
 

Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HU MANOS – Servizo de 

Secundaria 

 

Orde do 6 de novembro de 2009 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal 

funcionario docente dos corpos de catedráticos de ensino secundario, catedráticos de 

escolas oficiais de idiomas, catedráticos  de artes plásticas e deseño, profesores de ensino 

secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de 

idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes 

escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e de inspectores de 

educación. 

 

TEXTO: 

A disposición transitoria terceira da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 

establece, respecto da mobilidade dos funcionarios dos corpos docentes, que en tanto non 

sexan desenvolvidas as previsións contidas na devandita lei que afecten a mobilidade 

mediante concurso de traslados dos funcionarios docentes nela recollidos, a mobilidade 

axustarase á normativa vixente á entrada en vigor desta. 

 

De conformidade co establecido no parágrafo anterior, así como no Real decreto 2112/1998, 

do 2 de outubro, polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional para a 

provisión de prazas correspondentes aos corpos docentes e existindo prazas vacantes nos 

centros docentes, que se deben prover entre funcionarios dos corpos que a continuación se 



citan, modificado polo Real Decreto 1964/2008, do 28 de novembro, a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria dispuxo convocar concurso de traslados de acordo 

coas seguintes bases: 

Primeira.-Obxecto 

Convócase concurso de traslados, de acordo coas especificacións que se citan na presente 

orde, para a provisión de prazas vacantes entre funcionarios ou funcionarias  docentes dos 

corpos de: 

-Inspectores ao servizo da administración educativa (corpo 509). 

-Corpo de inspectores de educación (corpo 510). 

-Catedráticos de ensino secundario (corpo 511). 

-Profesores de ensino secundario (corpo 590). 

-Profesores técnicos de formación profesional (corpo 591). 

-Catedráticos de escolas oficiais de idiomas (corpo 512). 

Profesores de escolas oficiais de idiomas (corpo 592). 

-Catedráticos de música e artes escénicas (corpo 593). 

-Profesores de música e artes escénicas (corpo 594). 

-Catedráticos de artes plásticas e deseño (corpo 513). 

-Profesores de artes plásticas e deseño (corpo 595). 

-Mestres de taller de artes plásticas e deseño (corpo 596). 



Este concurso rexerase polas seguintes disposicións: Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto 

básico do empregado público, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, Real decreto 

2112/1998, do 2 de outubro, modificado por el Real Decreto 1964/2008 de 28 de novembro,  

Real decreto 777/1998, do 30 de abril, Real decreto 1138/2002, do 31 de outubro, Decreto 

140/2006, do 31 de agosto, Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro , Decreto lexislativo 

1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de 

Galicia, Real decreto 1538/2003, de 5 de decembro, Decreto 99/2004, de 21 de maio, polo 

que se regula a organización e o funcionamento da inspección educativa e o acceso ao 

corpo de inspectores de educación na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Segunda.-Publicación de prazas correspondentes aos corpos citados no punto anterior. 

As vacantes provisionais do concurso publicaranse antes ou o mesmo día en que se inicia o 

prazo de solicitudes previsto na base décimo quinta  da presente convocatoria e as vacantes 

definitivas antes da resolución definitiva do concurso, no Diario Oficial de Galicia. 

 

Ao abeiro da presente orde convócanse, ademais das vacantes previstas no momento da 

convocatoria, as que se produzan por xubilación forzosa por cumprimento dos 70 anos de 

idade, as que se produzan pola xubilación voluntaria anticipada prevista na disposición 

transitoria segunda da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, as que se produzan 

ata o 31 de decembro de 2009, e as que resulten da resolución do concurso en cada corpo 

polo que se concursa. Todas elas sempre que se correspondan con prazas que teñan o seu 

funcionamento previsto na planificación xeral educativa. 

 



Terceira.- De conformidade co establecido no apartado 5 da disposición adicional oitava da 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, os funcionarios e funcionarias dos 

correspondentes corpos de catedráticos de ensino secundario, escolas oficias de idiomas e 

de artes plásticas e deseño, participarán nos concurso de provisión de postos 

conxuntamente cos funcionarios e funcionarias dos corpos de profesores dos niveis 

correspondentes ás mesmas vacantes, sen prexuízo dos méritos específicos que lle sexan 

de aplicación pola súa pertenza aos  mencionados corpos de catedráticos. 

 

Cuarta.- Corpos de inspectores de educación e inspectores ao servizo da administración 

educativa. 

Os funcionarios e funcionarias pertencentes a estes corpos poderán solicitar as prazas das 

sedes que se relacionan no anexo I. 

 

Quinta.- Corpo de catedráticos e profesores de ensino secundario. 

O profesorado pertencentes a estes corpos poderá solicitar as seguintes prazas: 

1. Prazas correspondente ás especialidades das cales sexan titulares, para as localidades e 

os centros que figuran noanexo II da presente orde, e para as especialidades que se indican 

noanexo IX. A petición de localidade implica que se solicitan todos os centros dela pola orde 

que aparecen relacionados no anexo II. 

 



2. Prazas de sección bilingües. Para acceder as prazas de sección bilingües o profesorado 

das especialidades correspondentes deberán acreditar como mínimo, o nivel B1 do marco 

común europeo, da lingua correspondente, acreditado cunha das seguintes titulacións: 

-Licenciatura na filoloxía ou tradución e interpretación da lingua estranxeira empregada na 

sección bilingüe. 

-Título de mestre especialista nesa lingua estranxeira. 

-Certificado de ter superado o nivel intermedio das escolas oficiais de idiomas ou 

equivalentes. 

-Certificados equivalentes dos países estranxeiros publicados na circular anual para as EOI 

que permiten o acceso ao nivel seguinte avanzado 1. 

 

Sexta.-Profesores técnicos de formación profesional. 

O profesorado pertencente a este corpo poderá solicitar as prazas correspondentes ás 

especialidades das que sexan titulares, para as localidades e os centros que figuran no 

anexo II e para as especialidades que figuran no anexo X. A petición de localidade implica 

que se solicitan todos os centros dela pola orde en que aparecen relacionados no anexo II. 

 

Sétima.- Catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas. 

O profesorado pertencente a estes corpos, de acordo coas especialidades das que sexan 

titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo III e para as 

especialidades que figuran no anexo XI. 



 

Oitava.-Catedráticos e profesores de música e artes escénicas. 

1. Os catedráticos e catedráticas do corpo de música e artes escénicas, de acordo coas 

especialidades das que sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen 

no anexo IV e para as especialidades que figuran no anexo XII. 

 

2. O profesorado de música e artes escénicas, de acordo coas especialidades das que sexan 

titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo IV e para as 

especialidades que figuran no anexo XIII. 

 

Novena.-Catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño. 

1. Os catedráticos e catedráticas e o profesorado do corpo de artes plásticas e deseño, de 

acordo coas especialidades das que sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros 

que aparecen no anexo V, para as especialidades que figuran no anexo XIV. 

 

2. Os mestres e mestras de taller de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades 

das que sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo V, 

para as especialidades que figuran no anexo XV. 

 

Décima.- Participación voluntaria. 



1. Funcionarios e funcionarias dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

1.1. Poderán participar con carácter voluntario neste concurso de traslados: 

a) O persoal funcionario que está en situación de servizo activo con destino definitivo en 

centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sempre que, 

de conformidade co establecido na disposición adicional sexta.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de educación, transcorresen ao remate do presente curso académico, polo menos 

dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo. 

 

b) O persoal funcionario que se atope en situación de servizos especiais declarada desde 

centros actualmente dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 

sempre que transcorresen ao remate do presente curso académico, polo menos dous anos 

desde a toma de posesión do último destino definitivo. 

 

c) O persoal funcionario que estean situación de excedencia voluntaria declarada desde 

centros actualmente dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Si se tratase dos supostos de excedencia voluntaria por interese particular ou por agrupación 

familiar recollida nos puntos 2º e 3º do artigo 57 do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de 

marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, só poderán 



participar se ao finalizar o curso escolar en que se realicen as convocatorias transcorresen 

dous anos desde que pasaron a esta situación. 

 

d) O persoal funcionario que se atope en situación de suspensión declarada desde centros 

actualmente dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sempre 

que ao finalizar o curso escolar en que se realicen as convocatorias transcorrese o tempo de 

duración da sanción disciplinaria de suspensión. 

 

1.2. Para os efectos previstos no punto 1.1 entenderase como data de finalización do curso 

académico a do 31 de agosto de 2010. 

 

1.3. -De conformidade co establecido no artigo 5 do Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo 

que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, para participar no 

concurso de traslados a prazas en que é preceptivo impartir o ensino en lingua galega, o 

profesorado terá que acreditar a capacitación na devandita lingua, e deberá estar en 

posesión do certificado de lingua galega 4 (Celga 4), da súa validación ou títulos 

equivalentes. De conformidade co establecido no devandito decreto, nas especialidades de 

filosofía, xeografía e historia, física e química, bioloxía e xeoloxía, matemáticas, debuxo e en 

todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario referentes á formación 

profesional específica, en todas as especialidades do corpo de profesores técnicos de 

formación profesional e nas especialidades de acrobacia, canto aplicado á arte dramática, 

caracterización e indumentaria, danza aplicada á arte dramática, dicción e expresión oral, 

dirección escénica , dramaturxia, esgrima, espazo escénico, expresión corporal, iluminación, 



interpretación, interpretación con obxectos, interpretación no musical, interpretación no teatro 

do xesto, literatura dramática, técnicas escénicas, técnicas gráficas, teoría e historia da arte e 

teoría teatral, todas elas do corpo de profesores de música e artes escénicas, será requisito 

imprescindible estar en posesión do certificado de lingua galega 4 (Celga 4), ter superado o 

curso de perfeccionamento de lingua galega, ter a validación correspondente ou superalo a 

través de proba libre. Para estes únicos efectos, entenderase que reúnen este requisito os 

que superasen a proba de coñecementos de lingua galega no procedemento selectivo de 

acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación 

profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes 

escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño. 

 

Este requisito deberá posuírse e xustificarse no prazo de reclamacións e renuncias previsto 

na base décimo novena. 

 

1.4. Os que desexen exercer un dereito preferente para a obtención de destino deberán 

aterse ao que se determina na base décimo segunda desta convocatoria. 

 

Estes concursantes deberán dirixir a súa instancia de participación ao órgano que se 

determine na convocatoria que realice a Administración educativa da que depende o seu 

centro de destino. 

 

Décimo primeira.-Participación forzosa. 



1. Están obrigados a optar ás prazas anunciadas nesta convocatoria, dirixindo a súa 

instancia á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria nos termos indicados na 

base décimo cuarta, os funcionarios e funcionarias que se atopen nalgunha das situacións 

que se indican a continuación: 

 

a) Funcionarios que, procedentes da situación de excedencia ou suspensión de funcións, 

reingresasen con destino provisional no ámbito de xestión da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria con anterioridade á data de publicación desta convocatoria. 

 

No suposto de que non participen no presente concurso ou non soliciten suficiente número 

de prazas vacantes, adxudicaráselles de oficio destino definitivo en prazas que poidan 

ocupar segundo as especialidades das cales sexan titulares, en centros situados na 

comunidade autónoma. 

 

A adxudicación de oficio realizarase no momento en que lle corresponda ao interesado ou 

interesada en función da súa puntuación ou número de orde, efectuándose por provincias, e 

dentro de cada provincia pola orde coa que se publican os centros nesta convocatoria. De 

non consignar provincias de preferencia o interesado ou interesada, adxudicaranse pola orde 

de código delas. 

 

De non adxudicárselles destino definitivo permanecerán na situación de destino provisional. 

 



b) Os funcionarios e funcionarias que se atopen na situación de excedencia forzosa ou 

suspensión de funcións con perda do posto de destino e que, cumprida a sanción, non 

obtivesen un reingreso provisional, e que fosen declarados nestas situacións desde un centro 

dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Os funcionarios e funcionarias incluídos no parágrafo anterior, no suposto de non 

participaren no presente concurso, ou se participando non solicitasen suficiente número de 

centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en que 

corresponde impartir ensinanzas ao seu corpo, cando non obtivesen destino definitivo, 

quedarán na situación de excedencia voluntaria, prevista no punto 2 a) do artigo 57 do 

decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da 

función pública de Galicia. 

 

c) Os funcionarios e funcionarias que, estando adscritos a prazas no exterior, deban 

reincorporarse ao ámbito territorial de xestión da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria no curso 2010/2011, ou que téndose reincorporado en cursos anteriores, non 

obtivesen un destino definitivo. 

 

O profesorado que desexe exercer o dereito preferente á localidade a que se refire o artigo 

52.2º do Real decreto 1138/2002, do 31 de outubro, deberá solicitar, de conformidade co 

establecido na base décimo segunda da presente convocatoria, todas as prazas ás que 

poida optar en virtude das especialidades das que sexan titulares correspondentes aos 



centros da localidade en que tiveron o seu último destino definitivo. No suposto de que non 

obteñan destino, quedarán adscritos provisionalmente á dita localidade. 

 

d) Os funcionarios e funcionarias  que perdesen o seu destino definitivo en cumprimento de 

sentenza ou resolución de recurso, ou por encontrarse en situación de desprazado por falta 

de horario ou suprimidos do posto que desempeñaban con carácter definitivo. 

 

O profesorado que no curso académico 2009/2010 está desprazado do seu centro de destino 

definitivo por falta de horario participará no concurso cos mesmos dereitos que o profesorado 

suprimido. 

 

Esta situación acreditarase mediante certificación da dirección do instituto co visto e prace da 

Inspección Educativa, agás que xa figuraran nos anexos das resolucións do 14 de setembro 

de 2009 (DOG do 17 de setembro), da Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos, pola 

que se adxudica destino provisional para o curso académico 2009/2010 ao profesorado que 

non ten horario no seu centro. 

Este profesorado poderá exercer o dereito preferente ao centro a que se refire o artigo 4 do 

Real decreto 1701/1991, do 29 de novembro, na súa redacción dada polo Real decreto 

1635/1995, do 6 de outubro, na forma que se indica na base décimo segunda  da presente 

convocatoria. 

 



Así mesmo, poderá exercer o dereito preferente a localidade na forma que se indica na 

citada base décimo segunda. 

 

e) O profesorado con destino provisional que durante o curso 2009/2010 esté prestando 

servizos en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e 

que figure como tal na Resolución do 29 de maio de 2009 (DOG do 3 xuño), pola que se 

resolvía o concurso de traslados do curso anterior. Estes funcionarios ou funcionarias  están 

obrigados a solicitar prazas da especialidade ou especialidades das cales sexan titulares de 

acordo coas bases desta convocatoria. 

 

Ao profesorado incluído neste punto que non concurse ou que facéndoo non solicite 

suficiente número de prazas vacantes, adxudicaráselles de oficio destino definitivo en postos 

aos que poida optar polas especialidades das cales sexan titulares en centros situados na 

comunidade autónoma. 

 

No caso de non obteren destino definitivo serán destinados provisionalmente pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo procedemento que se estableza. 

 

f) Os funcionarios e funcionarias en prácticas que superaron o procedemento selectivo 

convocado pola Orde do 9 de abril de 2008 (DOG do 16 de abril) e non fornon nomeados 

funcionarios de carreira. 



A aqueles profesores e profesoras que debendo participar por este apartado non presenten 

instancia ou participando non soliciten suficiente número de centros, a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria adxudicaralles de oficio destino definitivo en prazas 

que poidan ocupar segundo as especialidades das cales sexan titulares ou, se é o caso, 

destino provisional. 

