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CONCURSO DECONCURSO DE
T R A S L A D O S

CORPOS DE SECUNDARIA

T R A S L A D O S

CORPOS DE SECUNDARIA

O PRAZO PREVISTO SERÁ DO DÍA 8 AO
24 DE NOVEMBRO, AMBOS INCLUÍDOS

INFORMACIÓNS PARA TER EN CONTA PARA O CONCURSO DE TRASLADOS

Cabe salientar os seguintes aspectos
�

�

�

�

�

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

A cumprimentación da non exime da obrigatoriedade de presentala por
escrito.

As solicitudes do concurso poden presentarse nas .
O ten que concursar. Participa con 0 puntos. Isto é, non pode presentar
méritos.
Incrementaranse as anticipada prevista na LOE
que se produzan no 2007 (solicítanse entre xaneiro e febreiro) e confírmanse o 30 de abril

instancia a través de internet

secretarías dos centros
profesorado en prácticas

vacantes producidas pola xubilación voluntaria
.

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.

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.

AFILIATE
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.

www.cig-ensino.com
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CRITERIOS EMPREGADOS NAS COMISIÓNS ANTERIORES DE BAREMACIÓN REFERIDOS AO AP. 2.1

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).
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PROCESO DO CONCURSO DE TRASLADOS

COMISIÓN DE CIENCIAS 1 ( Matemáticas,
E.F. e Debuxo)

COMISIÓN DE CIENCIAS 2 (Física e
Química, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía)

2.1 Puntuación máxima 5 puntos

2.1.1 Publicacións de carácter didáctico: 2,5 máximo
· Libro, monografía: 0,25 puntos, dividido entre o
número de autores.
· Artigo publicado en revista: até 0,05 puntos
dependendo da calidade de publicación e dividido entre os
autores.
· Comunicación, gravación na radio: 0,025

2.1.2 Publicacións de carácter científico: 2,5 máximo
· CD considerado como proxecto de investigación
ou innovación tecnolóxica: até 0,05 dependendo da
calidade e dividido entre o nº de autores.

2.1.3 Méritos artísticos: 2,5 máximo.
· Premios:
- 1º premio: 0,1
- 2º premio: 0,05
- 3º premio: 0,03

2.1 Puntuación máxima 5 puntos.
2.1.1 Publicacións de carácter didáctico: 2,5 máximo
· Libro: 1 punto, dividido entre o número de
autores.
· Revista especializada: 0,1 por artigo e dividido
entre o número de autores.
· Revista non especializada: 0,1 por artigo e
dividido entre o nº de autores.
· Teses con ISBN: 0,1
· Tesiña con ISBN: 0,05
· Unidades didácticas con ISBN: 0,1 dividido entre
o nº de autores.
· Artigos de prensa relacionados coa materia,
relatorio ou comunicación: 0.05
· Capítulo: 0,1
· Prólogo: 0,025
· Póster: 0,025
2.1.2 Publicacións de carácter científico: 2,5 máximo
2.1.3 Méritos artísticos: 2,5 máximo.
· Vídeo premiado: 1 punto, dividido polo número
de autores.
· Vídeo tipo unidade didáctica: até 0,5 publicado e
con guía.
· Comunicacións con ISBN:0,05
· Premio Estatal: 1 punto.
· Premio Internacional: 1 punto.

Criterios:

Publicacións:

Estes criterios deben ser unicamente considerados como provisionais, xa que poden ser mudadas as
comisións para este concurso. A CIG-ENSINO vén demandando que se unifiquen os criterios para todas as
comisións e que se coñezan con antelación.

Os libros, revistas e publicacións en formato electrónico deber levar o ISBN ou ISSN correspondente.
Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do
2 de novembro, carezan del, non serán valoradas, así como aquelas nas que o/a autor/a sexa o/a editor/a delas.
No caso de publicacións que soamente se dean 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.
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· Premio Autonómico: 0,5 puntos
· CD con ISNB: 1 punto, dividido entre
o número de autores

Non se puntúan: máster, copia sen compulsar e traducións.
Neste apartado non se valoran os proxectos de
investigación.

