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ANEXO I 

Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de acceso. 

 

 

Méritos Puntos Documentos xustificativos 

I. Traxectoria profesional. 
Ata 3 

 
 

1.1.1. Por cada ano de experiencia docente, que supere os seis esixidos 

como requisito, como funcionario de carreira dos corpos que integran 

a función pública docente.  

0,500 

Folla de servizos certificada pola xefatura 

territorial correspondente. 

 

1.1.2. Por cada ano de servizos en postos da administración educativa 

de nivel 26 ou superior. 
0,500 

Fotocopia compulsada do nomeamento e, se 

é o caso, do cesamento 

1.2. Por  pertencer aos corpos de catedráticos.  2,000 

Fotocopia compulsada do Título 

administrativo ou credencial, ou, se é o caso, 

fotocopia simple do Boletín  Oficial no que 

apareza o nomeamento. 

 

Por este apartado só se valorarán como máximo cinco anos posteriores aos seis anos de exercicio profesional esixidos pola 

convocatoria. 

II.- Exercicio como inspector accidental 
Ata 2,000 

 
 

Por cada ano de servizos en postos de inspector ou inspectora 

accidental, sempre que se accedera ao posto mediante concurso público 

de méritos 

0,750 

 

Fotocopia compulsada do nomeamento 

acompañado da toma de posesión e, se é o 

caso cese, ou folla de servizos expedida pola 

xefatura territorial correspondente 

 

III.- Exercicio de cargos directivos e de coordinación didáctica 
Ata 3   

3.1. Por cada ano como director ou directora dun centro público, con 

avaliación positiva, cando se realizara, ou como director ou directora 

dun centro de formación e recursos. 

0,750 

Fotocopia compulsada do nomeamento, con 

expresión da duración do cargo e, se é o 

caso, do cesamento. 

 

3.2. Por cada ano de exercicio da vicedirección, xefatura de estudos, 

secretaría, administrador ou administradora, profesor ou profesora 

delegada nas seccións de formación profesional ou outros análogos 

0,500 

Fotocopia compulsada do nomeamento, con 

expresión da duración do cargo e, se é o 

caso, do cesamento. 

 

3.3. Por cada ano como xefe de departamento, coordinador de ciclo na 

educación primaria, xefe de división, xefe de departamento de 

normalización e dinamización lingüística, coordinador de área. Asesor 

de formación permanente ou figuras análogas, así como director de 

agrupacións de lingua e cultura españolas 

0,100 

Fotocopia compulsada do nomeamento, con 

expresión da duración do cargo e, se é o 

caso, do cesamento. 

 

IV. Preparación científica e didáctica e outros méritos 
Ata 2,000  

 
 

4.1. Preparación científica e didáctica 
Ata 0,700  

 
 

4.1.1. Por cada titulación superior distinta á esixida para acceder ao 

corpo 
0,150 

Fotocopia compulsada do título. 

 

4.1.2. Por publicacións de carácter científico ou didáctico  Ata 0,500  

Aquelas publicacións que, estando obrigadas 

a consignar o ISBN, en virtude do disposto 

polo Decreto 2984/72, do 2 de novembro, ou 

se é caso, ISSN ou 

ISMN, carezan del, non serán valoradas, así 

como aquelas en que o autor sexa o autor 

delas. 

No caso de libros os exemplares 

correspondentes, así como certificado da 

editorial onde conste o número de 

exemplares e que a difusión destes foi en 

librerías comerciais. 

Para a valoración de libros editados polas 

universidades, organismos ou entidades 

públicas, será necesario achegar 

certificación na que conste a distribución 
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destes. 

No caso de revistas, certificación na que 

conte o número de expemplares, lugares de 

distribución e venda, ou asociación 

científica ou didáctica, legalmente 

constituída, a que pertence a revista. 

Nos supostos en que a editorial ou 

asociación desapareceran, o dito estremo 

terá que xustificarse por calquera medio de 

proba admisible en dereito. 

No caso de publicación que só se dea en 

formato electrónico, presentarase un informe 

oficial no que 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. 

4.2.- Preparación específica para o exercicio da función inspectora. 

0,01 punto por cada 10 horas de formación 
Ata 0,500 

Fotocopia compulsada das actividades de 

formación convocadas por administracións 

educativas ou homologadas especificamente 

relacionadas coa función inspectora. 

