínda que non
exista posesión ou cesamento.
Os nomeamentos de cargos
directivos, se están asinados polo
Delegado/a de Educación
O desempeño de cargo de
vicedirector nun IES

O desempeño de posto de traballo
en EPA non puntúa, agás cargos
directivos en centros específicos
con nomeamento expedido pola
Delegación.
O desempeño de cargos en centros
privados, incluídos concertados,
agás mestres de carreira que,
transformado o centro de réxime
especial en privado/concertado,
desempeñan ou desempeñaron
cargos.

G.3 ) Coordenacións

O desempeño do cargo de
responsábel en centros de menos de
3 unidades (unitarias). Deberá
presentarse nomeamento expedido
pola Delegación provincial.
A partir da entrada en vigor do
ROC (decreto 374/96) puntúanse
as seguintes coordinacións: Ciclos
(incluído o 1º ciclo da ESO),
Equipo de Normalización
Lingüística e Equipo de
Actividades Complementarias e
Extraescolares.
As coordinacións que constan por
curso escolar valóranse como un
ano.
As coordinacións nas que figura
unha data de remate (p.ex.30 de
xuño) valóranse por meses e non
por curso completo.
Os asesores/as SIEGA e de
formación permanente.
As coordenacións, para ser
puntuadas, deben estar visadas pola
Inspección Educativa
Os Departamentos de Actividades
Audiovisuais son puntuábeis até a

publicación do ROC.(Do mesmo
xeito calquera Departamento
anterior ao curso 96/97 -publicación
do ROC- que fose creado no centro
e estea visado pola Inspección debe
ser puntuado):

CURSO
Departamentos EXB 71/72
Equipos ciclo 81/82
Equipo N.L 89/90

Os servizos prestados nos Equipos
Psicopedagóxicos de Apoio .
As coordinacións “de nivel”.
As coordinacións do 1º nivel en
centros específicos de E.P.A..
As actividades de radio escolar.
A coordinación do Dep. de
Educación Especial (non se
contempla no ROC).
É incompatíbel, a efectos de
puntuación, o desempeño de cargos
directivos con coordinacións ou ter
dúas ou máis coordinacións no
mesmo curso.
O desempeño de postos nos
departamentos de Orientación
adquiridos pola vía do Concurso
Específico non son valorábeis. (1ª
convocatoria 1998)

Unicamente se valorarán os
servizos prestados na
Administración se o posto
desempeñado é de nivel de
complemento igual ou superior ao
do Corpo de Mestres. Os docentes
en Comisión de Servizos que
perciban as súas retribucións como
tales non puntúan por este apartado.

As copias cotexadas con ISBN
serán valoradas.
Libro: 1
Rev. Especializada: 0.25
Rev. non especial. 0.10

As publicacións en CD-ROM ou
vídeos puntúan como publicacións
en revista especializada. Deberán
presentar orixinal perfectamente
rexistrado.
As emisións radiofónicas ou

televisivas puntúan como
publicacións en revista non
especializada. Deberán xustificarse
mediante certificacións da emisora e
acompañar copia da gravación.
As comunicacións a congresos,
publicadas en libro, serán valoradas
dividindo o punto que corresponde
polo número de achegas persoais
publicadas no libro
Novas instrucións sobre baremos de
publicacións Circular 20/2006
apartado 9.4) que

- Non serán valoradas as
publicacións nas que sexa autor e
editor

- Esixirase unha certificación da
editorial na que conste o nº de
exemplares e a súa distribución
en librerías comerciais.

- No caso de publicacións só en
formato electrónico presentarase
un informe oficial no cal o
organismo emisor certificará que
a publicación aparece na base de
datos bibliográfica, sinalando a
base de datos, o título da
publicación, os autores, a revista,
o volume, o ano e a páxina inicial
e final.

G.7 ) Titulacións de réxime especial

Titulacións de Conservatorios de
Música e Danza:
- Grao Medio de Danza: superados 7

cursos ballet clásico ou danza
epañola.

- Grao medio = “Título de Profesor
de ....”