2.1 Puntuación máxima 5 puntos.

2.1.1 Publicacións didácticas (2,5 máximo) e científicas
(2,5 máximo):
· Libro: 1 punto, dividido entre o número de
autores.
· Tradución ou introdución de libro: até 0,25 puntos.
· Artigo en revista especializada ou Acta de
Congreso ou Proxecto de innovación: até 0,35 por artigo e
dividido entre o nº de autores.
· Artigo en revista non especializada: até 0,02
· Recensión ou tradución de artigo: até 0,025
· Coordinador dunha publicación: 0,015 puntos.

2.1.3 Méritos artísticos: 2,5 máximo.
· Premios internacionais, estatais e autonómicos:
- 1º premio: 1 punto.
- 2º premio ou finalista: 0,5.
- 3º premio ou accésit: 0,25
· Premios provinciais e locais:
- 1º premio: 0,5 puntos.
- 2º premio: 0,25 puntos.
- 3º premio: 0,10 puntos.

2. 1 OUTROS MÉRITOS

2.1.1 e 2.1.2 Publicacións de carácter didáctico e científico.
· Libros: 1 punto por cada libro, dividido entre o
número de autores.
· Artigos de revistas especializadas: 0,25 puntos
cada artigo, dividido entre o número de autores.
· Actas de congresos: 0,25 puntos por cada acta,
dividido entre o número de artigos.
· Artigos de prensa: 0,02 por cada artigo (máximo
0,25)

2.1.2 Méritos artísticos.
· Patentes: 2,50 puntos entre o número de autores.
· CD/Soporte informático: As publicacións así
presentadas só se valoran se incorporan o ISBN.
· Premios:
- Carácter nacional: 1,25 os tres primeiros nacionais

- Carácter autonómico: 0,75 puntos os tres primeiros
autonómicos.
Por cada rango de 3 postos: 0,25 puntos menos.
· Receitas: 0,25 (Considéranse como publicacións
en revistas especializadas)

2.1 Puntuación máxima 5 puntos.

2.1.1 Publicacións de carácter didáctico: 2,5 máximo
· Libro: 1 punto, dividido entre o número de
autores.
· Unidade didáctica: 0,1

2.1.2 Publicacións de carácter científico: 2,5 máximo

2.1.3 Méritos artísticos: 2,5 máximo.
· Estreas-Composicións: Por composicións
estreadas como autor/a, publicacións ou gravacións con
DL, por premios en certames ou en concursos de ámbito
autonómico, nacional ou internacional.
§ Composicións estreadas: depende da duración e o
número de compoñentes do grupo.
- Solista e orquestra: 1 punto
- Orquestra sinfónica: 1 punto (Instrumentación:
0,090)
- Orquestra de cámara: 0,75 puntos
- Banda-grupo (até 12): 0,5 (Instrumentación:
0,075)
- Solista instrumento polifónico: 0,25
- Solista instrumento melódico: 0,10
§ Premios (non se considera o lugar onde foi
outorgado)
- 1º premio: 0,1
- 2º premio: 0,05
- 3º premio: 0,025
- Accésit: 0,01

· Concertos: Por concertos como director, solista,
solista na orquestra ou en agrupación camerística (dúos,
tríos, cuartetos...) realizados nos últimos 5 anos. Os
concertos formados por varias bandas ou por varios
intérpretes considéranse como cámara.
- Director de orquestra, banda, coro...: 0,1
- Solista (1 ou 2, dúo solista): 0,10
- Cámara até quinteto (3 a 8): 0,05
- Como tutti (máis de 8): 0,01
- Disco como solista: 0,1

2.1 Publicacións:
· Publicación didáctica e científica: 2 puntos
· Artigos especializados: 0,5 puntos.
· Artigos de actas de congresos: 0,30
· Traducións: 1 punto
· Outros artigos: 0,10
Estas puntuacións dividiranse entre o número de autores da
publicación.

COMISIÓN DE LETRAS Nº 1 (Xeografía e
Hª, Música, Filosofía, Inglés e Psicoloxía e
Pedagoxía) e

COMISIÓN PROFESORES TÉCNICOS
FORMACIÓN PROFESIONAL

COMISIÓN MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

COMISIÓN PROFESORADO DE EOIs

COMISIÓN DE LETRAS Nº 2
(Lingua e literatura galega, Lingua e
literatura española, Latín, Grego e Francés)
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Estas propostas foron defendidas pola
CIG-Ensino na Mesa Sectorial na que se
negociaron as Ordes polas que se
convocan os diferentes Concursos de
Traslados.