 

4.3. Coñecementos de idiomas 
Ata 0,300 

 
 

4.3.1. Por cada titulación universitaria superior de idiomas  0,200 

Fotocopias compulsadas ou cotexadas dos 

títulos que se posúen ou, se é o caso, os 

certificados de estudos e de ter abonado os 

dereitos de expedición dos títulos 

 

4.3.2.- Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de 

Escolas Oficiais de Idiomas ou polo curso de especialización de galego 
0,100 

Fotocopias compulsadas ou cotexadas dos 

títulos que se posúen ou, se é o caso, os 

certificados de estudos e de ter abonado os 

dereitos de expedición dos títulos 
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ANEXO II 

Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de acceso. 

 

Experiencia docente previa              Máximo 5 puntos   

1.1. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do 

corpo ao que opta o aspirante, en centros públicos dependentes 

das administracións educativas.  

1,000 puntos 

Folla de servizos certificada pola Subdirección 

xeral de Recursos Humanos, ou no seu defecto 

certificación do secretario ou secretaria do centro 

co visto e prace da dirección, na que debe constar a 

data de toma de posesión e cesamento na 

especialidade, así como os documentos 

xustificativos do nomeamento ou fotocopia 

compulsada deles na que conste a data de toma de 

posesión e do cesamento e a especialidade. 

  

1.2. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de 

distintos corpos ao que opta  o aspirante, en centros públicos 

dependentes de administracións educativas.  

0,500 puntos 

Folla de servizos certificada pola Subdirección 

xeral de Recursos Humanos, ou no seu defecto 

certificación do secretario ou secretaria do centro 

co visto e prace da dirección, no que debe constar a 

data de toma de posesión e cesamento e a 

especialidade así como os documentos 

xustificativos do nomeamento ou fotocopia 

compulsada deles, na que conste a data de toma de 

posesión e do cesamento e a especialidade. 

  

1.3. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do 

mesmo nivel ou etapa educativa que o impartido polo corpo ao 

que opta o aspirantes, noutros centros.  

0,500 puntos 

Certificación da dirección do centro co visto e 

prace do Servizo de Inspección Técnica, na que 

conste a data de toma de posesión e cesamento, 

área ou materia impartida e nivel educativo ou 

etapa educativa. 

  

1.4. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de 

distinto nivel ou etapa educativa que o impartido polo corpo ao 

que opta o aspirante, noutros centros.  

0,250 puntos 

Certificación da dirección do centro co visto e 

prace do Servizo de Inspección Técnica, na que 

conste data de toma de posesión e cesamento, área 

ou materia impartida e nivel ou etapa educativa. 

  

Enténdese por centros públicos os centros aos que se refire o Capítulo II do Título IV da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación, integrados na rede pública de centros creados e sostidos polas Administracións educativas. 

Para os efectos deste apartado terase en conta un máximo de cinco anos, cada un dos cales deberá ser avaliado nun solo dos 

subapartados anteriores. 

Non será necesario xustificar os méritos dos subapartados 1.1 e 1.2 cando os servizos fosen prestados en centros públicos dependentes 

da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

  

II. Formación académica 

   Máximo 5 puntos 

  

2.1.- Expediente académico no título alegado, sempre que o título alegado se corresponda co nivel de titulación esixido con carácter 

xeral para ingreso no corpo (Doutor, Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto, para corpos docentes Grupo A1, ou Mestre, para corpos 

docentes Grupo A2); valorarase exclusivamente a nota media do expediente académico, do modo que a continuación se indica: 

  

Desde 7,51 e ata 10 1,500 puntos 

 

 

Certificación académica persoal orixinal ou 

fotocopia cotexada, na que consten as 

puntuacións obtidas en todas as disciplinas e 

cursos esixidos para a obtención do título 

alegado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desde 6,00 e ata 7,50  1,000 puntos 
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2.2 Postgraos, Doutorado e premios extraordinarios:   

2.2.1 Polo Certificado-Diploma acreditativo 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 ou calquera outro título equivalente 

sempre que non sexan requisito para o ingreso na función 

pública docente: 

1,000 punto 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

título ou, se é o caso, do aboamento dos dereitos de 

expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 

(BOE do 13 de xullo). 

  

2.2.2 Por posuír o título de Doutor:  1,000 punto.  

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

título de doutor ou, se é o caso, do aboamento dos 

dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo 

de 1988 (BOE do 13 de xullo). 