- Grao elemental non LOXSE =
“Diploma elemental”. Non puntúa

- Grao elemental LOXSE, non
puntúa.

Os títulos de Graduado en Artes
Aplicadas e Oficios Artísticos ou
Centros de Artesanía e Deseño non
puntúan.
Idiomas: os tres primeiros cursos
equivalen a ciclo elemental.
Ciclo superior da Escola de
Idiomas: se non se presenta o título
do Ciclo Elemental ou ben un
certificado de estudos só se puntúa o
C. Superior.

Puntúan

Non puntúa

Puntúan

Non puntúan
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G.4 ) Postos na Administración

G.5 G.6) Publicacións

De seren varios os autores,
dividirase a puntuación polo seu
número.

(

(autoedición)

MODIFICAN
OS CRITERIOS ADOPTADOS
EN ANOS ANTERIORES.
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Estas propostas foron
defendidas pola CIG-Ensino
na Mesa Sectorial na que se
negociou a Orde pola que se
convoca o Concurso de
Traslados do Corpo de
Mestres.

- Demandamos que antes da publicación
das se negocien estas nas Xuntas
de Persoal de cada provincia e que a
publicación das mesmas sexa simultánea
coa convocatoria do concurso. Así mesmo
reclamamos que as vacantes definitivas se
fagan públicas antes de que se publique a
resolución provisional recollendo nel todas
as vacantes que se xeneraron por
xubilación evitando que se produzan as
enormes diferenzas entre os listados
provisionais e definitivos que se
produciron o ano pasado.

Respecto das
vacantes, din que revisarán o catálogo pois
saben que hai erros na relación publicada
(algúns deles relativos aos departamentos
de orientación) e que, como recolle o
acordo do 8 de xuño, ofertaranse prazas de
PT por riba das catalogadas naqueles
centros que o precisen.
Que

de
novembro, e de reclamación en dez días.

- Solicitamos que se nos proporcionen as
datas previstas para todo o proceso
(pun tuac ións , adxud icac ións . . . ) .

Na 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.
- R e c l a m a m o s a p r e s e n z a d a s

organizacións sindicais nas comisións en
que se revisen as reclamacións.
Convocarannos.
- Reclamamos que se suprima en todos os
concursos de traslados as puntuacións
meritocráticas (condición de catedráticos,
c a r g o s d i r e c t i v o s , c a r g o s n a
administración...). Se persiste este sistema
de baremación, entendemos que deberían
valorarse outras tarefas, como as titorías,
xefaturas de orientación e outras tarefas
recoll idas para a percepción do
complemento de acción titorial. No caso de
se manter, debería puntuarselle o exercicio
destes cargos ao profesorado que os
exercese sendo interino.
- Demandamos que se xeneralice en todas
as convocator ias o requis i to de
c o ñ e c e m e n t o d o n o s o i d i o m a ,
considerando que todo o profesorado
galego ten que ter competencia no uso do
idioma e ter que impartir a súa materia en
galego para acadar o 50% mínimo, ademais
cómpre lembrar que no caso de
Bacharelato aínda non están fixadas as
materias de obrigada impartición.

.
- Demandamos que os profesores ou
profesoras que actúen como presidentes/as
ou vogais na comisión de baremación
sexan elixidos/as a sorteo e que non forme
parte destas comisións a inspección
educativa (agás no caso dos inspectores,
claro).

- Demandamos que se remate a
negociación sobre as condicións de traballo
do profesorado interinerante antes de que
se convoque o concurso de traslados, pois
do contrario non podemos aceptar que se
inclúa na relación de vacantes postos
itinerantes como se prevé.

- Solicitamos que se arbitre o
procedemento para que o profesorado que

desexe concorrer ao concurso de traslados
e ao concurso de cátedras soamente
presente a documentación unha vez.
- Que se revise a relación de postos de
difícil desempeño polos que se pode
puntuar no concurso e que están sen revisar
desde 1990.