 

O destino que puidese corresponderlles estará condicionado, se é o caso, á superación da 

fase de prácticas e ao nomeamento como funcionario ou funcionaria de carreira. 

 

3. Quedan exceptuados da obrigatoriedade de concursar: 

O profesorado desprazado do instituto cando nel teña destino definitivo un profesor ou 

profesora da mesma especialidade nacido/a antes do 30 de setembro de 1949. Se existise 

máis dun profesor desprazado non estará obrigado a concursar o que teña maior dereito, 

conforme os criterios establecidos no Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se 

determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios 

docentes. 

 

Décimo segunda.-Dereitos preferentes. 

O profesorado que se acolla ao dereito preferente farao constar nas súas instancias, 

indicando a causa en que apoia a súa petición. 

 



Para os efectos de solicitude de prazas só se terán en conta os seguintes dereitos 

preferentes: 

 

1. Dereito preferente ao centro. 

1.1. Dereito de retorno. 

De conformidade co establecido no artigo 10 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo 

que se determinan os criterios de perda do destino definitivo, no caso de traslado de 

ensinanzas, durante os seis anos seguintes á realización do dito traslado as funcionarias e 

funcionarios docentes afectados terán un dereito de retorno ao seu centro de orixe en 

calquera das especialidades das cales sexan titulares. 

 

Para exerceren este dereito preferente, deberán consignar na solicitude de participación, en 

primeiro lugar, o código do centro e especialidade a que corresponda a vacante, podendo 

consignar ademais outras peticións correspondentes a prazas ás que poidan optar en virtude 

das especialidades das cales sexan titulares, ou da titulación que posúan, se desexan 

concursar a el fóra do dereito preferente. 

 

1.2. Dereito preferente a prazas, no centro en que teñan destino definitivo, da nova 

especialidade adquirida en virtude dos procedementos selectivos convocados para tal efecto 

ao abeiro do título V do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro. 

 



De conformidade co disposto na disposición adicional décimo terceira.1 do Real decreto 

2112/1998, do 2 de outubro, os funcionarios e funcionarias de carreira que adquiriran unha 

nova especialidade, ao seren declarados aptos nos procedementos selectivos convocados 

para tal efecto, gozarán de preferencia, por unha soa vez e con ocasión de vacante, para 

obter destino en prazas da nova especialidade adquirida no centro onde teñan destino 

definitivo, sen prexuízo do establecido no punto 1.2 desta base. Para exerceren este dereito 

preferente, deberán consignar na solicitude de participación, en primeiro lugar, o código do 

centro e especialidade a que corresponda a vacante, podendo consignar ademais outras 

peticións correspondentes a prazas ás que poidan optar en virtude das especialidades das 

que sexan titulares se desexan concursar a elas fóra do dereito preferente. 

 

1.3. Dereito preferente para obter postos no centro onde tivesen destino definitivo. 

 

De conformidade co disposto na disposición adicional décimo terceira do Real decreto 

2112/1998, do 2 de outubro, o profesorado desprazado do posto de traballo en que teña 

destino definitivo, gozará mentres se manteña esta circunstancia de dereito preferente ante 

calquera outro aspirante para obter calquera outro posto no mesmo centro, sempre que 

reúna os requisitos esixidos para o seu desempeño e sen prexuízo do establecido na base 

décimo segunda, punto 1, da presente orde. 

 

Cando concorran dous ou mais profesores ou profesoras nos cales se dea circunstancia 

sinalada no parágrafo anterior, adxudicaráselle a praza ao profesor que conte con maior 

puntuación no presente concurso de traslados. 



 

O profesorado que desexe exercer este dereito deberá consignar na instancia de 

participación en primeiro lugar o código do centro e especialidade a que corresponda a 

vacante. Igualmente, deberán incluír a continuación outras peticións correspondentes a 

prazas doutros centros da localidade ás que poidan optar en virtude das especialidades das 

que sexan titulares. 

 

2. Dereitos preferentes á localidade. 

Terán dereito preferente á localidade en que está situado o centro o profesorado suprimido, o 

profesorado desprazado do seu centro no curso académico 2009/2010 por falta de horario ou 

que estea prestando servizos no seu centro noutra especialidade. En todo caso, considérase 

profesorado desprazado por falta de horario o que, como consecuencia de traslado de 

ensinanzas, non puido quedar adscrito definitivamente no centro receptor, segundo dispón o 

artigo 7.3º do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de 

perda do destino definitivo polas funcionarias ou funcionarios docentes. 

 

Para que o dereito preferente teñan efectividade, os solicitantes están obrigados a consignar 

na súa instancia de participación en primeiro lugar todas as prazas correspondentes ás 

especialidades a que poidan optar dos centros convocados no concurso de traslados dentro 

da localidade na cal aspiren a exercer o dereito preferente, relacionados por orde de 

preferencia. Este profesorado, no caso de que omitise algunha das prazas da localidade 

onde desexe exercer o dereito preferente, a Administración Educativa, de oficio, 



consignaralle as prazas restantes da dita localidade pola Orde na que figuran no anexo 

correspondente. 

 

2.2. Dereitos preferentes á localidade previstos no Real decreto 1138/2002, do 31 de 

outubro, polo que se regula a acción educativa no exterior. 

 

Os funcionarios e funcionarias que gocen do dito dereito poderán facer uso del para a 

localidade onde tiveron o seu último destino definitivo no corpo. Para que o dereito preferente 

teña efectividade, as e os solicitantes están obrigados a consignar na súa instancia de 

participación en primeiro lugar, todas as prazas correspondentes ás especialidades ás que 

poidan optar dos centros convocados no concurso de traslados dentro da localidade na cal 

aspiren a exercer o dito dereito, relacionados por orde de preferencia. 

 

O persoal concursante por este punto 3, no caso de que se omitise algúns dos centros da 

localidade onde desexe exercer o dereito preferente, a Administración, de oficio, consignará 

os centros restantes da dita localidade, pola orde na que figuran no anexo correspondente. 

 

Poderán incluír a continuación outras peticións correspondentes a prazas ás que poidan 

optar en virtude das especialidades das cales sexan titulares, se desexan concursar a elas 

fóra do dereito preferente. 

 

Décimo terceira.- Forma de participación. 



Aínda que se concurse por máis dunha especialidade, o persoal concursante realizarán unha 

soa petición e presentará unha única instancia, acompañada dunha fotocopia desta e dunha 

folla de alegación e autobaremación, axustada ao modelo que se atopará á disposición dos 

interesados (http://www.edu.xunta.es/cxts) e simultaneamente presentarán para a 

demostración dos méritos, os documentos salientados no baremo que aparece como anexo 

VI, VII ou VIII nesta orde, en cada un dos cales deberá facerse constar o nome, apelidos, 

especialidade e corpo. 

 

Coa finalidade de reducir e simplificar os trámites administrativos que deben realizar os 

concursantes, os que, participando nos concursos de traslados convocados nos últimos oito 

anos, non retirasen a documentación presentada, non deberán acreditar ningún dos méritos 

alegados e xustificados. 

 

Estes participantes deberán achegar unicamente a documentación dos méritos entón non 

alegados e non xustificados debidamente ou, se é o caso, a documentación correspondente 

aos méritos perfeccionados con posterioridade á súa última participación no concurso de 

traslados, sempre que a puntuación correspondente non lle sexa incorporada de oficio pola 

Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos. Os interesados e as interesadas poderán 

verificar se esta puntuación lle foi incorporada de oficio na páxina web da Dirección xeral de 

Centros e Recursos Humanos, Subdirección Xeral de Recursos Humanos 

(http://www.edu.xunta.es/cxts). 

 

A instancia dirixirase á Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 



 

2. A solicitude deberá efectuarse a través da internet a través a páxina web da Dirección 

xeral de Centros e Recursos Humanos, (http://www.edu.xunta.es/cxts), imprimirase a petición 

que poderá presentarse no propio centro educativo no que se presta servizos. Neste caso, o 

centro procederá a remitir a solicitude á Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de 

Compostela. 

No momento de presentación da instancia de participación, os novos méritos alegados 

deberán ser xustificados documentalmente, segundo determina o baremo, consignando os 

datos aos que se refire o primeiro parágrafo desta base. Ademais, os que soliciten prazas de 

seccións bilingües deberán aportar a certificación a que se fai referencia na base cuarta.3 

esta convocatoria. 

 

Todas as fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas das dilixencias de compulsa, 

expedidas polas direccións dos centros, ou das delegacións provinciais da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. Non se admitirá ningunha fotocopia que careza da 

dilixencia de compulsa. 

 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá requirir o interesado ou 

interesada, en calquera momento, a xustificación daqueles méritos alegados que non fosen 

debidamente acreditados. 

 



Aínda cando se concorra a prazas de diferentes especialidades, soamente poderá obterse un 

único destino. 

 

Décimo cuarta.- Presentación e solicitudes. 

As instancias, orixinal e copia, así como a documentación á que se alude no punto anterior, 

poderanse presentar nos departamentos territoriais da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, nas secretarías do centro educativo onde presta servizos o 

concursante ou en calquera das dependencias ás que alude o artigo 38 da Lei de réxime 

xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No caso de 

que optasen por presentar a súa solicitude ante unha oficina de correos, farano en sobre 

aberto, para que a instancia sexa datada e selada polo funcionario de correos antes de ser 

certificada. 

 

Sen prexuízo do anterior, deberá terse en conta que a outros efectos distintos do concurso 

de traslados,  as secretarías dos centros docentes non son unha das oficinas na que poden 

presentarse documentos dirixidos a calquera organismo público, de conformidade co 

disposto no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

 

Décimo quinta .- Prazo de solicitudes. 

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será o comprendido entre os días 18 

de novembro e 4 de decembro de 2009, ambos os dous inclusive. Finalizado este prazo non 

se admitirá ningunha solicitude. 



 

Unha vez concluído o prazo de presentación de instancias non se admitirá ningunha 

modificación ás peticións formuladas. Non obstante, admitiráselles renuncia a participar no 

concurso de traslados aos concursantes con carácter voluntario no prazo establecido para as 

reclamacións á lista provisional, na base décimo novena , entendendo que tal renuncia afecta 

a todas as peticións e especialidades consignadas na súa instancia de participación. 

 

Décimo sexta .- Forma de realizar as peticións 

1.- As e os asinantes das instancias deberán manifestar nelas, de modo expreso, que reúnen 

os requisitos esixidos na convocatoria, consignando os centros que soliciten por orde de 

preferencia, cos números de código e especialidade que figuran nos anexos á presente orde. 

2.- Nas prazas das seccións bilingües especificarase na solicitude o código 1, 2 ou 3 

segundo o idioma sexa francés, inglés ou alemán, respectivamente. Cando a praza no centro 

queira solicitarse sen sección bilingüe e como sección bilingüe, deberá repetirse o código do 

centro, nun caso sen poñer o código 1, 2 ou 3, e noutro poñéndoo. 

3.- No suposto de solicitar prazas dalgunha das especialidades relacionadas no apartado 1.3 

da base décima da presente convocatoria consignarase un “1” na casilla referida ao perfil 

lingüístico. Nas prazas das restantes especialidades especificarase un “0” ou deixarase en 

branco. 

Décimo sétima .- Comisións de avaliación. 

Para a avaliación dos méritos alegados polos concursantes, no que se refire ao punto 1.3 e 

2.1 do baremo de puntuacións do anexo VI,  o punto 2.1 do anexo VII  e os puntos 1.2.3, 

1.3.2 e 2.1 do anexo VIII á presente orde, a Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos 



da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria designará as comisións 

ditaminadoras oportunas, compostas polos seguintes membros: 

 

a) Para os corpos de inspectores de educación e inspectores ao servizo da administración 

educativa: 

Presidencia: o inspector xefe ou inspectora xefa da Inspección Central. 

Vogais: catro vogais designados por sorteo entre funcionarios de carreira en activo do corpo 

de inspectores ao servizo da Administración educativa e do corpo de inspectores de 

Educación. 

Actuará como secretario/a, o vogal de menor antigüidade no corpo, salvo que a comisión 

acorde determinalo doutro xeito. 

 

b) Para os corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario: 

-Un presidente ou presidenta nomeado ou nomeada entre os funcionarios e funcionarias que 

exerzan a función inspectora en materia educativa ou funcionarios ou funcionarias  do corpo 

de catedráticos de ensino secundario. 

 

- Vogais: catro vogais designados por sorteo entre funcionarios de carreira en activo dos 

corpos de catedráticos ou profesores ou profesoras de ensino secundario, en activo. 

 

c) Para o corpo de profesores técnicos de formación profesional: 



-Un presidente ou presidenta, nomeado entre os funcionarios e funcionarias que exerzan a 

función inspectora en materia educativa ou funcionarios ou funcionarias  do corpo de 

profesores de ensino secundario ou profesores técnicos de formación profesional en activo. 

 

- Vogais: catro vogais designados por sorteo entre funcionarios de carreira en activo dos 

corpos de profesores de ensino secundario ou profesores técnicos de formación profesional 

en activo. 

 

d) Para os corpos de catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas: 

-Un presidente ou presidenta nomeado ou nomeada entre os funcionarios e funcionarias que 

exerzan a función inspectora en materia educativa ou funcionarios ou funcionarias  do corpo 

de catedráticos de escolas oficiais de idiomas. 

- Vogais: catro vogais designados por sorteo entre funcionarios de carreira en activo dos 

corpos de catedráticos ou profesores ou profesoras de escolas oficiais de idiomas, en activo. 

 

e) Para os corpos de catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño: 

-Un presidente ou presidenta nomeado ou nomeada entre os funcionarios e funcionarias que 

exerzan a función inspectora en materia educativa ou funcionarios ou funcionarias  do corpo 

de catedráticos de artes plásticas e deseño. 

- Vogais: catro vogais designados por sorteo entre funcionarios de carreira en activo dos 

corpos de catedráticos ou profesores ou profesoras de artes plásticas e deseño, en activo. 



 

f) Para os corpos de catedráticos e profesores de música e artes escénicas. 

-Un presidente ou presidenta nomeado ou nomeada entre os funcionarios e funcionarias que 

exerzan a función inspectora en materia educativa ou funcionarios ou funcionarias  do corpo 

de catedráticos de música e artes escénicas. 

- Vogais: catro vogais designados por sorteo entre funcionarios de carreira en activo dos 

corpos de catedráticos ou profesores ou profesoras de música e artes escénicas, en activo. 

 

En cada unha das comisións ditaminadoras anteriores actuará como secretario ou secretaria 

o funcionario ou funcionaria que designe a Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos 

de entre os que exerzan funcións na devandita Dirección xeral de Centros e Recursos 

Humanos. 

 

Así mesmo, poderá asistir ás comisións ditaminadoras un representante de cada 

organización sindical con presenza na mesa sectorial docente non universitaria, con voz e 

sen voto. 

 

As comisións ditaminadoras poderán solicitar o asesoramento que consideren oportuno. 

 



Os membros das comisións estarán suxeitos ás causas de abstención e recusación 

establecidas nos artigos 28 e 29 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común. 

 

A asignación de puntuación que corresponde aos concursantes, polos restantes puntos do 

baremo de méritos, será levada a efecto por unha comisión constituída por funcionarios ou 

funcionarias  destinados na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Esta 

comisión estará cualificada na categoría primeira, para os efectos do previsto no Decreto 

144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008 de 26 de 

xuño (DOG del 18 de xillo). 