- Demandamos que antes da publicación das
se negocien estas nas Xuntas de

Persoal de cada provincia e que a publicación
das mesmas sexa simultánea á convocatoria do
concurso. Así mesmo reclamamos que as
vacantes definitivas se fagan públicas antes de
que se publique a resolución provisional
recollendo nestas todas as vacantes que se
xeraron 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, se
ofertarán prazas de PT por riba das catalogadas
naqueles centros que o precisen.
Que

de novembro, e
de reclamación en 10 días.
- Solicitamos que se nos proporcionen as datas
previstas para todo o proceso (puntuacións,
adxudicacións...).

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.
- Reclamamos a presenza das organizacións
sindicais nas comisións en que se revisen as
reclamacións. Convocarannos.
- Reclamamos que se supriman 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 as titorías, xefaturas de orientación e
outras tarefas recollidas para a percepción do
complemento de acción titorial. No caso de se
manter, deberíaselle puntuar o exercicio destes

cargos ao profesorado que os exercese sendo
interino.
- Demandamos que se xeneralice en todas as
convocatorias o requisito de coñecemento do
noso idioma, considerando que todo o
profesorado galego ten que ter competencia no
uso do idioma e ten 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
mater ias de obr igada impar t ic ión .

.
- 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
(agás no caso dos inspectores, claro).

- Demandamos que se remate a negociación
sobre as condicións de traballo do profesorado
itinerante antes de que se convoque o concurso
de traslados, pois, do contrario, non podemos
aceptar que se inclúan 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.

.

Que o dereito preferente se exerza só pola
especialidade pola que se accedeu.

Que se recolla o dereito de concorrencia.
Eliminación do requisito de presentar unha
certificación da editorial no caso das
publicacións, un requisito que se recolleu o
ano pasado por vir así estipulado no Decreto
marco.

Baremo: propoñemos que se recolla a
valoración da tesiña no caso das persoas que
non obtiveron o doutoramento, cunha
puntuación de 0.5 puntos.

Que se valore o grao de doutor, como tal, sen
asocialo a unha licenciatura concreta.

Manifestamos que era poder
acumular 20 puntos por “outros méritos”, xa
que entendemos que non se deberían superar
os 10.

Falta o anexo I das vacantes. Falta un catálogo
de postos de adultos, xa houbo Ordes que

quedaron na Mesa tampouco, se
convoca concurso para o profesorado do corpo
de mestres que imparte en adultos.

Que se incremente o prazo de reclamacións e se
unifique en 10 días hábiles.
Que se recolla o requisito lingüístico para todas
as materias.
Que se puntúe a impartición a adultos en

centros de Secundaria que non son centros
específicos de EPA.

Que para a baremación se estabeleza unha
comisión por sorteo.

Que se fagan públicas as listas baremadas.
No caso do corpo de inspectores e considerando
que entre as súas funcións está o cumprimento
do Decreto 124, entendemos que deben reunir o
requisito lingüístico e que non se debe
estabelecer ningún tipo de moratoria.
Outros méritos: parécenos excesivo que se

poida acadar unha puntuación máxima de 20
puntos.

vacantes

Responderon 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
achegarnos un calendario
con prazos e datas.
-

Aceptaron.

Responderon 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 lles demandamos.

Concordan coa necesidade de revisar esta
relación

Concurso de traslados para funcionarios
docentes do corpo de Secundaria

Concurso específico de traslados entre
funcionarios do corpo de profesores de
ensino secundario para cubrir prazas nos
centros específicos de Educación e
promoción de adultos

Concurso de traslados para funcionarios do
corpo de Inspección

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Aceptaron.

Mostraron
disposición a recoller a valoración da tesiña.

Aceptaron.

Din que
queren incorporar as prazas dos centros penais
e que van ofertar as prazas de mestres que non
sexan dubidosas. As restantes quedarán
supeditadas á negociación da rede e dos postos
de traballo.

Seguen sen aceptalo,
explican que é porque os centros de Adultos
teñen unha regulación específica.

Aceptan.

excesivo

por isto, e,

proximamente

a inspección
educativa

Propostas de CIG-Ensino ao Concurso 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