.
Outras propostas específicas do concurso
de traslados entre funcionarios do corpo de
mestres son:
· Demandamos que

e polo tanto que non haxa que
exercelo por todas as especialidades para as
que se está habilitado. Respostan que non é
posíbel por lexislación de rango superior e
que ademais precisan que sexa así para
efectivizar que ninguén sexa desprazado da
localidade á que ten dereito.
·

que correspondan ao corpo de
Mestres. Manifestaron que se ofertarán as
prazas das cidades e concellos limítrofes,
mais que naqueles centros en que o
profesorado de PES teña horario suficiente
non se ofertará a vacante.
· Reiteramos a nosa demanda de que

. O ano pasado aceptárase esta
proposta nosa e se manifestou que non se
podía efectivizar por estarmos nun
concurso de ámbito estatal, mais que se
defendería durante a negociación do novo
Real Decreto. Porén este ano en que o
concurso non é de ámbito estatal, din que
non poden modificar este punto por mor de
que non está modificado o Real Decreto, na
negociación do cal seguirán defendendo
isto.
·

que se manteña a reserva do destino
durante tres anos. Xa o veñen facendo así e
continuarán facéndoo.
· Que se poidan ,
como hai dous anos. Respostan que non se
poden superar os 300 por motivos
informáticos.
· Que quede máis claro aínda que hai que
imprimir e presentar a instancia por escrito.
Acéptano.

vacantes

Respostaron
que a relación definitiva de vacantes
estará publicada antes de que remate o
prazo para renunciar ao concurso. A
relación provisional estará publicada
antes de que remate o prazo de
participación no concurso.

se unifiquen todos os prazos de
convocatoria, entre o 8 e o 24

Aceptaron.

Comprométense a proximamente
achegarnos un calendario con prazos e
datas.
-

Aceptaron.

Respostaron que soamente se recollerá
para as materias que expresamente
veñen citadas no Decreto 124 como de
obrigada impartición. No concurso de
Adultos será para todas as materias, de
acordo co mesmo Decreto

Aceptaron a nosa proposta no
relativo a que se elixan por sorteo os
vogais das comisións.

Mostraron
disposición de fechar negociacións no
prazo que lle demandamos.

Concordan coa necesidade
de revisar esta relación

o dereito preferente se
estea obrigado a exercer soamente pola
especialidade que se obtivo por
oposición

Que se oferten todas as prazas de 1º da
ESO

a folla
de servizos se peche a 31 de agosto de
2008

No caso da excedencia por coidado de
fillo

solicitar até 500 destinos

Propostas de CIG-Ensino ao Concurso de mestres 2007

Os nosos locais
15007. A Coruña

� Alfonso Molina s/n

� 981169810 981291735fax.

36780. A Guarda

� Praza da Guia 3, baixo

� 986610465 986610465fax.

36947. Cangas

� Atranco 19A, ench. 1

� 986302987 986302987fax.

15403. Ferrol

� Eduardo Pondal 41-43,

� 981358750 981358760fax.

27003. Lugo

� Rda da Muralla 58, bxo.

� 982245023 982253891fax.

32003. Ourense

� P. de San Lázaro 12, 4ºD

� 988238350 988222855fax.

36002. Pontevedra

� Pasanteria 1, 2ºesq.

� 986861513 986855050fax.

27700. Ribadeo

� Avda de Galicia 20, 1º

� 982129593 982129593fax.

32600. Verin

� Pedro Gonzalez 5, 1º

� 988412345 988411013fax.

36205. Vigo

� Gregório Espino 47, bxo.

� 986827935 986262844fax.

36600. Vilagarcia

� Alexandre Bóveda 2, 2º

� 986505323 986505323fax.

27850. Viveiro

� Garcia Dóriga s/n

� 982561541 982551985fax.

15706. Santiago. � �Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10 981576800 fax. 981575839 santiago@cig-ensino.com

morrazo@cig-ensino.com

baixominho@cig-ensino.com

Acorunha@cig-ensino.com ferrol@cig-ensino.com

lugo@cig-ensino.com

ourense@cig-ensino.com

pontevedra@cig-ensino.com

amarinha@cig-ensino.com

vigo@cig-ensino.com

verin@cig-ensino.com

salnes@cig-ensino.com