 

Décimo oitava.-Resolución provisional do concurso. 

Unha vez recibidas na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria as actas das 

comisións ditaminadoras, coas puntuacións asignadas ao persoal concursante, procederase, 

conforme as peticións e aos méritos dos participantes, á adxudicación dos destinos e faranse 

públicas, na páxina web desta Consellería (http://www.edu.xunta.es/cxts) e  nos seus 

departamentos territoriais, a resolución provisional dos concursos de traslados. 

 

No caso de producirse empates no total das puntuacións, estes resolveranse atendendo 

sucesivamente á maior puntuación en cada un dos puntos do baremo conforme a orde en 

que aparecen nel. Se persistise o empate, atenderase á puntuación obtida nas distintas 

subepígrafes pola orde, en que aparecen no baremo. En ambos os casos, a puntuación que 

se tome en consideración en cada epígrafe non poderá exceder da puntuación máxima 



establecida para cada unha delas no baremo, nin, no suposto das subepígrafes, a que 

corresponda como máximo á epígrafe en que se atopen incluídos. Cando ao aplicar estes 

criterios, algunha ou algunhas das subepígrafes alcance a máxima puntuación outorgada á 

epígrafe a que pertence, non se tomarán en consideración as puntuacións do resto de 

subepígrafes. De resultar necesario, empregarase como criterios de desempate o ano en que 

se convocou o procedemento selectivo a través do cal se ingresou no corpo e a puntuación 

pola que resultou seleccionado. 

 

Décimo novena .-Reclamacións e renuncias. 

O persoal concursante poderá presentar reclamacións ás resolucións provisionais, a través 

do órgano en que presentaron a súa instancia de participación, no prazo establecido na 

Resolución que publique a adxudicación de destinos provisionais no Diario Oficial de Galicia. 

 

Sen prexuízo do parágrafo anterior, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á 

puntuación outorgada, con anterioridade á resolución provisional do concurso, unha vez que 

se fagan públicas na páxina web desta Consellería. 

 

Así mesmo, no mesmo prazo, poderán presentar renuncia á súa participación no concurso 

nas condicións establecidas na base décimo quinta desta convocatoria. Estas reclamacións 

ou renuncias presentaranse polos procedementos a que alude a base décimo quinta. 

 



As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso, deberán realizar a 

renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, 

de non facelo, poderán obter destino na resolución definitiva. 

 

De conformidade co establecido no artigo 9 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, o 

funcionario docente desprazado por falta de horario que participe no concurso de traslados 

exercendo o dereito preferente, poderá renunciar á participación no concurso nas catro 

primeiras convocatorias desde que se produciu esta circustancia, mantendo o dereito 

preferente a obter destino no centro ou localidade. 

 

Vixésima.- Resolución definitiva. 

Consideradas as reclamacións e renuncias a que se refire a base anterior, a Dirección xeral 

de Centros e Recursos Humanos procederá a ditar as resolucións definitivas destes 

concursos de traslados. A dita resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina 

web desta Consellería (http://www.edu.xunta.es/cxts). As prazas adxudicadas na dita 

resolución son irrenunciables, polo que os participantes deberán incorporarse ás prazas 

obtidas. 

 

Os concursantes que obteñan praza neste concurso nalgunhas das especialidades non 

relacionadas na base 10, punto 1.3, estarán obrigados, no prazo de dous anos contados a 

partir do 1 de setembro de 2010, a superar, polo menos, o certificado de lingua galega 4 

(Celga 4), agás que acrediten telo superado con anterioridade ou estar en posesión dalgunha 

das súas validacións ou homologacións. 



 

Contra a resolución definitiva que pon fin a vía administrativa, os interesados e as 

interesadas poderán interpoñer potestativamente recurso de reposición ou directamente 

contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, conforme se establece nos capítulos II 

e III da Lei  29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Vixésimo primeira.- Reingresos ao servizo activo. 

O profesorado excedente que reingrese ao servizo activo como consecuencia do concurso, 

presentará ante o departamento territorial do que dependa o centro obtido mediante o 

concurso de traslados, declaración xurada ou promesa de non se atoparen separados de 

ningún corpo ou escala da Administración do Estado, das comunidades autónomas ou da 

local, en virtude de expediente disciplinario, e de non estaren inhabilitados para o exercicio 

de funcións públicas. 

Vixésimo segunda .-Toma de posesión. 

A toma de posesión dos novos destinos terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 

2010. Non obstante, O profesorado que obtivese destino nestes concursos deberá 

permanecer nos seus centros de orixe ata que conclúan as actividades imprescindibles 

previstas para a finalización do curso. 

Vixésimo terceira.- Recursos. 

Contra esta orde poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous 

meses, a contar desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ante 

o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, de conformidade co 



desposto na Lei 29/1998, do 26 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contenciosa 

Administrativa.  

Vixésimo cuarta .- Entrada en vigor. 

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2009. 

Jesús Vázquez Abad 

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 



 

ANEXO I 
 
CENTRO COD_LOC. NOME LOCALIDADE CONCELLO 
15990026 150300001  Inspección de A Coruña Coruña, A Coruña (A) 
15990027 150360001  Inspección de Ferrol Ferrol Ferrol 
15990028 150780001  Inspección de Santiago de 

Compostela 
Santiago de 
Compostela        
   

Santiago de 
Compostela 

27990031 270282701  Inspección de Lugo Lugo Lugo 
32990034 320541201  Inspección de Ourense Ourense Ourense 
36990037 360381301  Inspección de Pontevedra Pontevedra        

               
Pontevedra 

36990038 360573101  Inspección de Vigo Vigo              
                  
               

Pontevedra 

 
ANEXO II 

 
CENTRO COD_LOC. NOME LOCALIDADE CONCELLO 

 
15027125 150011800  IES de Viós Viós Abegondo 
15027721 150020801  IES de Ames Ortoño Ames 
15000338 150040101  CPI Conde de Fenosa Ares Ares 
15023302 150050200  IES Manuel Murguía Arteixo Arteixo 
15023314 150050200  IES de Sabón Arteixo Arteixo 
15032145 150050200  IES de Pastoriza Arteixo Arteixo 
15027733 150060100  IES de Arzúa Arzúa Arzúa 
15019301 150070100  CPI de San Vicente San Vicente Baña (A) 
15001070 150080202  CPI de Cruz do Sar Bergondo Bergondo 
15001136 150090001  IES Francisco Aguiar Betanzos Betanzos 
15001148 150090001  IES As Mariñas Betanzos Betanzos 
15001239 150100505  CPI Armando Cotarelo 

Valledor 
Gándara Boimorto 

15023338 150110303  IES Praia Barraña Boiro Boiro 
15026698 150110303  IES Espiñeira Boiro Boiro 
15027851 150110303  IES A Cachada Boiro Boiro 
15001665 150120102  CPI Antonio Orza Couto Boqueixón Boqueixón 
15026352 150130901  IES Brión Viceso Brión 
15001926 150140307  CPI As Revoltas Revoltas, As Cabana de 

Bergantiños 
15027861 150160100  IES Pedra da Aguia Ponte do Porto Camariñas 
15026704 150170501  IES David Buján Cambre Cambre 
15027873 150170501  IES Afonso X O Sabio Cambre Cambre 
15002581 150190703  IES Alfredo Brañas Carballo Carballo 
15002591 150190703  IES Monte Neme Carballo Carballo 
15027307 150190703  IES Isidro Parga Pondal Carballo Carballo 
15021755 150610201  IES Cabo Ortegal Cariño Cariño 
15027885 150200100  IES Lamas de Castelo Carnota Carnota 
15003005 150210000  CPI Vicente Otero 

Valcárcel 
Carral Carral 

15026376 150220104  IES Punta Candieira Cedeira Cedeira 
15003212 150230000  IES Agra de Raíces Cee Cee 
15003224 150230000  IES Fernando Blanco Cee Cee 
15003376 150240108  CPI O Cruce Cerceda Cerceda 
15003881 150291208  CPI Alcalde Xosé Pichel San Roque Coristanco 
15005002 150300001  IES Ramón Otero Pedrayo Coruña, A Coruña (A) 
15005211 150300001  IES Salvador de Madariaga  Coruña, A Coruña (A) 
15005221 150300001  IES Eusebio da Guarda Coruña, A Coruña (A) 



15005233 150300001  IES Agra do Orzán Coruña, A Coruña (A) 
15005245 150300001  IES Monelos Coruña, A Coruña (A) 
15005257 150300001  IES Ramón Menéndez Pidal Coruña, A Coruña (A) 
15005269 150300001  IES Urbano Lugrís Coruña, A Coruña (A) 
15005397 150300001  IES Fernando Wirtz Suárez  Coruña, A Coruña (A) 
15005579 150300001  IES Elviña Coruña, A Coruña (A) 
15022607 150300001  CIFP Ánxel Casal - Monte 

Alto 
Coruña, A Coruña (A) 

15024513 150300001  CIFP Someso Coruña, A Coruña (A) 
15025611 150300001  IES Monte das Moas Coruña, A Coruña (A) 
15026421 150300001  IES Rafael Dieste Coruña, A Coruña (A) 
15026716 150300001  IES Adormideras Coruña, A Coruña (A) 
15027770 150300001  IES A Sardiñeira Coruña, A Coruña (A) 
15027800 150300001  IES Imaxe e Son Coruña, A Coruña (A) 
15027897 150300001  IES Paseo das Pontes Coruña, A Coruña (A) 
15005749 150310202  IES Cruceiro Baleares Burgo, O Culleredo 
15027903 150310202  IES Eduardo Blanco Amor Burgo, O Culleredo 
15022620 150320402  IES de Curtis Curtis Curtis 
15023399 150330311  CPI Eusebio Lorenzo 

Baleirón 
Laíño Dodro 

15023405 150350000  CPI A Xunqueira Fene Fene 
15032081 150350000  IES de Fene Fene Fene 
15032583 150350000  CIFP de Fene Fene Fene 
15006687 150360001  IES de Catabois Ferrol Ferrol 
15006730 150360001  IES Sofía Casanova Ferrol Ferrol 
15006742 150360001  IES Concepcion Arenal Ferrol Ferrol 
15006754 150360001  IES Marqués de Suanzes Ferrol Ferrol 
15006778 150360001  CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro  Ferrol Ferrol 
15006791 150360001  IES Saturnino Montojo Ferrol Ferrol 
15021469 150360001  IES Leixa Ferrol Ferrol 
15021470 150360001  IES Canido Ferrol Ferrol 
15025566 150360001  IES Ferrol Vello Ferrol Ferrol 
15025645 150360001  IES Ricardo Carballo 

Calero 
Ferrol Ferrol 

15027915 150370300  IES Fin do Camiño Fisterra Fisterra 
15007400 150380800  CPI de Ponte Carreira Ledoira Frades 
15027654 150411207  IES Agra de Leborís Torás Laracha (A) 
15007621 150400101  CPI Cabo da Area Laxe Laxe 
15008039 150420421  CPI Cernadas de Castro Lousame Lousame 
15008301 150430801  IES Urbano Lugrís Vilanova Malpica de 

Bergantiños 
15008714 150451207  CPI da Picota Mazaricos Mazaricos 
15008817 150461902  IES de Melide Melide Melide 
15020854 150471209  CPI de Xanceda Xanceda Mesía 
15009071 150480402  CPI Castro Baxoi Castro Miño 
15009241 150500300  CPI Virxe da Cela San Fiz de Monfero Monfero 
15025657 150510302  IES de Mugardos Mugardos Mugardos 
15026388 150530400  IES Fontexería Serres Muros 
15027940 150530400  IES As Insuas Serres Muros 
15027927 150520900  IES Ramón Caamaño Muxía Muxía 
15010058 150540900  CPI do Feal Narón Narón 
15025268 150540900  IES As Telleiras Narón Narón 
15026455 150540900  IES Terra de Trasancos Narón Narón 
15027216 150550201  IES Fernando Esquío Neda Neda 
15026391 150561501  IES Xulián Magariños Negreira Negreira 
15010812 150570000  IES Virxe do Mar Noia Noia 
15026731 150570000  IES Campo de San Alberto Noia Noia 
15026121 150580801  IES Xosé Neira Vilas Oleiros Oleiros 
15027228 150580801  IES María Casares Oleiros Oleiros 



15027952 150580801  IES Miraflores Oleiros Oleiros 
15027782 150590900  IES Nº 1 Ordes Ordes 
15027939 150590900  IES Maruxa Mallo Ordes Ordes 
15027964 150600700  IES de Oroso Oroso Oroso 
15020544 150612101  IES de Ortigueira Ortigueira Ortigueira 
15027976 150620618  IES Poeta Añón Serra de Outes, A Outes 
15012730 150650505  IES Camilo José Cela Padrón Padrón 
15023090 150650505  IES Macías o Namorado Padrón Padrón 
15019347 150660100  CPI Camiño de Santiago Arca Pino (O) 
15025530 150670401  IES da Pobra do Caramiñal  Pobra do 

Caramiñal, A 
Pobra do Caramiñal 
(A) 

15026406 150140421  IES de Ponteceso Ponteceso Ponteceso 
15020556 150690701  IES Breamo Pontedeume Pontedeume 
15025682 150690701  IES Fraga do Eume Pontedeume Pontedeume 
15021767 150700509  IES Castro da Uz Pontes de García 

Rodríguez, As 
Pontes de García 
Rodríguez (As) 

15023429 150700509  CPI Monte Caxado Pontes de García 
Rodríguez, As 

Pontes de García 
Rodríguez (As) 

15025694 150700509  IES Moncho Valcarce Pontes de García 
Rodríguez, As 

Pontes de García 
Rodríguez (As) 

15027691 150710812  IES de Porto do Son Noal Porto do Son 
15026807 150720507  IES Félix Muriel Rianxo Rianxo 
15014556 150730904  IES Coroso Ribeira Ribeira 
15014568 150730904  IES Nº 1 Ribeira Ribeira 
15027711 150730904  IES Leliadoura Ribeira Ribeira 
15014738 150740906  CPI dos Dices Rois Rois 
15026029 150750604  IES Isaac Díaz Pardo Sada Sada 
15032662 150750604  IES O Mosteirón Mosteiron Sada 
15014957 150760700  CPI de San Sadurniño San Sadurniño San Sadurniño 
15026030 150771400  IES Terra de Xallas Santa Comba Santa Comba 
15015743 150780001  IES Arcebispo Xelmírez I Santiago de 

Compostela 
Santiago de 
Compostela 

15015755 150780001  IES Rosalía de Castro Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15015767 150780001  CIFP Politécnico de 
Santiago 

Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15015861 150780001  IES Eduardo Pondal Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15016000 150780001  CIFP Compostela Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15021482 150780001  IES San Clemente Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15023466 150780001  IES Lamas de Abade Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15025301 150780001  IES Arcebispo Xelmírez II  Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15025712 150780001  IES Antonio Fraguas 
Fraguas 

Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15026753 150780001  IES A Pontepedriña Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15027058 150780001  IES As Fontiñas Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15027319 150780001  IES de Sar Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

15027411 150820100  IES de Cacheiras Cacheiras Teo 
15021317 150840411  CPI Pecalama Cabaleiros Tordoia 
15017880 150851703  CPI de Fonte-Díaz Touro Touro 
15020994 150860310  CPI de Viaño Pequeno Campo Trazo 
15018203 150880201  CPI de Bembibre Bembibre Val do Dubra 
15018148 150870702  CPI de Atios Valdoviño Valdoviño 
15020911 150891101  CPI de Vedra Vedra Vedra 
15026418 150921411  IES Terra de Soneira Vimianzo Vimianzo 
15019281 150930203  CPI de Zas Zas Zas 



