
 
 
PREGUNTAS E RESPOSTAS MÁIS FRECUENTES SOBRE O PROCEDEMENTO 
DE ACCESO A CÁTEDRAS 
 
Indícanse a continuación unha serie de cuestións relativas ao procedemento de 
acceso a cátedras a modo de preguntas e respostas por considerar que poden ser de 
interese para o profesorado que queira participar neste concurso de méritos. Fanse 
dous bloques: un sobre cuestións de tipo xeral sobre a convocatoria, etc. e outro 
bloque de preguntas e respostas sobre cuestións relativas ao baremo de méritos. 
 

A) CUESTIÓNS DE TIPO XERAL 
 

Que prazas se convocan? 
 
O número de prazas total que se convoca 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 
 
A distribución por corpos e especilidades é a seguinte: 
 

ESPECIALIDADE 
NÚMERO DE 

PRAZAS 
CONVOCADAS 

Filosofía 16 
Grego 3 
Latín 9 
Lingua castelá e literatura 33 
Xeografía e Historia 35 
Matemáticas 39 
Física e química 25 
Bioloxía e xeoloxía 28 
Debuxo 17 
Francés 11 
Inglés 41 
Música 5 
Educación física 20 
Psicoloxía e pedagoxía 8 
Tecnoloxía 14 
Lingua e literatura galega 39 
Economía 7 
Administración de empresas 12 
Análise e química 1 
Asesoría e procesos de imaxe persoal 2 
Construcións civís e edificacións 2 
Formación e orientación laboral 6 



Hostalería e turismo 2 
Informática 4 
Intervención sociocomunitaria 1 
Navegación e instalacións marítimas 1 
Organización e xestión comercial 3 
Organización e proc. de mantemento de 
vehículos 2 
Organización e proxectos de fabricación 
mecánica 1 
Procesos diagnósticos clínicos e procedementos 
ortoprotésicos 2 
Procesos sanitarios 2 
Procesos e medios de comunicación 1 
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: 
 

ESPECIALIDADE 
NÚMERO DE 

PRAZAS 
CONVOCADAS 

Debuxo artístico e cor 4 
Debuxo técnico 2 
Deseño gráfico 3 
Historia da arte 2 
Materiais e tecnoloxía: deseño 2 
Volume 2 
SUMATORIO 15 

 
Corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas: 
 

ESPECIALIDADE NÚMERO DE 
PRAZAS 

CONVOCADAS 
Alemán 3 
Francés 3 
Galego 3 
Inglés 13 
Italiano 1 
Portugués 1 
Ruso 1 
SUMATORIO 25 

 
 
 
QUEN PODE PRESENTARSE? 
 
 



Poderán presentarse todos aqueles candidatos e candidatas que sexan funcionarios de 
carreira do corpo de profesores de ensino secundario, de artes plásticas e deseño ou de 
escolas oficiais de idiomas que acrediten unha antigüidade mínima de oito anos como 
funcionario de carreira no corpo correspondente e sexa titular da especialidade á 
que se concursa.  
 
Ademais deberá estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto 
ou título de grao correspondente, ou titulación equivalente a efectos de docencia. 
 
Os participantes deberán ter destino nun centro actualmente dependente 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. 
 
Poderá asemade presentarse o profesorado que teña actualmente destino nun centro no 
estranxeiro sempre que accedese a ese destino desde un centro da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
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. 
 
 
O PROFESORADO ADSCRITO A UNHA PRAZA DUNHA ESPECIALIDADE DA 
QUE NON É TITULAR PODE PRESENTARSE POR ESA ESPECIALIDADE? 
 
Non. O requisito é ser titular da especialidade. A modo de exemplo, un funcionario/a da 
especialidade de física e química adscrito a unha praza de tecnoloxía só poderá 
participar por física e química. Para poder participar tamén por tecnoloxía é necesario 
que teña accedido á especialidade de tecnoloxía polo procedemento de adquisición 
doutra especialidade. 
 
 
 
COMO SE PARTICIPA? 
 
A solicitude de participación neste concurso farase necesariamente a través da 
aplicación informática http://www.edu.xunta.es/cxcatedra. Nesta aplicación o interesado 
poderá ver o seu expediente persoal. Os concursantes non teñen que presentar 
documentación xustificativa daqueles méritos que pretendan alegar que xa figuren no 
seu expediente persoal.  
 
Aqueles méritos que pretendan alegar e que non figuran no seu expediente persoal, ou 
que ben figurando estean erróneos, deberán ser alegados polo interesado e xustificados 
documentalmente enviándoos xunto cos anexos I e II, agás os méritos relativos ao 
apartado 3.2 do baremo (publicacións e méritos artísticos) que se presentarán 
directamente ante o Tribunal correspondente, no prazo que se determine. 
 