  

2.2.3 Por obter premio extraordinario no doutorado:  

 
0,500 puntos 

 

Documento xustificativo 

  

2.3 Outras titulacións universitarias: 

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as alegadas como requisito para o ingreso na función pública 

docente, valoraranse da forma seguinte: 

 

  

2.3.1 Titulacións de primeiro ciclo: 

Por cada Diplomatura, Enxeñaría Técnica, Arquitectura 

Técnica ou títulos declarados legalmente equivalentes e polos  

estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha Licenciatura, 

Arquitectura ou Enxeñaría:  

 

1,000 punto. 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

título alegado para o ingreso no corpo, así como de 

cantos presente como mérito ou, se é o caso, 

certificación do aboamento dos dereitos de expedición 

conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de 

xullo). No caso de estudos correspondentes ao 

primeiro ciclo, certificación académica na que se 

acredite a súa superación. 

  

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes Grupo A2, non se valorarán por este apartado, en ningún caso, o primeiro título 

ou estudos desta natureza que presente o aspirante. 

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes Grupo A1, non se valorarán por este apartado, en ningún caso, o título ou 

estudos desta natureza que foran necesarios superar para a obtención do primeiro título de Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto que 

presente o aspirante. 

 

  

2.3.2 Titulacións de segundo ciclo: 

Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de 

Licenciaturas, Enxeñarías, Arquitecturas ou títulos declarados 

legalmente equivalentes: 

 

1,000 punto. 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

título alegado para o ingreso no corpo, así como de 

cantos presente como mérito ou, se é o caso, 

certificación do aboamento dos dereitos de expedición 

conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de 

xullo). No caso de estudos correspondentes ao 

primeiro ciclo, certificación académica na que se 

acredite a súa superación. 

 

  

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes Grupo A1, non se valorarán por este apartado, en ningún caso, os estudos que 

foran necesarios superar (primeiro ciclo, segundo ciclo ou, no seu caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro 

título de Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto que presente o aspirante. 

Valorarase neste apartado o estar en posesión do título de Grao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4 Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica:   
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a)Por cada título Profesional de Música ou Danza:  0,500 puntos. 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título 

alegado para ingreso no corpo, así como de cantos 

presente como mérito ou, se é o caso, certificación do 

aboamento dos dereitos de expedición conforme a  

Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo). 

  

b)Por cada Certificado de nivel avanzado ou equivalente de 

Escolas Oficiais de Idiomas:  
0,500 puntos. 

  

c)Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e 

Deseño: 
0,200 puntos 

  

d) Por cada Título de Técnico Superior de Formación 

Profesional 
0,200 puntos 

  

e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior: 

 
0,200 puntos. 

  

III.Outros méritos          Máximo 2 puntos   

3.1. Dominio de linguas estranxeiras 

  

  

3.1.1. Nivel C1 ou superior 

Valoraranse os certificados oficiais de recoñecemento dunha 

lingua estranxeira, que acrediten un nivel de coñecemento 

 de idiomas, expedidos por centros oficiais, segundo a 

clasificación do Marco Común Europeo de Referencia para 

as Linguas (MCER) 

 

 

2 puntos 

 

 

 

 

 

Fotocopia compulsada do título correspondente  co 

certificado de acreditación dunha lingua estranxeira 

clasificado polo Marco Común Europeo de Referencia 

para as Linguas (MCER) 

 

 

 

 

3.1.2. Outros títulos estranxeiros do nivel equivalente ao  

nivel B2 (Nivel avanzado), sempre que non se acreditara o 

título equivalente da Escola Oficial de Idiomas do apartado 

 2.4.b) no mesmo idioma. 

: 

0,50 puntos por 

cada título 

 

 

Disposicións complementarias 

 

Primeira.-Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados e xustificados ata a data de finalización do prazo 

de presentación de solicitudes. 

Segunda.-Para os efectos do punto dous non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos fosen prestados 

simultaneamente en máis dun centro docente. 

Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificados expedidos polos ministerios de Educación dos 

respectivos países ou autoridades públicas competentes, no cal deberán constar o tempo de prestación de servizos e o 

carácter de centro público ou privado, o nivel educativo e a materia impartida. Cando non se acredite a materia impartida 

ou esta non coincida con algunha das especialidades obxecto desta convocatoria, os servizos entenderanse prestados en 

distinta especialidade a que se opta, segundo corresponda. Os ditos certificados deberán presentarse traducidos ao 

castelán ou galego. 