15027368 150930203  IES Maximino Romero de 
Lema 

Zas Zas 

27016649 270020600  IES Alfoz - Valadouro San Pedro de Mor Alfoz 
27007958 279010301  CPI Luís Díaz Moreno Baralla Baralla 
27016315 270060301  IES de Becerreá Becerreá Becerreá 
27013934 279020000  IES Perdouro Burela Burela 
27013958 279020000  IES Monte Castelo Burela Burela 
27015891 270100000  IES da Terra Chá, José 

Trapero Pardo 
Ribeiras de Lea Castro de Rei 

27002249 270113701  CPI de Castroverde Castroverde Castroverde 
27002353 270120701  CPI de Cervantes San Román de 

Cervantes 
Cervantes 

27016509 270130000  IES Marqués de Sargadelos  Lieiro Cervo 
27003151 270161400  IES Lama das Quendas Chantada Chantada 
27003175 270161400  IES Val do Asma Chantada Chantada 
27002997 270151507  CPI Virxe do Monte Sistallo Cospeito 
27003655 270170706  CPI de Seoane Seoane Folgoso do Courel 
27014811 270180901  IES Fontem Albei Fonsagrada, A Fonsagrada (A) 
27020562 270190403  IES de Foz Foz Foz 
27004635 270200901  CPI Dr. López Suárez Friol Friol 
27016200 270220410  IES Poeta Díaz Castro Lagostelle Guitiriz 
27014008 270231000  CPI Tino Grandío Guntín de Pallares Guntín 
27005913 270261402  CPI Ramón Piñeiro Pobra de San Xiao, 

A 
Láncara 

27006516 270282701  IES Politécnico de Lugo Lugo Lugo 
27006528 270282701  IES As Mercedes Lugo Lugo 
27006531 270282701  IES Lucus Augusti Lugo Lugo 
27006541 270282701  IES Nosa Sra. dos Ollos 

Grandes 
Lugo Lugo 

27006553 270282701  IES Xoán Montes Lugo Lugo 
27015761 270282701  IES Ánxel Fole Lugo Lugo 
27015773 270282701  IES A Piringalla Lugo Lugo 
27016455 270282701  IES Sanxillao Lugo Lugo 
27016704 270282701  IES Leiras Pulpeiro Lugo Lugo 
27016303 270290113  IES Pedregal de Irimia Meira Meira 
27006966 270300701  IES San Rosendo Mondoñedo Mondoñedo 
27007247 270311101  IES Francisco Daviña Rey Monforte de Lemos Monforte  de Lemos 
27007259 270311101  IES Río Cabe Monforte de Lemos Monforte de Lemos 
27015311 270311101  IES A Pinguela Monforte de Lemos Monforte de Lemos 
27016248 270321705  IES de Monterroso Monterroso Monterroso 
27007788 270341202  CPI Doutor Daniel Monje Navia de Suarna Navia de Su arna 
27016352 270402902  IES de Palas de Rei Palas de Rei Palas de Rei 
27016716 270441200  IES Fonmiñá Pastoriza, A Pastoriza (A) 
27015967 270450901  CPI Uxío Novoneira Pedrafita do 

Cebreiro 
Pedrafita do 
Cebreiro 

27016297 270480900  IES Enrique Muruais Vilaoudriz Pontenova (A) 
27015189 270501508  IES de Quiroga Quiroga Quiroga 
27016613 270530101  IES Río Miño Rábade Rábade 
27010933 270510801  IES Dionisio Gamallo 

Fierros 
Ribadeo Ribadeo 

27010945 270510801  IES Porta da Auga Ribadeo Ribadeo 
27020793 270510801  CIFP Porta da Auga Ribadeo Ribadeo 
27012036 270574201  IES Gregorio Fernández Sarria Sarria 
27012048 270574201  IES Xograr Afonso Gómez 

de Sarria 
Sarria Sarria 

27012450 270582602  CPI Dr. López Suárez Vilasante Saviñao (O) 
27012504 270600605  CPI San Tomé do Carballo Taboada Taboada 
27013314 270652901  IES Santiago Basanta 

Silva 
Vilalba Vilalba 

27013326 270652901  IES Lois Peña Novo Vilalba Vilalba 
27013636 270661201  IES María Sarmiento Viveiro Viveiro 



27013648 270661201  IES Vilar Ponte Viveiro Viveiro 
27016625 270250102  IES Illa de Sarón Xove Xove 
32016339 320010200  IES de Allariz Allariz Allariz 
32016340 320060101  IES Aquis Querquernis Bande Bande 
32001683 320090201  IES Martaguisela Barco, O Barco de 

Valdeorras (O) 
32001725 320090201  IES Lauro Olmo Barco, O Barco de 

Valdeorras (O) 
32002781 320171401  CPI Tomás Terrón Mendaña Sobradelo Carballeda de 

Valdeorras 
32016467 320171401  IES Sección de Sobradelo-

Carballeda 
Sobradelo Carballeda de 

Valdeorras 
32003001 320190500  IES Nº 1 Carballiño, O Carballiño (O) 
32015037 320190500  IES Manuel Chamoso Lamas Carballiño, O Carballiño ( O) 
32003643 320230401  CPI Virxe dos Remedios Castro Caldelas Castro Calde las 
32016625 320240904  IES de Celanova Celanova Celanova 
32004118 320260401  CPI Antonio Faílde Cambeo Coles 
32005305 320340401  CPI Laureano Prieto Gudiña, A Gudiña (A) 
32016431 320430705  IES San Mamede Maceda Maceda 
32006929 320450603  CPI de Maside Maside Maside 
32008902 320541201  IES A Carballeira Ourense Ourense 
32008941 320541201  IES Eduardo Blanco Amor Ourense Ourense 
32008951 320541201  IES Ramón Otero Pedrayo Ourense Ourense 
32009116 320541201  IES 12 de Outubro Ourense Ourense 
32009131 320541201  IES Universidade Laboral Ourense Ourense 
32009190 320541201  IES As Lagoas Ourense Ourense 
32009360 320541201  CPI José García García Ourense Ourense 
32015050 320541201  CIFP A Farixa Ourense Ourense 
32015207 320541201  IES O Couto Ourense Ourense 
32016273 320541201  IES Xesús Ferro Couselo Ourense Ourense 
32016455 320541201  IES Julio Prieto 

Nespereira 
Ourense Ourense 

32016765 320541201  IES Portovello Ourense Ourense 
32015177 320560217  CPI de Padrenda-Crespos Crespos Padrenda 
32015876 320631301  IES Xermán Ancochea 

Quevedo 
Pobra de Trives, A Pobra de Trives 

(A) 
32011305 320690501  CPI Tomás de Lemos Ribadavia Ribadavia 
32011330 320690501  IES O Ribeiro Ribadavia Ribadavia 
32015475 320690501  IES Abrente Ribadavia Ribadavia 
32016637 320720201  IES Cosme López Rodríguez  Rúa de Valdeorras, 

A 
Rúa (A) 

32012103 320760707  CPI Virxe da Saleta Cea San Cristovo de 
Cea 

32013582 320851400  IES García-Barbón Verín Verín 
32013612 320851400  IES Xesús Taboada Chivite  Verín Verín 
32016790 320851400  IES Castro de Baronceli  

          
Verín Verín 

32016777 320863201  IES Carlos Casares Viana do Bolo Viana do Bolo 
32016285 320870818  IES de Vilamarín Vilamarín Vilamarín 
32014801 320320602  IES Cidade de Antioquía Xinzo de Limia Xinzo de Lim ia 
32015232 320320602  IES Lagoa de Antela Xinzo de Limia Xinzo de Limia 
36000247 360030301  CPI de Cova Terreña Baiona Baiona 
36019657 360030301  IES Primeiro de Marzo Baiona Baiona 
36020234 360020000  IES de Barro Barro Barro 
36019463 360040201  IES Johan Carballeira Bueu Bueu 
36020246 360040201  IES Illa de Ons Bueu Bueu 
36000405 360050301  CPI Alfonso VII Caldas de Reis Caldas de Reis 
36016127 360050301  IES Aquis Celenis Caldas de Reis Caldas de Reis 
36000481 360060101  IES Ramón Cabanillas Cambados Cambados 
36019396 360060101  IES Francisco Asorey Cambados Cambados 
36000922 360080201  IES María Soliño Cangas Cangas 



36018501 360080201  IES Monte Carrasco Cangas Cangas 
36019475 360080201  IES de Rodeira Cangas Cangas 
36001148 360090203  CPI da Cañiza Cañiza, A Cañiza (A) 
36015101 360090203  IES da Cañiza Cañiza, A Cañiza (A) 
36001252 360100400  CPI de Progreso Oeste Catoira 
36024197 360120000  IES de Cotobade Tenorio Cotobade 
36015111 360150405  CPI Aurelio Marcelino Rey 

García 
Cuntis Cuntis 

36002335 360170000  IES Manuel García Barros Estrada, A Estrada (A) 
36002359 360170000  IES Antón Losada Diéguez Estrada, A Estrada (A) 
36020258 360170000  IES Nº 1 Estrada, A Estrada (A) 
36019323 360180406  IES Chano Piñeiro Forcarei Forcarei 
36019220 360210510  IES Auga da Laxe Gondomar Gondomar 
36020261 360210510  IES Terra de Turonio Gondomar Gondomar 
36019232 360220106  IES Monte da Vila Grove, O Grove (O) 
36020271 360220106  IES As Bizocas Grove, O Grove (O) 
36019244 360230201  IES A Sangriña Guarda, A Guarda (A) 
36020283 360610514  IES da Illa de Arousa Illa de Arousa, A Illa de Aro usa (A)  
36004137 360242707  IES Ramón Mª Aller Ulloa Lalín Lalín 
36013758 360242707  IES Laxeiro Lalín Lalín 
36004551 360260401  IES Illa de Tambo Marín Marín 
36015159 360260401  IES Chan do Monte Marín Marín 
36020295 360260401  IES Mestre Landín Marín Marín 
36020301 360270000  IES de Meaño Meaño Meaño 
36004708 360280701  CPI de Mosteiro-Meis Mosteiro Meis 
36004745 360210000  IES A Paralaia Moaña Moaña 
36018999 360210000  IES As Barxas Moaña Moaña 
36004927 360300505  CPI de Mondariz Mondariz Mondariz 
36005142 360320910  CPI Santa Lucía Saiáns Moraña 
36020131 360330700  IES de Mos Petelos Mos 
36019402 360340506  IES Pazo da Mercé Tortoreos Neves (As) 
36014428 360350000  IES Val Miñor Nigrán Nigrán 
36015184 360350000  IES Escolas Proval Nigrán Nigrán 
36005865 360350000  CPI de Panxón Nigrán Nigrán 
36006079 360370702  CPI Curros Enríquez Pazos Pazos de Borbén 
36020143 360410213  IES de Poio Poio Poio 
36020313 360430709  IES de Ponte Caldelas Ponte Caldelas Ponte Caldelas  
36007552 360422301  CIFP A Granxa Ponteareas Ponteareas 
36013692 360422301  IES Val do Tea Ponteareas Ponteareas 
36014520 360422301  IES Pedra da Auga Ponteareas Ponteareas 
36024781 360422301  IES de Ponteareas Ponteareas Ponteareas 
36007621 360440106  CPI de Pontecesures Pontecesures Pontecesures 
36006717 360381301  IES Sánchez Cantón Pontevedra Pontevedra 
36006729 360381301  IES Valle-Inclán Pontevedra Pontevedra 
36006730 360381301  IES Frei Martín Sarmiento  Pontevedra Pontevedra 
36013761 360381301  IES A Xunqueira I Pontevedra Pontevedra 
36014489 360381301  IES A Xunqueira Pontevedra Pontevedra 
36018379 360381301  IES A Xunqueira II Pontevedra Pontevedra 
36018677 360381301  IES Luís Seoane Pontevedra Pontevedra 
36019268 360381301  IES Gonzalo Torrente 

Ballester 
Pontevedra Pontevedra 

36020064 360381301  CIFP Carlos Oroza Pontevedra Pontevedra 
36006419 360381301  IES Fogar Prov. Príncipe 

Felipe 
Pontevedra Pontevedra 

36007011 360390702  IES Pino Manso Porriño, O Porriño (O) 
36017685 360390702  CPI da Ribeira Porriño, O Porriño (O) 
36019529 360390702  IES Ribeira do Louro Porriño, O Porriño (O) 
36007035 360400305  CPI Domingo Fontán Portas Portas 



36007734 360450801  IES Mendiño Redondela Redondela 
36016656 360450801  IES Pedro Floriani Redondela Redondela 
36019566 360450801  IES de Chapela Redondela Redondela 
36020325 360450801  IES Illa de San Simón Redondela Redondela 
36007813 360460106  CPI Julia Becerra Malvar Barrantes Ribadumia 
36008155 360471706  CPI de Rodeiro Rodeiro Rodeiro 
36013576 360480209  CPI Manuel Suárez 

Marquier 
Rosal, O Rosal (O) 

36024628 360490303  IES Pedras Rubias Parderrubias Salceda de Caselas  
36020337 360501400  IES de Salvaterra de Miño  Salvaterra de Miño Salvaterra de Miño  
36019256 360510900  IES de Vilalonga Sanxenxo Sanxenxo 
36020349 360510900  IES de Sanxenxo Sanxenxo Sanxenxo 
36020350 360523000  IES Pintor Colmeiro Silleda Silleda 
36009172 360530101  CPI Manuel Padín 

Truiteiro 
Arcade Soutomaior 

36019751 360540000  IES de Tomiño Tomiño Tomiño 
36009901 360551201  IES San Paio Tui Tui 
36014544 360551201  IES Francisco Sánchez Tui Tui 
36020362 360560400  IES de Valga Valga Valga 
36011567 360573101  IES Castelao Vigo Vigo 
36011579 360573101  IES A Guía Vigo Vigo 
36011580 360573101  IES San Tomé de Freixeiro  Vigo Vigo 
36011592 360573101  IES Santa Irene Vigo Vigo 
36011634 360573101  IES Politécnico de Vigo Vigo Vigo 
36011798 360573101  IES Alexandre Bóveda Vigo Vigo 
36013448 360573101  IES Manuel Antonio Vigo Vigo 
36014568 360573101  CIFP Valentín Paz Andrade  Vigo Vigo 
36014601 360573101  IES Álvaro Cunqueiro Vigo Vigo 
36015241 360573101  CPI Celso Emilio Ferreiro  Vigo Vigo 
36016681 360573101  IES Carlos Casares Vigo Vigo 
36017430 360573101  IES Ricardo Mella Vigo Vigo 
36018173 360573101  IES de Teis Vigo Vigo 
36018461 360573101  IES República Oriental do 

Uruguai 
Vigo Vigo 

36019050 360573101  IES de Beade Vigo Vigo 
36019062 360573101  IES Rosais 2 Vigo Vigo 
36019426 360573101  IES Coruxo Vigo Vigo 
36019670 360573101  IES do Castro Vigo Vigo 
36020374 360573101  IES Valadares Vigo Vigo 
36024461 360573101  IES Audiovisual de Vigo Vigo Vigo 
36020386 360591000  IES Marco do Camballón Vila de Cruces Vila de Cruce s 
36013588 360580517  CPI do Toural Vilaboa Vilaboa 
36012471 360600101  IES Castro Alobre Vilagarcía de 