Ademais, hai que aportar o documento xustificativo do pagamento dos dereitos de 
participación no procedemento selectivo e, se é o caso, de acreditación de coñecementos 
da lingua galega, todo dentro do prazo e xunto cos anexos referidos máis arriba 
(instancia e alegación dos méritos) que xa se orixinan desde a propia aplicación 
informática. Os usuarios deberán imprimilos e entregalos, rexistrando a solicitude 
dentro do prazo establecido. A solicitude e o resto da documentación enviaranse á 
Secretaría Xeral na Consellería de Educación podendo enviarse por correo ou a través 
das delegacións provinciais. 
 
CAL É O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES? 
 
Do 19 de novembro de 2007 ao 31 de decembro de 2007. 
Non se admitirá o pagamento das taxas fóra deste prazo. (Debe pagarse e entregar o 
xustificante xunto cos anexos I e II e, se é o caso, a documentación xustificativa – agás 
os méritos do apartado 3.2. - dentro do prazo establecido) 
 
EN QUE PRAZO DEBEN REUNIRSE OS REQUISITOS XERAIS E MAILOS 
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CADA CASO? 
 
Deberán posuírse no día no que remate o prazo de presentación de solicitudes, é dicir, 
31 de decembro de 2007. 
 
PAGAMENTO DAS TAXAS E PRESENTACIÓN DO DOCUMENTO 
XUSTIFICATIVO  
 
 Pode efectuarse o pago da taxa por Internet? 
 
Si , no seguinte enderezo: http://www.cixtec.es/conselleria/ga/ser/pago/pago.htm 
 
Neste caso deberá consignar os códigos que se soliciten. É obrigatorio enviar o 
xustificante que se imprime ao efectuar o pagamento por internet, xunto cos anexos I e 
II. 
 
No caso de non facer o pagamento pola Internet e efectualo nunha entidade bancaria 
deberá cubrirse o Anexo que está en Internet ou tamén na convocatoria (tamén pode 
recollerse nos departamentos de información da Consellería ou das Delegacións 
Provinciais). O devandito modelo deberá presentarse na entidade bancaria na que se 
vaia efectuar o pagamento, e o interesado/a ten que quedarse cunha copia do documento 
de pagamento de taxas e entregar outra xunto coa instancia . 
 
 Pode presentarse primeiro a solicitude e facer posteriormente o pagamento das taxas 
fóra do prazo? 
 
Non. É necesario presentar tanto a solicitude como o xustificante do pagamento dos 
dereitos dentro de prazo. A non presentación do documento xustificativo de pagamento 
de taxas dentro do prazo, ou a presetnación sen que figure o selo da entidade bancaria, 
determinará a exclusión do aspirante. En ningún caso a presentación do anexo ou o pago 
por Internet, suporá substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da 
solicitude. 
 



A solicitude, debidamente rexistrada, e o resto da documentación necesaria deberá 
dirixirse á Secretaría Xeral na Consellería de Educación podendo enviarse tamén por 
correo ou entregarse nas delegacións provinciais.  
 

B) CUESTIÓNS RELACIONADAS CO BAREMO E XUSTIFICACIÓN DOS 
MÉRITOS 

 
 
Unicamente se baremarán aqueles méritos perfeccionados ata a data de 
finalización do prazo de presentación de solicitudes (31 de decembro do 2007) 
 
 
I-  TRABALLO DESENVOLVIDO 
 
Apartado 1.1 
 
- Neste apartado compútanse os servizos prestados como funcionario de carreira. So 

se puntúan aqueles servizos prestados no corpo dende o que se aspira ao acceso e 
sempre que exceda dos 8 anos establecidos como requisito. É dicir, non se puntúan 
os servizos prestados como profesor interino ou en prácticas nin os servizos 
prestados noutro corpo distinto. Sen embargo os servizos prestados como profesor 
interino, en prácticas ou noutro corpo hai que alegalos para posibles desempates. 

- Tamén serán computados os servizos prestados na situación de servizos especiais, 
excedencia por coidado de fillos e familiares e aquelas situacións administrativas 
que impliquen reserva da praza. 

- Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: no punto 
1.1: 0,033; no punto 1.2.a): 0,012; no punto 1.2.b): 0,012; no punto 1.2.c): 0,0008; 
no punto 1.2.d): 0,012; no punto 1.2.e): 0,004. 

 
Apartado 1.2 
 
- Neste apartado só serán tidos en conta os traballos desenvolvidos como funcionario 

de carreira. (Os traballos desenvolvidos como funcionario en prácticas, interino ou 
substituto non se bareman). 

- Non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos fosen prestados 
simultaneamente (solapamento de datas). 