Terceira.-Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: na epígrafe 1.1, 0,084 puntos; na 

epígrafe 1.2, 0,042 puntos; na epígrafe 1.3, 0,042 puntos; na epígrafe 1.4, 0,021 puntos. 

Cuarta. A experiencia docente na universidade baremarase polo apartado 1.4. 

Quinta.-Para a obtención da nota media do expediente académico nos casos en que non figure a expresión numérica 

completa aplicaranse as seguintes equivalencias, con independencia da convocatoria en que se obtivesen: 

-Aprobado e apto: cinco puntos. -Notable: sete puntos. -Sobresaliente: nove puntos. -Matrícula de honra: dez puntos. 
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Aquelas cualificacións que conteñan a expresión literal «ben» consideraranse equivalentes a seis puntos. Non se terán en 

conta as validadas. 

En ningún caso se tomarán en consideración na nota media as cualificacións correspondentes a proxectos fin de carreira, 

teses de licenciatura ou análogas. 

No caso de que non se remita a certificación académica persoal e, no seu defecto, se presente fotocopia compulsada do 

título ou da certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 

de xullo), considerarase que o aspirante obtivo a nota media de aprobado. 

Para os efectos de valoración do expediente académico do título alegado, os aspirantes que obteñan o título no 

estranxeiro presentarán certificación expedida pola Administración educativa do país en que obtivo o título que indique 

a nota media deducida das cualificacións obtidas en toda a carreira e exprese, ademais, a cualificación máxima e mínima 

que se poden obter, de acordo co sistema académico correspondente, para os efectos de determinar a súa equivalencia 

coas cualificacións españolas. 
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ANEXO III 

Don/Dona..., con DNI..., domiciliado/a para os efectos de notificación en: ... localidade ..., provincia ..., rúa ..., nº ..., 

teléfono... 

EXPÓN: 

Que tendo solicitado ser admitido/a ao proceso selectivo para ingreso no corpo de inspectores de educación 

Alega, para o obxecto de que lle sexan valorados, na fase de concurso, os méritos que relaciona e xustifica 

documentalmente: 

Méritos alegados: 

Epígrafe 1 do baremo. Documentos xustificativos. 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

Epígrafe 2 do baremo. Documentos xustificativos. 

 

 

Epígrafe 3 do baremo. Documentos xustificativos. 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Epígrafe 4 do baremo 

4.1. 

4.2. 

4.3.1 

4.3.2. 
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ANEXO IV 

Don/Dona..., con DNI..., domiciliado/a para os efectos de notificación en: ... localidade ..., provincia ..., rúa ..., nº ..., 

teléfono... 

EXPÓN: 

Que tendo solicitado ser admitido/a ao proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres. 

Pola especialidade de............, alega, para o obxecto de que lle sexan valorados, na fase de concurso, os méritos que 

relaciona e xustifica documentalmente: 

Méritos alegados: 

Epígrafe 1 do baremo. Documentos xustificativos. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Epígrafe 2 do baremo. Documentos xustificativos. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Epígrafe 3 do baremo. Documentos xustificativos. 

3.1. 

3.2. 
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ANEXO V 

Lingua galega. 

Tema 1. Formación da lingua galega. Niveis de lingua e tratamento escolar. 

Tema 2. A realidade actual da lingua: estatus legal e escolar. A normalización lingüística no ensino. 

Tema 3. Particularidades fonéticas, morfosintácticas e léxicas do galego en relación coas linguas limítrofes. Tratamento 

escolar das interferencias. 

Tema 4. Vocalismo e consonantismo. 

Tema 5. O texto. Temas e subtemas. Esquema oracional. Oración simple e composta. Coordinación e subordinación. 

Tema 6. O substantivo e o adxectivo. Oracións subordinadas substantivas. Oracións subordinadas adxectivas. 

Tema 7. Pronomes persoais. Formas, funcións e colocación con respecto ao verbo. 

Tema 8. Artigos, posesivos, demostrativos, numerais, indefinidos e interrogativos. 

Tema 9. O verbo. Verbos irregulares. A perífrase. 