Arousa 
Vilagarcía de 
Arousa 

36013771 360600101  IES Fermín Bouza Brey Vilagarcía de 
Arousa 

Vilagarcía de 
Arousa 

36018380 360600101  IES Miguel Ángel González 
Estévez 

Vilagarcía de 
Arousa 

Vilagarcía de 
Arousa 

36019669 360600101  IES Armando Cotarelo 
Valledor 

Vilagarcía de 
Arousa 

Vilagarcía de 
Arousa 

36019414 360610701  IES A Basella Vilanova de Arousa Vilanova de Arousa  
36024203 360610701  IES Faro das Lúas Vilanova de Arousa Vilanova de Ar ousa  

 
 
 

ANEXO III 
CENTRO COD_LOC. NOME LOCALIDADE CONCELLO 
 
15023132C 

150300001  EOI da Coruña Coruña,A A Coruña 

15026546C 150360001  EOI de Ferrol Ferrol     Ferrol 
15032194C 150780001  EOI de Santiago de Santiago de Santiago de 



Compostela Compostela    Compostela 
27015955C 270282701  EOI de Lugo Lugo    Lugo 
27016421C 270311101  EOI de Monforte de Lemos Monforte de Lemos  Monfort e De Lemos 
27020690C 270510801  EOI de Ribadeo Ribadeo   Ribadeo 
27020628C 270661201  EOI de Viveiro Viveiro   Viveiro 
32016081C 320541201  EOI de Ourense Ourense       Ourense 
36018689C 360381301  EOI de Pontevedra Pontevedra    Pontevedra 
36018941C 360573101  EOI de Vigo Vigo        Vigo 
36024598C 360600101  EOI de Vilagarcía Vilagarcia de 

Arousa 
Vilagarcía De 
Arousa 

 
 

ANEXO IV 
 
 

CENTRO COD_LOC NOME LOCALIDADE CONCELLO 
15026492 150300001 CMUS Superior da Coruña Coruña, A Coruña (A) 
15032303 150300001 CMUS Profesional da Coruña Coruñ a, A Coruña (A) 
15027617 150360001 CMUS Profesional Xan Viaño Ferro l Ferrol 
15032418 150780001 CMUS Profesional de Santiago San tiago de 

Compostela 
Santiago de 
Compostela 

27016558 270282701 CMUS Profesional de Lugo Lugo Lu go 
32016443 320541201 CMUS Profesional de Ourense Oure nse Ourense 
36019700 360381301 CMUS Profesional Manuel Quiroga Pontevedra Pontevedra 
36016085 360573101 CMUS Superior de Vigo Vigo Vigo 
36024471 360573101 CMUS Profesional de Vigo Vigo Vi go 
36024586 360381301 ESAD Escola Superior de Arte 

Dramática de Galicia 
Vigo Vigo 

 
 

ANEXO V 
CENTRO COD_LOC. NOME LOCALIDADE CONCELLO 

 
15005506 150300001 E.ART Pablo Picasso Coruña, A Co ruña (A) 
15015834 150780001 E.ART Mestre Mateo Santiago de 

Compostela 
Santiago de Compostela 

27006589 270282701 E.ART Ramón Falcón Lugo Lugo 
32016030 320541201 E.ART Antonio Failde Ourense Our ense 
36019621 360381301 ESCO de C. e 

Restauración de Bens 
Cult. 

Pontevedra Poio 

 

ANEXO VI 

Baremo de prioridades ao que deberán axustarse as convocatorias de concurso de traslados de ámbito nacional 

no corpo de inspectores ao servizo da Administración educativa e corpo de inspectores de educación 

 

Méritos  Valoración 
Documentos xustificativos (1) 

 

I. Méritos expresamente indicados na disposición adicional sexta, apartado 3 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de Educación (LOE). 

1.1. Antigüidade. (Ver disposición complementaria primeira). 



1.1.1. Por cada ano de servizos efectivos 

prestados en situación de servizo activo como 

funcionario de carreira no corpo de inspectores 

ao servizo da Administración educativa ou no 

corpo de inspectores de Educación. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 

0,16 puntos por mes completo. 

Para os efectos de determinar a antigüidade no 

corpo de inspectores ao servizo da 

Administración educativa e no corpo de 

inspectores de Educación, recoñeceranse, 

respectivamente, os servizos efectivos prestados 

como funcionarios de carreira nos corpos de 

inspectores de procedencia e os prestados desde 

a data de acceso como docentes á función 

inspectora de conformidade coa disposición 

adicional décimo quinta da Lei 30/1984, do 2 de 

agosto, de medidas para a reforma da función 

pública. 

2 puntos 

Título administrativo con dilixencias das 

distintas posesións e cesamentos que tivese 

desde o seu nomeamento como funcionario 

de carreira desde o corpo desde o que 

concursa e, se é o caso, dos servizos 

prestados na función inspectora de 

conformidade coa disposición adicional 

décimo quinta da Lei 30/1984. 

1.1.2. Por cada ano de servizos efectivos 

prestados en situación de servizo activo como 

funcionario de carreira noutros corpos ou escalas 

docentes aos que se refire a LOE. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 

0,083 puntos por mes completo.  

1 punto 

Título administrativo con dilixencias das 

distintas posesións e cesamentos que tivesen 

desde o seu nomeamento como funcionario 

de carreira desde o corpo desde o que 

concursa e, se é o caso, dos servizos 

prestados na función inspectora de 

conformidade coa disposición adicional 

décimo quinta da Lei 30/1984. 

1.1.3. Por cada ano de permanencia 

ininterrompida como funcionario con destino 

definitivo no mesmo cadro de persoal provincial 

ou se é o caso, das unidades territoriais en que 

estea organizada a Inspección Educativa.  

 

Título administrativo con dilixencia da 

posesión ou, se é o caso, do correspondente 

documento de inscrición nos rexistros de 

persoal. 

-Polo pimeiro e segundo ano.  2 puntos por ano 
 

-Polo terceiro ano  3 puntos 
 

-Polo cuarto e quinto ano.  4 puntos por ano 
 



-Polo sexto ano e seguintes.  5 puntos 
 

Aos funcionarios obrigados a concursar por ter perdido o seu destino definitivo en cumprimento de sentenza ou 

resolución de recurso, por provir da situación da excedencia forzosa ou, se é o caso, por supresión expresa con 

carácter definitivo da súa praza, a puntuación por esta epígrafe será a correspondente á praza que perderon, á 

que se acumularán os servizos con destino provisional que tivesen prestado posteriormente. 

Igualmente, os mesmos criterios serán de aplicación aos funcionarios que participen desde o destino adxudicado 

en cumprimento da sanción disciplinaria de traslado con cambio de residencia 

1.1.4. Os funcionarios de carreira en expectativa 

de destino e os que, participando por primeira vez 

con carácter voluntario opten na súa solicitude 

pola puntuación correspondente a esta epígrafe 

en substitución da correspondente á epígrafe 

1.1.3. 

-Por cada ano de servizo........................  

 

 

 

 

 

 

1 punto 

Título administrativo con dilixencias das distintas 

posesións e cesamentos que tivese desde o seu 

nomeamento como funcionario de carreira ou, 

se é o caso, dos correspondentes documentos 

de inscrición nos rexistros de persoal. 

 

1.2. Méritos académicos.                      Máxim o 10 puntos 

1.2.1. Doutoramento e premios extraordinarios: 

* Por ter obtido o título de doutor na titulación 

alegada para ingreso no corpo desde o que se 

concursa, ou para o acceso no seu día aos 

postos de Inspección Educativa.  

5 puntos 

Título alegado para ingreso no corpo ou, do 

alegado no seu momento para a súa adscrición 

á función inspectora, ou ben certificación do 

aboamento dos dereitos de expedición, de 

acordo co previsto na Orde do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). 

* Por premio extraordinario no doutoramento da 

titulación alegada para ingreso no corpo desde o 

que se concursa, ou para o acceso no seu día 

aos postos de Inspección Educativa.  

1 punto 
Documento xustificativo del. 

* Por premio extraordinario na titulación alegada 

para ingreso no corpo desde o que se concursa, 

ou para o acceso no seu día aos postos de 

Inspección Educativa.  

0,50 puntos 
Documento xustificativo del. 

-Polo título de doutor noutras licenciaturas.  3 puntos 
Documento xustificativo del. 

-Polo premio extraordinario noutro doutoramento.  0,50 puntos 
Documento xustificativo del. 

-Polo premio extraordinario noutras licenciaturas.  0,25 puntos 
Documento xustificativo del. 



1.2.2. Outras titulacións universitarias. 

A posesión de titulacións  universitarias de 

carácter oficial, no caso de que non se alegansen 

como requisito para o ingreso no corpo desde o 

que se participa, valoraranse da forma seguinte:  

 

-Por cada licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou 

títulos declarados, para todos os efectos, 

legalmente equivalentes.  

3 puntos 

-Por cada diplomatura, enxeñaría técnica, 

arquitectura técnica ou títulos declarados 

legalmente equivalentes e polos estudos 

correspondentes ao primeiro ciclo dunha 

licenciatura, arquitectura ou enxeñaría. 

Non serán baremables, en ningún caso, aqueles 

estudos empregados para obter o título alegado 

para o ingreso ou algún dos títulos baremados na 

epígrafe anterior.  

3 puntos 

 

Título alegado para o seu ingreso no corpo e os 

títulos que se posúan e se presenten como 

méritos ou, de ser o caso, certificados do 

aboamento dos dereitos de expedición, de 

acordo co previsto na Orde do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). 

1.2.3. Titulacións de ensinanzas de réxime 

especial. 

Ás titulacións das ensinanzas de réxime especial 

outorgadas polas escolas oficiais de idiomas e 

conservatorios de música ou danza valoraranse 

da forma seguinte:  

 

-Ensinanzas profesionais de Música e de Danza:  1 punto 

-Escolas oficiais de idiomas: 

Ciclo elemental ou certificado de nivel intermedio: 

Ciclo superior ou certificado de nivel avanzado: 

A posesión do certificado de aptitude ou co nivel 

avanzado da Escola Oficial de Idiomas engloba 

os dous ciclos. 

Unicamente se terán en conta para os efectos da 

súa valoración os títulos con validez oficial no 

Estado español.  

 

 

1 punto 

1 punto 

Título alegado para ingreso no corpo e cantos 

outros presente como mérito ou, no seu caso, 

certificación acreditativa de ter desenvolvido os 

estudos conducentes. á súa obtención. 

 

1.3. Formación e perfeccionamento.  Máx. 5 puntos 

1.3.1. Por cursos superados relacionados coa 

función docente e inspectora, organizados polo 

Ministerio de Educación , polas administracións 

educativas das comunidades autónomas, por 

institucións sen ánimo de lucro que fosen 

homologados ou recoñecidos polas 

Ata 4 puntos 

Certificado deles en que conste de modo 

expreso o número de horas de duración do 

curso. No caso dos organizados polas 

institucións sen ánimo de lucro, deberá 

acreditarse de forma que faga fe o 



administracións anteditas, así como os 

organizados polas universidades. 

 

-Puntuarase 0,10 puntos por cada 10 horas de 

curso superados acreditados. Para estes efectos 

sumaranse as horas de todos os cursos e non se 

puntuará o resto do número de horas inferiores a 

10. Cando os cursos viñesen expresados en 

créditos, entenderase que cada crédito equivale a 

10 horas.  

recoñecemento ou homologación. 

1.3.2. Por participar na dirección ou execución de 

programas educativos ou impartición de cursos 

de perfeccionamento convocados e/ou 

autorizados polo Ministerio de Educación , polas 

administracións educativas das comunidades 

autónomas.  

Ata 1 punto 

Certificado ou informe da dirección xeral 

correspondente, ou da dirección provincial 

respectiva. 

2. Outros méritos. Máx. 15 puntos. 

2.1. Publicacións. 

Por publicacións de carácter didáctico ou 

científico directamente relacionadas coa 

ensinanza. 

 

Ata 5 puntos Aquelas publicacións que, estando obrigadas a 

consignar o ISBN,  en virtude do disposto polo 

decreto 2984/72, de 2 de novembro, ou no seu 

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 dos mesmos foi en librerías 

comerciais. 

Para a valoración de libros editados polas 

universidades, organismos ou entidades 

públicas, será necesario aportar certificación na 

que conste a distribución dos mesmos. 

No caso de revistas, certificación na que conte o 

número de expemplares, lugares de distribución 

e venta, ou asociación científica ou didáctica, 

legalmente constituída, a que pertece a revista. 

Nos supostos en que a editorial ou asociación 

teñan desaparecido, 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. 

2.2. Valoración por traballo desenvolvido (ver 

disposición complementaria cuarta) 

Máximo 10 

puntos 
 

2.2.1. Por cada ano de servizo en postos de 

subdirector xeral da Inspección Educativa, 

inspector xeral ou inspector xefe da Inspección 

Central de educación xeral básica, de 

bacharelato ou ensinanza media do Estado, 

coordinador xeral de Formación Profesional, ou 

en postos equivalentes dependentes das 

administracións educativas convocantes. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 

0,125 puntos por mes completo.  

1,5 puntos 

Acordo do nomeamento con dilixencia de 

posesión e cesamento e, de ser o caso, 

certificación en que conste que se continúa no 

cargo 

2.2.2. Por cada ano de servizo en postos de 

inspector central, inspector central de educación 

básica, bacharelato, ou ensinanza media do 

Estado, ou coordinador central de Formación 

Profesional, secretario ou administrador da 

Inspección Central, inspector da Subdirección 

Xeral da Inspección de Educación, ou en postos 

equivalentes dependentes das administracións 

educativas convocantes. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 

0,083 puntos por mes completo.  

1 punto 

Acordo do nomeamento con dilixencia de 

posesión e cesamento e, de ser o caso, 

certificación en que conste que se continúa no 

cargo. 

 

2.2.3. Por cada ano de servizo en postos de 

inspector xefe provincial de Educación Básica ou 

inspector xefe de distrito de bacharelato ou 

ensinanza media do Estado ou coordinador xefe 

provincial de Formación Profesional, ou xefe de 

Servizo Provincial de Inspección Técnica de 

Educación, xefe de División, ou en postos 

equivalentes dependentes das administracións 

educativas convocantes. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 

0,75 puntos 

Acordo do nomeamento con dilixencia de 

posesión e cesamento e, de ser o caso, 

certificación en que conste que se continúa no 

cargo. 

 



0,062 puntos por mes completo.  

2.2.4. Por cada ano como inspector xefe de 

distrito, xefe adxunto, coordinador de equipos 

sectorial, coordinador de demarcación, ou en 

postos equivalentes dependentes das 

administracións educativas convocantes. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 

0,041 puntos por mes completo.  

0,5 puntos 

Acordo do nomeamento con dilixencia de 

posesión e cesamento e, de ser o caso, 

certificación en que conste que se continúa no 

cargo. 

 

2.2.5. Por cada ano de servizos desempeñando 

postos na Administración educativa de nivel de 

complemento de destino igual ou superior ao 

asignado ao corpo polo que participa, sempre 

que estes sexan distintos dos enumerados nas 

epígrafes 2.2.1 ao 2.2.4 deste anexo. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 

0,062 puntos por mes completo.  

0,75 puntos 

Documento xustificativo do nomeamento con 

dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o 

caso, certificación en que conste que se 

continúa no cargo. 