 
 
II-  CURSOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO SUPERADOS, 

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS PERMANENTES, GRUPOS DE 
TRABALLO, PROXECTOS DE FORMACIÓN E ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
Apartado 2.1 
 
- Neste apartado compútanse a asistencia ou participación en cursos de formación e 

perfeccionamento, seminarios permanentes, grupos de traballo ou proxectos de 
formación de profesorado, cunha duración non inferior a 10 horas e non superior a 
49, convocados por administracións públicas con plenas competencias educativas 
(Consellería de Educación, Consellerías de Educación das CC.AA. ou o Ministerio 



de Educación y Ciencia), as actividades que estean recoñecidas polas anteditas 
administracións educativas e os convocados polas universidades (públicas ou 
privadas). 

- Non se baremará a impartición ou coordinación de cursos. 
- Non se barema a titoría do CAP nin a titoría de prácticas da oposición,  
- Non valen os cursos autorizados, en colaboración ou auspiciados polas 

administracións educativas ou polas universidades. 
- Non serán baremados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun 

título académico, incluído o doutoramento. 
- No caso de que o certificado de asistencia ao curso figure en créditos e en horas, 

prevalece o crédito, e entenderase que 1 crédito equivale a 10 horas, sempre que o 
certificado de asistencia correspondente non sinale a equivalencia entre créditos e 
número de horas. 

- Tanto na asistencia como na participación en cursos sumaranse as horas de todos 
eles e non se puntuarán o resto de número de horas inferiores a 10. 

 
Apartado 2.2 
 
- Neste apartado vai a asistencia ou participación en cursos de formación e 

perfeccionamento, seminarios permanentes, grupos de traballo ou proxectos de 
formación de profesorado, cunha duración non inferior a 50 horas, convocados por 
administracións públicas con plenas competencias educativas (Consellería de 
Educación, Consellerías de Educación das Comunidades Autónomas ou o 
Ministerio de Educación e Ciencia), as actividades que estean recoñecidas polas 
anteditas administracións educativas e os convocados polas universidades (públicas 
ou privadas). 

- Nas especialidade en que é requisito (Filosofía, Xeografía e Historia, Matemáticas, 
Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Debuxo e todas as especialidades de 
Formación Profesional)  e na especialidade de Lingua e Literatura Galega non se 
valorarán os cursos do Celga 1, 2, 3 e 4, nin os de iniciación e perfeccionamento de 
galego ou validación correspondente. 

- As equivalencias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma 
consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e perfeccionamento. 
(Equivalentes ao curso de iniciación: proba libre de iniciación; curso de nivel 
elemental de lingua e cultura galegas para extranxeiros; validación do curso de 
iniciación. Equivalentes ao curso de perfeccionamento: proba libre de 
perfeccionamento; curso básico de linguaxe administrativa local galega; curso 
básico de linguaxe xurídica galega; curso de nivel medio de lingua e cultura galegas 
para extranxeiros; validación do curso de perfeccionamento; estar en posesión do 
Celga 4. Equivalentes aos cursos de iniciación e perfeccionamento: nivel medio 
de linguaxe administrativa local galega ou de linguaxe xurídica galega; curso de 
especialización en lingua galega para profesores de EXB; ciclos elemental e 
superior dos estudios de galego das escolas oficiais de idiomas; validación do curso 
de especialización para mestres de EXB; nivel superior de linguaxe administrativa 
local galega ou de linguaxe xurídica galega; licenciatura de filoloxía hispánica –
subseción galego-portugués- ou filoloxía galega) 

- Non valen os cursos autorizados, en colaboración ou auspiciados polas 
administracións educativas ou polas universidades. 

- Non serán baremados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun 
título académico, incluído o doutoramento. 



- Non se barema o curso de aptitude pedagóxica (CAP). 
- Non se baremará a impartición ou coordinación de cursos. 
- Non se barema a titoría do CAP nin a titoría de prácticas da oposición,  
- No caso de que o certificado de asistencia ao curso figure en créditos e en horas, 

prevalece o crédito, e entenderase que 1 crédito equivale a 10 horas, sempre que o 
certificado de asistencia correspondente non sinale a equivalencia entre créditos e 
número de horas. 

- Tanto na asistencia como na participación en cursos sumaranse as horas de todos 
eles e non se puntuarán o resto de número de horas inferiores a 10. 

 
III-  OUTROS MÉRITOS 
 
- Apartado 3.1 
 
- A puntuación do título de doutor é incompatible coa puntuación do punto 3.1.b 

(DEA, suficiencia investigadora ou lectura da tese de licenciatura (tesiña)). 
 
-    Tampouco se valorarán os títulos de grado medio necesarios para a obtención dunha 
licenciatura , arquitectura, enxeñaría superior ou titulación equivalente. 