Tema 10. Adverbios, preposicións, conxuncións e interxeccións. As oracións subordinadas adverbiais. 
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ANEXO VI 

O exercicio práctico ao que fai referencia a base 11.3 da presente orde de convocatoria versará sobre un ou varios dos 

aspectos seguintes: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

- Etapas mais significativas no desenvolvemento do neno de o a 6 anos. 

- Correntes pedagóxicas e psicolóxicas e influencia na educación infantil. 

- Conceptos básicos que debe dominar o neno previos á lecto-escritura. 

- Metodoloxía sobre a prelectura e a preescritura. 

- Resolución ou fundamentación teórica dun caso práctico proposto pólo tribunal. 

 

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

Versará sobre a lectura comprensiva dun texto neste idioma con preguntas e respostas por escrito referidas ao texto. 

 

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

 

- Organización da atención á diversidade nun centro ordinario que escolariza alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

- Características fundamentais do proxecto educativo dun centro específico de educación especial. 

- Criterios básicos para a elaboración de adaptacións curriculares significativas e ampliación e desenvolvemento das 

mesmas. 

- Competencias do profesorado de apoio (alumnado NEAE, aula, centro e familias) 

- Resolución ou fundamentación teórica dun caso práctico proposto polo tribunal. 

 

 

 

AUDICIÓN E LINGUAXE 

 

- Organización da atención á diversidade nun centro ordinario que escolariza alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

- Características fundamentais do proxecto educativo dun centro específico de educación especial. 

- Criterios básicos para a elaboración de adaptacións curriculares significativas e ampliación e desenvolvemento das 

mesmas. 

- Competencias do profesorado de apoio (alumnado NEAE, aula, centro e familias) 

- Bases anatómicas, fisiolóxicas e neurolóxicas da linguaxe. 

- A estimulación precoz na adquisición e desenvolvemento da linguaxe. 

- Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación. 

- Resolución ou fundamentación teórica dun caso práctico proposto polo tribunal. 
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ANEXO VII 

Don/Dona..., con domicilio en..., e con DNI..., declaro baixo a miña responsabilidade , para os efectos de ser nomeado/a 

funcionario/a do corpo de ................., que non foi separado/a do servizo de ningunha das administracións públicas e que 

non está inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas. 

 

             ..., ... de... de 2013 

Asdo.: 
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ANEXO VIII  
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ANEXO IX 

 

CÓDIGO DA INSTANCIA: 

CORPO DE MESTRES 
/  

SOLICITUDE DE ADMISIÓN A PROBAS SELECTIVAS NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

CORPO E ESPECIALIDADE AOS QUE ASPIRA 
CONVOCATORIA 

CÓDIGO CORPO 

CÓDIGO ESPECIALIDADE 

FORMA DE ACCESO 

LOCALIDADE DE EXAME QUENDA 

ACREDITA, SE É O CASO, COÑECEMENTOS DE LINGUA CASTELÁN  (SI/NON) ACÓLLESE AO INFORME DA COMISIÓN  (SI/NON) ACREDITA COÑECEMENTOS DA LINGUA GALEGA (SI/NON) 

DATOS PERSOAIS 

SEGUNDO APELIDO PRIMEIRO APELIDO XÉNERO (MULLER/HOME) DNI/NIE/... 

PAÍS DE NACEMENTO DATA DE NACEMENTO NOME 

CONCELLO DE NACEMENTO PROVINCIA DE NACEMENTO NACIONALIDADE 

MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

 

TELÉFONO 2 TELÉFONO 1 

ENDEREZO(RÚA, NÚMERO, ESCALEIRA, PISO, LETRA, ETC.) 

CONCELLO PROVINCIA PAÍS 

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL 

TITULACIÓN QUE ALEGA PARA O INGRESO NO CORPO 

TITULACIÓN 

ESPECIALIDADE DA TITULACIÓN 

TITULACIÓN ALEGADA PARA IMPARTIR A ESPECIALIDADE DE ORIENTACIÓN 

TITULACIÓN 

NON SELAR 

A/O  abaixo  asinante  solicita  ser  admitida/o no proceso  selectivo a que se refire a presente instancia e DECLARA que son certos os datos consignados nela e que 
reúne as condicións exixidas para o ingreso  á  función  pública  e as especialmente  sinaladas  na  convocatoria  anteriormente  citada,  comprometéndose  a  probar  
documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude. 

, ____de _________de 2013 

Director Xeral de Centros e Recursos Humanos Asdo: 

En 