2.3. Por ser funcionario de carreira dos corpos de 

catedráticos de ensino secundario, de escolas 

oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño.  

3 puntos 

Título administrativo ou credencial ou, se é o 

caso, no boletín ou diario oficial en que apareza 

o nomeamento. 

 

(1) As convocatorias poderán determinar que a acreditación dalgúns dos méritos se faga mediante os 

documentos xustificativos que, para tales efectos, se establezan nestas, ou se incorporen de oficio pola 

Administración convocante, cando así conste nos seus rexistros. 

Disposicións complementarias 

Primeira.-Valoración da antigüidade. 

1. Para os efectos da epígrafe 1.1 do baremo computarase este curso académico como curso completo. Os 

servizos aludidos nas epígrafes 1.1.2 non serán tidos en conta nos anos en que fosen simultáneos cos servizos 

das epígrafes 1.1.1, 1.1.3 ou 1.1.4. 

Para os efectos previstos nas epígrafes 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 serán computados os servizos que se prestasen en 

situación de servizos especiais, expresamente declarados como tales nas epígrafes previstas no artigo 87 da Lei 

7/2007, do 12 de abril, así como as situacións de idéntica natureza establecida por disposicións anteriores á 

citada Lei. Igualmente serán computados, para estes efectos, los dos primeros años de excedencia por coidado 

de familiares declarada de acordo co artigo 89.4º da Lei 7/2007, de 12 de abril. 

Segunda.-Funcionarios de carreira que participan por primeira vez con carácter voluntario. 

Estes funcionarios poderán optar, indicándoo na súa instancia de participación, pola puntuación correspondente 

á epígrafe 1.1.3 deste baremo ou pola epígrafe 1.1.4 do mesmo. 



No caso de exercitar a opción pola epígrafe 1.1.4, puntuaráselle por esta epígrafe, ademais dos anos de servizo 

prestados como funcionario de carreira en expectativa de destino, os que prestasen no posto desde o que 

participan con destino definitivo. 

No suposto de non manifestar ningunha opción na instancia de participación, entenderase que optan pola 

puntuación corrrespondente á epígrafe 1.1.3. 

Terceira.-Para os efectos previstos na subepígrafe 2.2.5 non serán tidos en conta cando sexan simultáneos a 

calquera outra subepígrafe da epígrafe 2.2. 

Cuarta.-Valoración do traballo desenvolvido. 

Só se valorará o desempeñado/exercido como funciona rio de carreira. 

Anexo VII 

 
Baremo de prioridades concurso de traslados de ámbi to nacional nos corpos de catedráticos e 
profesores de ensino secundario, catedráticos e  pr ofesores de escolas oficiais de idiomas, catedrátic os 
e profesores de artes plásticas e deseño, profesore s técnicos de formación profesional e mestres de 
taller de artes plásticas e deseño 
 

Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

 
I. Méritos expresamente indicados na disposición ad icional sexta, apartado 3, da  Lei orgánica 2/2006,  de 3 

de maio, de educación ( LOE) 
 
1.1. Corpos de catedráticos . 

 
 
 

 
 
 

 
1.1.1.- Por ser funcionario de carreira dos 
corpos de catedráticos de ensino 
secundario, de escolas oficiais de idiomas 
e de artes plásticas e deseño. 

6,000 puntos 
 

 
Título administrativo ou credencial ou, no seu caso, 
o  boletín ou diario oficial no que apareza o seu 
nomeamento. 

1.1.2.-por cada ano de antigüidade nos  
corpos de catedráticos . 
 
As fraccións de ano computaranse a razón 
de 0,040 puntos por mes completo. 
 
A estes efectos a antigüidade nos corpos 
de catedráticos, con anterioridade á 
integración nos mesmos,  será a que 
tivesen no correspondente corpo de 
profesores coa condición de catedrático. 
  

 
0,500 puntos 

Título administrativo ou credencial con dilixencia 
das distintas posesións ou cesamentos que teña 
desde o seu nomeamento como funcionario de 
carreira ou, na súa falta dos correspondentes 
documentos de inscrición en rexistros de persoal 
 

1.2. Antigüidade.  
 (ver disposición complementaria primeira)

 
 
 

 
 
 



Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

 
1.2.1. Por cada ano de servizos efectivos 
prestados na situación de servizo activo 
como funcionario de carreira no corpo ao 
que corresponda a vacante . 
 
As fraccións de ano computaranse a razón 
de 0,160 puntos por mes completo 

 

 
 
 
 
 

2,000 puntos 
 
 
 
 
 

Título administrativo ou credencial  con dilixencias 
das distintas posesións e cesamentos que teña 
desde o seu nomeamento como funcionario de 
carreira ou, no seu caso, dos correspondentes 
documentos de inscrición nos rexistros de persoal 
 

1.2.2. Por cada ano de servizos efectivos 
como funcionario de carreira noutros 
corpos ou escalas docentes aos que se 
refire a LOE do mesmo ou superior 
subgrupo. . 
 
As fraccións de ano computaranse a 
razón de 0,120 puntos por mes completo 

 
 
 

1,500 puntos 
 
 
 
 
 

Título administrativo  ou credencial  con dilixencias 
das distintas  posesións e cesamentos que teña 
desde o seu nomeamento funcionario de carreira 
ou, no seu caso, dos correspondentes documentos 
de inscrición nos rexistros de persoal. 
 
 
 

1.2.3. Por cada ano de servizos efectivos 
como funcionario de carreira noutros 
corpos ou escalas docentes aos que se 
refire a LOE de subgrupo inferior. 
 
As fraccións de ano computaranse a 
razón de 0,060 puntos por mes completo. 

0,750 puntos 
 

Título administrativo ou credencial  con dilixencias 
das distintas posesións e cesamentos que teña 
desde o seu nomeamento como funcionario de 
carreira ou, no seu caso, dos correspondentes 
documentos de inscrición nos rexistros de persoal. 
 

 
1.2.4. Por cada ano consecutivo como 
funcionario con destino definitivo na 
mesma  praza  do centro desde o que se 
concursa ou en posto  ao que se estea 
adscrito no estranxeiro, na función  ins-
pectora ao amparo da disposición adicio-
nal décimo quinta da  Lei de medidas para 
a reforma da función pública, ou noutros 
postos, servizos de investigación ou apoio 
á docencia, dependentes da 
administración educativa sempre que 
estas situacións de adscrición impliquen 
perda do seu destino docente. 
 
Nos supostos de adscrición, o tempo que 
transcorre desde a súa finalización ata a 
participación neste concurso será valorado 
polo apartado 1.2.5. (ver disposición 
complementaria segunda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Polo primeiro e segundo ano. 2,000 puntos por ano 

• Polo terceiro ano. 
 

3,000 puntos 

• Polo cuarto e quinto ano. 
 

4,000 puntos por ano 

• Polo sexto ano. 
5,000 puntos 

 

 
Título administrativo, con dilixencia de posesión no 
centro desde o que se concursa 



Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

• Polo sétimo e oitavo ano. 
 

4,000 puntos por ano 

• Polo noveno ano. 3,000 puntos 

• Polo décimo e seguintes . 2,000 puntos por ano 

 
Para os funcionarios e funcionarias obrigados a concursar por perder o seu destino definitivo en cumprimento de 
sentenza ou resolución de recurso, por provir da situación de excedencia forzosa  ou, no seu caso,  por supresión ex-
presa con carácter definitivo, da súa praza, nos termos que estableza cada convocatoria, ou  por ser desprazados dos 
seus centros nos termos que igualmente estableza cada convocatoria, considerarase como praza desde a que 
participan, aos fins de determinar os servizos a que se refire este apartado, a última servida con carácter definitivo á 
que se acumularán, no seu caso, os prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera praza. Terán dereito, 
ademais, a que se lles acumulen á praza de procedencia os servizos prestados con carácter definitivo na praza 
inmediatamente anterior.  Para o caso de profesores afectados por supresións consecutivas de prazas, esa 
acumulación comprenderá os servizos prestados con carácter definitivo nas prazas que, sucesivamente, fóronlle 
suprimidas. 

 
No caso de que o profesor afectado non desempeñase outro destino definitivo, terá dereito a que se lle acumulen aos 
efectos sinalados a seguinte puntuación: 1,000 punto por ano con destino provisional. 
 
Igualmente, os precitados criterios serán de aplicación aos funcionarios e funcionarias que participen desde o destino 
adxudicado en cumprimento  de sanción disciplinaria de traslado con cambio de residencia 
 
Os funcionarios e funcionarias que se achen prestando servizos no primeiro destino definitivo obtido logo de serlle 
suprimida a praza da que eran titulares terán dereito a que se lles consideren como prestados no centro desde o que 
concursan os servizos que acrediten no centro no que se lles suprimiu a praza e, no seu caso, os prestados con 
carácter provisional con posterioridade á citada supresión. Este mesmo criterio se aplicará a quen se achen prestando 
servizos no primeiro destino definitivo obtido logo de haber perdido o seu destino por cumprimento de sentenza ou 
resolución de recurso, ou por provir da situación de excedencia  forzosa 
 
 
1.2.5. - Os funcionarios e funcionarias de 
carreira en expectativa de destino, e os 
que participando por primeira vez con 
carácter voluntario opten na súa solicitude 
pola puntuación correspondente a este 
subapartado en substitución da 
correspondente ao subapartado 1.2.4., na 
forma que se especifica na disposición 
complementaria terceira deste baremo.  
 

Por cada ano de servizo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 punto 

 
Título administrativo con dilixencias das distintas  
posesións e cesamentos que teña desde o seu 
nomeamento como funcionario de carreira ou, no 
seu caso, dos correspondentes documentos de 
inscrición nos rexistros de persoal 
 
 
 
 
 
 

1.2.6. - Cando a praza con carácter 
definitivo desde a que se participa teña a 
cualificación expresa, por parte da admi-
nistración de que dependa, como de 
especial dificultade, engadirase á 
puntuación do subapartado 1.2.4. a 
seguinte puntuación a contar desde o 
momento de tal declaración: 

 
 
 
 
 

 

 

Polo primeiro e segundo ano. 
1,00 punto por ano 

Polo terceiro ano. 1,50 puntos 

Polo cuarto e quinto ano . 2,00 puntos por ano 

Polo sexto ano.  2,00 puntos 

 
Certificación expedida pola administración 
educativa competente acreditativa de que a praza 
desde a que se participa está cualificada. 



Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

Polo sétimo e oitavo ano.  2,00 puntos por ano 
Polo noveno ano. 1,500 puntos 
Polo décimo e seguintes. 
 

1,000 punto por ano 

 
1.3. Méritos académicos 
 
      Unicamente teranse en conta a efectos 
da súa valoración os títulos con validez 
oficial  no estado español. 

 
Máximo 10,000 puntos 

 
 
 
 

 

 
 
 

1.3.1.- Doutoramento e premios 
extraordinarios: 
 
• Por obter o título de doutor na titulación 

alegada para o ingreso no corpo 
desde o que se concursa  

 
5,000 puntos 

Título ou certificación do abono dos dereitos de 
expedición de acordo co previsto na O.M. de 8 de 
xullo de 1988 (BOE do 13) 
 
 

• Por premio extraordinario no 
doutoramento da titulación alegada 
para ingreso no corpo desde o que se 
concursa. 

 
 

1,000 punto 
 

 
 
Documento xustificativo do mesmo. 
 
 

• Por premio extraordinario na titulación 
alegada para o ingreso no corpo 
desde o que se concursa.  

 
0,500 puntos 

 
 

 
Documento xustificativo do mesmo. 
 
 

• Polo título de doutor noutras 
licenciaturas..... 

 

3,000 puntos 
 

 
Documento xustificativo do mesmo  
 

• Por premio extraordinario noutro 
doutoramento......... 0,500 puntos 

 
Documento xustificativo do 
mesmo  

• Por premio extraordinario noutras 
licenciaturas...... 0,250 puntos 

 

Documento xustificativo do mesmo. 

1.3.2.-Outras titulacións universitarias. 
 A posesión de titulacións que figuren no 
catálogo oficial de títulos universitarios, 
valoraranse da forma seguinte: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Titulacións de primeiro ciclo:  
Pola segunda e  restantes diplomaturas, 
enxeñerías técnicas, arquitectura técnica 
ou títulos declarados, para todos os 
efectos, legalmente equivalentes e  polos 
estudos correspondentes ao primeiro ciclo 
dunha licenciatura, arquitectura ou 
enxeñería. 
 
En ningún caso será valorable o primeiro 
título ou estudos desta natureza que posúa 
o candidato. 
 

 
3,000 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Títulos que se posúan ou, no seu caso  os 
certificados do aboamento dos dereitos de 
expedición, de acordo co previsto na O.M. de 8 de 
xullo de 1988 (BOE do 13. No caso de estudos 
correspondentes aos primeiros ciclos,  
certificacións académicas nas que se acredite a 
superación dos mesmos. 



Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

Titulacións de segundo ciclo:  
Polos estudos correspondentes ao se-
gundo ciclo de licenciaturas, enxeñerías, 
arquitecturas ou títulos declarados, para 
todos os efectos, legalmente equivalentes. 
 

No caso de funcionarios ou funcionarias  
pertencentes a corpos docentes do grupo 
A non será valorable en ningún caso o 
primeiro título ou estudos desta natureza 
que posúa o candidato 

3,000 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.3.-titulacións de ensinanzas de réxime 
especial. 
 
As titulacións das ensinanzas de réxime 
especial outorgadas polas escolas oficiais 
de idiomas e conservatorios de música ou 
danza, valoraranse da seguinte forma: 

  

-Ensinanzas profesionais de Música  e de 
Danza 1,000 punto 

- Escolas oficiais de idiomas: 
- Ciclo elemental ou certificado de 

nivel intermedio 

 
 

1,000 punto 

- Ciclo superior ou certificado  de 
nivel avanzado. 

 
A posesión do certificado de aptitude ou do 
nivel avanzado da escola oficial de idiomas 
engloba os dous ciclos 

 
1,000 punto 

 

Títulos que se posúan ou, no seu caso, certificación 
acreditativa de ter feitos os estudos conducentes á 
súa obtención. 
 

 
1.4. Formación e Perfeccionamento 
 

 
Máximo 5,000 puntos 

 
 

1.4.1.- Por cursos superados que teñan 
por obxecto o perfeccionamento sobre os 
aspectos científicos e didácticos da 
especialidade correspondentes ás prazas 
ás que opte o participante, ou relacionados 
coa organización escolar ou coas novas 
tecnoloxías aplicadas á educación, ou cos 
contidos transversais ou relacionados co 
coñecemento da lingua e cultura galega, 
organizados polo Ministerio de Educación, 
polas administracións educativas das 
comunidades autónomas, por institucións 
sen ánimo de lucro que sexan 
homologados ou recoñecidos polas 
administracións precitadas, así como os 
organizados polas universidades. 
 
Puntuaranse 0,100 puntos por cada 10 
horas de cursos superados acreditados. A 
estes efectos sumaranse as horas de 
todos os cursos, non puntuándose o resto 
do número de horas inferiores a 10. Cando 
os cursos viñesen expresados en créditos 
entenderase que cada crédito equivale a 
10 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ata 4,000 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
Certificado  dos mesmos no que conste de modo 
expreso o número de horas de duración do curso. 
No caso dos organizados polas institucións sen 
ánimo de lucro, deberá acreditarse coa 
documentación que de fe do recoñecemento ou 
homologación. 



Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

1.4.2.-Por outras actividades de formación 
e perfeccionamento en materia educativa, 
incluída a impartición de cursos. 

Ata 1,000 punto Certificación das mesmas 

 
1.4.3. -Por cada especialidade da que 
sexa titular correspondente ao corpo polo 
que se concursa distinta á de ingreso no 
mesmo, adquirida a través do 
procedemento de adquisición de novas 
especialidades previsto nos  reais decretos 
850/1993, de 4 de xuño, 334/2004, de 27 
de febreiro e 276/2007, de 3 de maio (no 
caso dos corpos de catedráticos 
entenderanse especialidades adquiridas 
no correspondente corpo de profesores) . 

1,000 punto 

 
Credencial de adquisición da nova especialidade. 
 
 
 

 
2.1. Publicacións 

 
Ata 5,000 puntos 

 

2.1.1. Por publicacións de carácter 
didáctico sobre disciplinas obxecto do 
concurso ou directamente relacionadas 
con aspectos xerais ou trasversais do 
currículo ou coa organización escolar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ata 2,500 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquelas publicacións que estando obrigadas a 
consignar o ISBN,  en virtude do disposto polo 
decreto 2984/72, de 2 de novembro, ou no seu 
caso ISSN ou ISMN, carezan do mesmo, non 
serán valoradas, así como aquelas nas que o autor 
sexa o editor das mesmas. 
 
No caso de libros os exemplares correspondentes, 
así como certificado da editorial onde conste o 
número de exemplares e que a difusión dos 
mesmos foi en librerías comerciais. 
 
Para a valoración de libros editados polas 
universidades, organismos ou entidades públicas, 
será necesario aportar certificación na que conste 
a distribución dos mesmos. 
 
No caso de revistas, certificación na que conte o 
número de expemplares, lugares de distribución e 
venta, ou asociación científica ou didáctica, 
legalmente constituída, a que pertece a revista. 
 
Nos supostos en que a editorial ou asociación 
teñan desaparecido, dito estremo terá que 
xustificarse por calquera medio de proba admisible 
en dereito. 
 
No caso de publicacións que soamente se dan en 
formato electrónico, presentarase un informe oficial 



Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

 
2.1.2. Por publicacións de carácter cientí-
fico e proxectos e innovacións técnicas 
sobre as disciplinas obxecto do concurso.
 

 
Ata 2,500 puntos 

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. 

 
2.1.3.- Méritos artísticos:  

 
- Por premios en exposicións ou en con-
cursos  de ámbito autonómico, nacional ou 
internacional. 
 
- Por composicións estreadas como autor, 
 publicacións, concertos como solistas ou 
gravacións con depósito legal, por premios 
en certames ou en concursos de ámbito 
autonómico, nacional ou internacional. 
 

 
Ata 2,500 puntos 

 

Os programas, críticas, os exemplares 
correspondentes, e no seu caso, a acreditación de 
obter os premios correspondentes. 

2.2. Valoración por traballos desenvolvidos 

(Ver disposición complementaria quinta)   Ata 10,000 puntos 

 

2.2.1. Por cada ano como director/a en 
centros públicos docentes, en centros de 
profesores e recursos ou institucións 
análogas establecidas polas 
administracións educativas nas súas 
convocatorias específicas, así como 
director/a de agrupacións de lingua e 
cultura españolas.  
 
As fraccións de ano computaranse a razón 
de 0,250 puntos por mes completo. 

3,000 puntos 
 

Nomeamento expedido pola administración 
educativa competente con dilixencia de posesión e 
cesamento ou, no seu caso, certificación na que 
conste que este curso continúase no cargo. 
 

2.2.2.- Por cada ano como vicedirector/a, 
subdirector/a, secretario/a ou xefe/a de 
estudos e asimilados en centros públicos 
docentes. 
 
As fraccións de ano computaranse a razón 
de 0,160 puntos por mes completo. 
 

2,000 puntos 
 

Nomeamento expedido pola administración 
educativa competente con dilixencia de posesión e 
cesamento ou, no seu caso, certificación na que 
conste que este curso continúase no cargo. 

 
2.2.3.-por cada ano noutros cargos direc-
tivos de centros públicos docentes. 
 
As fraccións de ano computaranse a razón 
de 0,080 puntos por mes completo. 
 

 
 

1,000 punto 
 
 
 

 

Documento xustificativo do nomeamento expedido 
pola administración educativa competente con 
expresión da duración real do cargo ou, no seu 
caso, certificación na  que conste que este curso 
continúase no cargo. 



Méritos 

 
Valoración Documentos xustificativos (1) 

 
2.2.4.-Por cada ano como xefe/a de 
seminario, departamento ou división de 
centros públicos de ensino secundario, 
bacharelato, adultos, formación 
profesional, artísticas e idiomas,  asesor/a 
de formación permanente, asesor SIEGA
ou director/a de un equipo de orientación 
educativa e psicopedagóxica e 
coordinador ou coordinadora dos equipos 
de normalización e dinamización lingüística 
ou as figuras análogas que cada 
administración educativa estableza na súa 
convocatoria específica ... 
 
As fraccións de ano computaranse a 
razón de 0,040 puntos por mes completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,500 puntos 
 
 
 
 
 

 

Documento xustificativo do nomeamento expedido 
pola administración educativa competente con 
expresión da duración real do cargo ou , no seu 
caso, certificación na  que conste que este curso 
continúase no cargo. 

2.2.5. Por cada ano de servizo desempe-
ñando postos na administración educativa 
de nivel de complemento de destino igual 
ou superior ao asignado ao corpo polo que 
participa. 
 
A fraccións de ano computaranse a razón 
de 0,120 puntos por mes completo. 
 

 
 
 

1,500 puntos 
 

 

Documento xustificativo do nomeamento expedido 
pola administración educativa competente con 
dilixencia de posesión e cesamento ou, no seu 
caso, certificación de que continua no seu posto. 

 
(1) As convocatorias poderán determinar que a acreditación dalgúns dos méritos se realicen mediante os 
documentos xustificativos que para ese efecto se establezan nas mesmas ou se incorporen de oficio pola 
administración convócante, cando así conste nos seus rexistros. 
 
 
 

Disposicións complementarias 

 
Primeira.- Valoración da antigüidade.- 
 
1.- Aos efectos dos apartados 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. , 1.2.5.e 1.2.6, valoraranse como ano todos aqueles 

servizos que se correspondan con servizos efectivos prestados desde a data de inicio do curso aca-
démico ata a data de finalización do mesmo.  A estes efectos, no caso de funcionarios ou funcionarias  
de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de catedráticos de escolas oficiais de 
idiomas e de catedráticos de artes plásticas e deseño, teranse en conta os servizos prestados como 
funcionarios ou funcionarias  de carreira dos correspondentes corpos de profesores, con anterioridade á 
integración, incluídos os prestados como funcionarios ou funcionarias  dos antigos corpos de 
catedráticos de bacharelato, catedráticos de escolas oficiais de idiomas e profesores de termo de 
escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.   

 
2.- Os servizos aludidos nos apartados 1.2.2 e 1.2.3 non serán tidos en conta nos anos en que fosen 

simultáneos entre si ou, cos servizos dos apartados 1.2.1, 1.2.4 ou 1.2.5.  
 
3.- Aos efectos dos apartados 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3  e 1.2.4 serán computados os servizos que se houbesen 

prestado en situación de servizos especiais, expresamente declarados como tales nos apartados 
previstos no artigo 87, da  Lei 7/2007, de 12 de abril, así como as situacións de idéntica natureza 
establecida por disposicións anteriores á  citada Lei . Igualmente serán computado, a estes efectos, os 
dous  primeiros anos de excedencia por coidado de familiares declarada de acordo co artigo 89.4 da  Lei 
7/2007 de 12 de abril. 



 
4.- Aos efectos da documentación xustificativa dos subapartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5, poderá 

substituirse pola achega dos servizos de oficio pola administración educativa que así o determine. 
 
 
Segunda .- Centro desde o que se solicita participar no concur so.- 
 

A efectos do subapartado 1.2.4  do baremo considérase como centro desde o que se solicita participar 
no concurso, aquel a cuxo cadro de persoal pertenza o aspirante con destino definitivo, ou no que se 
estea adscrito, sempre que esta situación implique perda do seu destino docente, sendo unicamente 
computables por este subapartado os servizos prestados como funcionario de carreira no corpo ao que 
corresponda a vacante.  

 
Quedan exceptuados do disposto no parágrafo anterior os funcionarios e funcionarias obrigados a 
concursar por perder o seu destino definitivo en cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, por 
provir de excedencia forzosa ou por supresión do seu posto de traballo nos termos establecidos na 
convocatoria. A estes funcionarios ou funcionarias  seralles de aplicación o disposto para tal efecto no 
apartado 1.2.4 do baremo. 

 
 
Terceira.- Funcionarios de carreira que participan por primeira vez con carácter voluntario.- 
 

Os funcionarios e funcionarias de carreira que participen por primeira vez con carácter voluntario 
poderán optar, indicándoo na súa instancia de participación, pola puntuación correspondente ao 
subapartado 1.2.4 deste baremo ou polo subapartado 1.2.5 do mesmo. 

 
No caso de exercitar a opción polo apartado 1.2.5 puntuaráselles por este apartado ademais dos anos 
de servizo prestados como funcionario de carreira en expectativa de destino, os que prestasen no centro 
desde o que participan cun destino definitivo. 

 
No suposto de non manifestar opción algunha na instancia de participación, entenderase que optan pola 
puntuación correspondente ao subapartado 1.2.4 deste baremo. 

 
 
Cuarta.- Valoración dos méritos académicos nos corp os de catedráticos. 
 

As especificacións que se fan no apartado 1.3. relativas a doutoramento, premio extraordinario no 
doutoramento e premio extraordinario na titulación alegada para o ingreso no corpo desde o que se 
concursa, a efectos da participación dos funcionarios e funcionarias dos corpos de catedráticos, 
entenderanse referidas á titulación alegada para o ingreso ao correspondente corpo de profesores desde 
o que se integraron, ou no seu caso, a alegada para o ingreso no corpo de catedráticos numerarios de 
bacharelato, catedráticos de escolas oficiais de idiomas e profesores de termo de escolas de artes 
aplicadas e oficios artísticos.    

 
Quinta.- Valoración do traballo desenvolvido.- 

 
1.- Polos apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5  só se valorará o desempeño como funcionario 

de carreira. A estes efectos, no caso de funcionarios ou funcionarias  de carreira dos corpos de 
catedráticos de ensino secundario, de catedráticos de escolas oficiais de idiomas e de 
catedráticos de artes plásticas e deseño, teranse en conta os servizos prestados nos devanditos 
cargos como funcionarios ou funcionarias  de carreira dos correspondentes corpos de 
profesores, con anterioridade á integración, incluídos os prestados como funcionarios ou 
funcionarias  dos antigos corpos de catedráticos de bacharelato, catedráticos de escolas oficiais 
de idiomas e profesores de termo de escolas de artes aplicadas e oficios artísticos. 

 
2.- A valoración do traballo desenvolvido cando se ache referida a centros de educación de persoas 

adultas, só se valorará cando en devanditos centros impartíronse as mesmas ensinanzas que se 
imparten nos centros a que se refire este subapartado. 

 
3.- Aos efectos previstos nos subapartados 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do baremo de méritos se consi-

derarán centros públicos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes: 
• Institutos de bacharelato 



• Instituto de formación profesional 
• Centros de educación de persoas adultas, sempre que impartan as mesmas ensinanzas 

que nos  centros aos que se refire estes subapartados. 
• Centros de ensinos integrados. 

 
4.- Aos efectos previstos no subapartado 2.2.2 do baremo de méritos consideraranse como cargos 

directivos asimilados, polo menos, os seguintes: 
• Os cargos aludidos neste subapartado desempeñados en seccións de formación 

profesional. 
• Xefe de estudos adxunto. 
• Xefe de residencia. 
• Delegado do xefe de estudos de instituto de bacharelato ou similares en comunidades 

autónomas. 
• Director - xefe de estudos de sección delegada. 
• Director de sección filial. 
• Director de centro oficial de padroado de ensino medio. 
• Administrador en centros de formación profesional. 
• Profesor delegado no caso da sección de formación profesional. 

 
5.- Polo subapartado 2.2.3 do baremo de méritos puntuaranse, polo menos, os seguintes cargos 

directivos: 
• Vicesecretario. 
• Delegado xefe de estudos nocturnos en sección delegada. 
• Delegado do secretario de extensións de institutos de bacharelato ou similares en 

comunidades autónomas. 
• Director, xefe de estudos ou secretario de centros homologados de convenio con 

corporacións locais. 
• Director de colexio libre adoptado con número de rexistro de persoal. 
• Secretario de centro oficial de padroado de ensino medio.  
 

6.- Cando se produza desempeño simultáneo de cargos, non poderá acumularse a puntuación.  



Anexo VIII 
 
Baremo de prioridades concurso de traslados de ámbito nacional, nos  corpos de catedráticos e profesores 
de música e artes escénicas 

 
Méritos 

 
Valoración 

 
Documentos xustificativos (1) 

I. - Méritos expresam ente indicados na disposición adicional sexta, apar tado 3, da  Lei orgánica 2/2006, de 3 
de maio, de educación ( LOE) 

 
 
1.1.- Antigüidade. 
          (ver disposición complementaria primeira) 

 
 

 

 

 
1.1.1.- Por cada ano de servizos efectivos prestados 

na situación de servizo activo como funcionario de 
carreira no corpo ao que corresponda a vacante.  

 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,160 

puntos por mes completo 

 
 

 
2,000 puntos 

Título administrativo ou credencial  con 
dilixencias das distintas posesións e 
cesamentos que teña desde o seu 
nomeamento como funcionario de 
carreira ou, no seu caso, dos 
correspondentes documentos de 
inscrición nos rexistros de persoal. 

 
 
1.1.2.- Por cada ano de servizos efectivos como 

funcionario de carreira noutros corpos ou escalas 
docentes aos que se refire a LOE do mesmo ou 
superior subgrupo. 

 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,120 

puntos por mes completo 

 
 
 
 

1,500 puntos 

Título administrativo ou credencial  con 
dilixencias das distintas posesións e 
cesamentos que teña desde o seu 
nomeamento como funcionario de 
carreira ou, no seu caso, dos 
correspondentes documentos de 
inscrición nos rexistros de persoal. 

 
 
1.1.3.- Por cada ano de servizos efectivos como 

funcionario de carreira noutros corpos ou escalas 
docentes aos que se refire a LOE de subgrupo 
inferior. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,060 
puntos por mes completo. 

 
 
 
 
 

0,750 puntos 

Título administrativo ou credencial  con 
dilixencias das distintas posesións e 
cesamentos que teña desde o seu 
nomeamento como funcionario de 
carreira ou, no seu caso, dos 
correspondentes documentos de 
inscrición nos rexistros de persoal. 

 
1.1.4.- Por cada ano consecutivo como funcionario 

con destino definitivo na mesma praza  do centro 
desde o que se concursa ou en posto ao que se 
estea adscrito temporalmente no estranxeiro, na 
función  inspectora ao amparo da disposición 
adicional décimo quinta da  Lei de medidas para a 
reforma da función pública, ou noutros postos, 
servizos de investigación ou apoio á docencia, 
dependentes da administración educativa sempre 
que estas situacións de adscrición impliquen perda 
do seu destino docente. 

 
 

 
 
Título administrativo, con dilixencia de 

posesión no centro dende o que se 
concursa. 

 

 
Nos supostos de adscrición, o tempo que transcorre 

desde a súa finalización ata a participación neste 
concurso será valorado polo apartado 1.1.5. (ver 
disposición complementaria segunda). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Polo primeiro e segundo ano: 2,000 puntos por ano 
Polo terceiro ano: 3,000 puntos 
Polo cuarto e quinto ano: 4,000 puntos por ano 

Polo sexto ano: 5,000 puntos  
Polo sétimo e oitavo ano: 4,000 puntos por ano 
Polo noveno ano: 3,000 puntos 
Polo décimo e seguintes: 2,000 puntos por ano 

 



 
Méritos 

 
Valoración 

 
Documentos xustificativos (1) 

Son unicamente computables por este apartado os servizos prestados como 
funcionario de carreira no corpo ao que corresponda vacante.  

Para os funcionarios e funcionarias obrigados a concursar por perder o seu destino definitivo en cumprimento de 
sentenza ou resolución de recurso, por provir da situación de excedencia forzosa ou, no seu caso, por supresión 
expresa con carácter definitivo nos termos en que se establezan en cada convocatoria, da súa praza, ou por ser 
desprazados dos seus centros nos termos que igualmente estableza cada convocatoria, considerarase como praza 
desde a que participan, aos fins de determinar os servizos a que se refire este apartado, a última servida con 
carácter definitivo ao que se acumularán, no seu caso, prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera 
praza. Terán dereito, ademais, a que se lles acumulen á praza de procedencia os servizos prestados con carácter 
definitivo na praza inmediatamente anterior. Para o caso de profesores afectados por supresións consecutivas de 
prazas, esa acumulación comprenderá os servizos prestados con carácter definitivo nas prazas que, sucesivamente, 
lle foron suprimidas. 

 
No caso de que o profesor afectado non desempeñase outro destino definitivo, terá dereito a que se lle acumulen aos 

efectos sinalados a seguinte puntuación:  
 

1,000 punto por cada ano con destino provisional. 
 
Igualmente, os precitados criterios serán de aplicación aos funcionarios e funcionarias que participen desde o destino 

adxudicado en cumprimento de sanción disciplinaria de traslado con cambio de residencia. 
 
Os funcionarios e funcionarias que se achen prestando servizos no primeiro destino definitivo obtido logo de 

habérselles suprimido a praza da que eran titulares terán dereito a que se lles consideren como prestados no centro 
desde o que concursan os servizos que acrediten no centro no que se lles suprimiu a praza e, no seu caso, os 
prestados con carácter provisional con posterioridade á citada supresión. Este mesmo criterio aplicarase a quen se 
achen prestando servizos no primeiro destino definitivo obtido logo de perder o seu destino por cumprimento de 
sentenza ou resolución de recurso, ou por provir da situación de excedencia  forzosa 

  
 
1.1.5.- Os funcionarios e funcionarias de carreira en 

expectativa de destino, e os que participando por 
primeira vez con carácter voluntario opten na súa 
solicitude pola puntuación correspondente a este 
subapartado en substitución da correspondente ao 
subapartado 1.1.4., Na forma que se especifica na 
disposición complementaria terceira deste baremo, 

 
Por cada ano de servizo: .........................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 punto 

 
 
Título administrativo con dilixencias 

das distintas  posesións e 
cesamentos que tivese desde o seu 
nomeamento como funcionario de 
carreira ou, no seu caso, dos 
correspondentes documentos de 
inscrición nos rexistros de persoal. 

 
 

 
1.2.-méritos académicos 

 
Máximo 10,000 puntos  

 
 

1.2.1.- Por premios extraordinarios: 
 
- Por premio no último curso de grao superior da 

especialidade pola que se concursa  

 
 
 

5,000 puntos 

 
 
Documento xustificativo do mesmo. 
 

- Por mención honorífica no grao superior da 
especialidade correspondente ao ingreso no corpo 
desde o que se concursa  

 
3,000 puntos 

 
 

Documento xustificativo do mesmo. 

- Por premio fin de grao medio da especialidade 
correspondente ao título alegado para o ingreso no 
corpo desde o que se concursa 

 

 
5,000 puntos 

 
 

 
Documento xustificativo do mesmo. 
 
 

- Por mención honorífica no fin de grao medio da 
especialidade correspondente ao título alegado para 
o ingreso no corpo desde o que se concursa 

 
3,000 puntos 

 

 
Documento xustificativo do mesmo. 
 



 
Méritos 

 
Valoración 

 
Documentos xustificativos (1) 

  

-Por premio ou mención honorífica en especialidades 
diferentes ás alegadas para o ingreso no corpo 
desde o que se concursa 

 
1,000 puntos 

 
 

Documento xustificativo do mesmo. 

 
1.2.2.- Por outras titulacións: 
 
Unicamente teranse en conta a efectos da súa 

valoración os títulos con validez oficial no estado 
español 

 
- por cada título de profesor, profesor superior de 

conservatorio, escola a superior de danza, canto ou 
arte dramática diferente ao alegado para o ingreso 
no corpo desde o que se concursa. 

 
Polo primeiro 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3,000 puntos 
 

Polos restantes 
 

1,000 puntos 
 

 
 
 Títulos que posúan ou, no seu caso, 

os certificados do abono dos dereitos 
de expedición de acordo co previsto 
na OM de 8 de xullo de 1988 (B.O..E. 
do 13). 

 
 

 
1.3.- Méritos artísticos 
 
-Por composicións estreadas como autor, publicacións 

ou gravacións con depósito legal, por premios en 
certames ou en concursos de ámbito autonómico, 
nacional ou internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
Máximo 2,500 puntos 
 

- Por concertos como director, solista, solista na 
orquestra ou en agrupacións camerísticas (dúos, 
tríos, cuartetos,...). Realizados nos últimos cinco 
anos. 

 

 
 
Máximo 2,500 puntos 

 
 
Os programas, críticas, exemplares 

correspondentes e, no seu caso, a 
acreditación de obter os premios 
correspondentes. 

 

1.4.- Formación e perfeccionamento  Máximo 5,000  puntos  

1.4.1.- Por cursos superados que teñan por obxecto o 
perfeccionamento sobre os aspectos científicos e 
didácticos das especialidades correspondentes ás 
prazas ás que opte o participante, ou relacionados 
coa organización escolar ou cos contidos 
transversais ou relacionados co coñecemento da 
lingua e cultura galega,  ou coas novas tecnoloxías 
aplicadas á educación, organizados polo Ministerio 
de Educación , polas administracións educativas das 
comunidades autónomas, por institucións sen ánimo 
de lucro que fosen homologados ou recoñecidos 
polas citadas administracións educativas, así como 
os organizados polas universidades:  

 
 
 
Puntuaranse 0,100 puntos por cada 10 horas de 

cursos superados acreditados. A estes efectos 
sumaranse as horas de todos os cursos, non 
puntuándose o resto do número de horas inferiores a 
10. Cando os cursos viñesen expresados en créditos 
entenderanse que cada crédito equivale a 10 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ata  4,000 puntos 
 

 
 
 
 
 
 

 

Certificado dos mesmos no que conste 
de modo expreso o número de horas 
de duración do curso. No caso dos 
organizados polas institucións sen 
ánimo de lucro, deberá acreditarse 
coa documentación que acredite, de 
forma que faga fe , o seu 
recoñecemento ou  homologación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Méritos 

 
Valoración 

 
Documentos xustificativos (1) 

1.4.2.- Por outras actividades de formación e 
perfecionamento en materia educativa, incluída a 
impartición de cursos.  

 
 

Ata 1,000 punto 
Certificación das mesmas 
 

1.4.3.- Por cada especialidade da que sexa titular 
correspondente ao corpo polo que se concursa 
distinta á de ingreso no mesmo, adquirida a través 
do procedemento de adquisición de novas 
especialidades regulado nos reais decretos 
850/1993, de 4 de xuño, 334/2004, de 27 de febreiro 
e 276/2007, de 23 de febreiro.    

 
 
 
 
 

1,000 punto 

 
 
Credencial de adquisición da nova 

especialidade. 

 
 
II. Outros méritos.                     Máximo 15,0 00 puntos 
 
 
2.1.- Publicacións. Ata  5,000 puntos  

2.1.1.- Por publicacións de carácter didáctico 
sobre disciplinas obxecto do concurso ou 
directamente relacionadas con aspectos xerais 
ou trasversais do currículo ou coa organización 
escolar. 

 
 
 
 

 
 
 

Ata  2,500 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.2.- Por publicacións de carácter científico e 
proxectos e innovacións técnicas sobre as 
disciplinas obxecto do concurso 

 
 
Ata  2,500 puntos 

 
Os méritos achegados de acordo con estes dous subapartados só 

poderán puntuarse por un deles 
 

Aquelas publicacións que estando obrigadas a 
consignar ISBN,  en virtude do disposto polo 
Decreto 2984/72, de 2 de novembro, ou no 
seu caso ISSN ou ISMN, en virtude do 
disposto polo decreto 2984/72, de 2 de 
novembro, carezan do mesmo, non serán 
valoradas, así como aquelas en as que o 
autor sexa o editor das mesmas. 

 
No caso dos libros os exemplares 

correspondentes, así como certificado da 
editorial onde conste a difusión dos mesmos 
foi en librerías comerciais. 

 
Para a valoración de libros editados por 

Universidades, Organismos ou Entidades 
Públicas, será necesario aportar certificación 
na que conste a distribución dos mesmos. 

 
No caso de revistas, certificación na que 

conste o número de exemplares, lugares de 
distribución e venta, ou asociación científica 
ou didáctica, legalmente constituída, á que 
pertence a revista. 

 
Nos supostos nos que a editorial ou asociación 

teñan desaparecido, dito estremo terase que 
xustificar por calquera medio de proba 
admisible en dereito. 

 
No caso de publicacións que soamente 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. 

 



 
Méritos 

 
Valoración 

 
Documentos xustificativos (1) 

2.1.3. - Méritos artísticos 
 
-  Por premios en exposicións ou en concursos de 

ámbito autonómico, nacional ou internacional. 
 
Os méritos achegados de acordo con este 

subapartado  non serán tidos en conta cando se 
achegaron para a súa valoración polo apartado 1.3. 
deste baremo. 

Ata 2,500 
puntos 

Os programas, críticas e, no seu caso, a 
acreditación de obter os premios 
correspondentes 

 

2.2. - Valoración por traballos desenvolvidos. (Ver 
disposición complementaria cuarta). 

 

 
Ata 10,000 

puntos 
 

 
 
 

2.2.1. - Por cada ano como director/a en centros 
públicos docentes. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,250 
puntos por mes completo 

 

 
3, 000 puntos 

Nomeamento expedido pola administración 
educativa competente con dilixencia de 
posesión e cesamento ou, no seu caso, 
certificación na que conste que este curso se 
continua no cargo. 

2.2.2.- Por cada ano como vicedirector/a, 
subdirector/a,  xefe/a de estudos ou secretario/a e 
asimilados en centros públicos docentes. 

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,160 
puntos por mes completo. 

 
 
 

2,000 puntos 

Nomeamento expedido pola administración 
educativa competente con dilixencia de 
posesión e cesamento ou, no seu caso, 
certificación na que conste que este curso se 
continúa no cargo. 

 

2.2.3.- Por cada ano noutros cargos directivos de 
centros públicos docentes  

 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,080 

puntos por mes completo 
 

 
1,000 puntos 

Documento xustificativo do nomeamento con 
expresión da duración real do cargo. 

2.2.4.- Por cada ano de desempeño de cargo de 
coordinación didáctica. 

  
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,040 

puntos por mes completo 

 
0,500 puntos Documento xustificativo do nomeamento con 

expresión da duración real do cargo. 
 

2.2.5.- Por cada ano de desempeño de postos na 
administración educativa de nivel de complemento 
de destino igual ou superior ao asignado ao corpo 
polo que se participa 

 
As fraccións de ano computaranse a razón de 0,120 

puntos por mes completo 
 

 
 

 
1,50 puntos 

 
Documento xustificativo do nomeamento con 

expresión da duración real do cargo. 

 
 
(1) As convocatorias poderán determinar que a acreditación dalgúns dos méritos se realicen mediante os 
documentos xustificativos que para ese efecto se establezan nas mesmas ou se incorporen de oficio pola 
administración convócante, cando así conste nos seus rexistros. 

 
 

Disposicións complementarias 
 

Primeira.- Valoración da antigüidade.- 
 

1.-  Para os efectos dos subapartados 1.1.1., 1.1.4 e 1.1.5., Valoraranse como ano todos aqueles 
servizos que se correspondan con servizos prestados desde a data de inicio do curso 
académico ata a data de finalización do mesmo . 



 
2.- Os servizos aludidos nos subapartados 1.1.2 e 1.1.3 non serán tidos en conta nos anos en que 

fosen simultáneos entre si ou, cos servizos dos subapartados 1.1.1, 1.1.4 ó 1.1.5.  
 
3.- Para os efectos dos subapartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 serán computados os servizos que 

se prestasen en situación de servizos especiais, expresamente declarados como tales nas 
epígrafes previstas no artigo 87 da Lei 7/2007, do 12 de abril, así como as situacións de idéntica 
natureza establecida por disposicións anteriores á citada Lei. Igualmente serán computados, 
para estes efectos, los dos primeros años de excedencia por coidado de familiares declarada 
de acordo co artigo 89.4º da Lei 7/2007, de 12 de abril. 

4.- Aos efectos da documentación xustificativa dos subapartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5, poderá 
substituirse pola achega dos servizos de oficio pola administración educativa que así o determine. 

 
 
Segunda.- Centro desde o que se solicita participar  no concurso.- 

 
Para os efectos do apartado 1.1.4  do baremo considérase como centro desde o que se solicita 
participar no concurso, aquel a cuxo cadro de persoal pertenza o aspirante con destino 
definitivo, ou no que se estea adscrito, sempre que esta situación implique perda do seu destino 
docente, sendo unicamente computables por este apartado os servizos prestados como 
funcionario de carreira no corpo ao que corresponda a vacante 
 
Quedan exceptuados do disposto no parágrafo anterior os funcionarios e funcionarias obrigados 
a concursar por perder o seu destino definitivo en cumprimento de sentenza ou resolución de 
recurso, por provir de excedencia forzosa ou por supresión do seu posto de traballo nos termos 
establecidos na convocatoria. A estes funcionarios ou funcionarias  seralles de aplicación o 
disposto para ese efecto no apartado 1.1.4 do baremo. 

 
Terceira.- Funcionarios de carreira que participan por primeira vez con carácter voluntario.- 

 
Os funcionarios e funcionarias de carreira que participen por primeira vez con carácter 
voluntario poderán optar, indicándoo na súa instancia de participación, pola puntuación 
correspondente ao apartado 1.1.4 deste baremo ou polo apartado 1.1.5 do mesmo. 
 
No caso de exercitar a opción polo apartado 1.1.5 puntuaráselles por este apartado ademais 
dos anos de servizo prestados como funcionario de carreira en expectativa de destino, os que 
prestasen no centro desde o que participan cun destino definitivo. 
 
No suposto de non manifestar ningunha opción  na instancia de participación, entenderase que 
optan pola puntuación correspondente ao apartado 1.1.4 deste baremo. 

 
Cuarta.- Valoración do traballo desenvolvido. - 

 
1.- Polos apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 só se valorarán o desempeño como funcionario 

de carreira. 
 

2.- Para os efectos previstos nos apartados 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do baremo de méritos 
consideraranse centros públicos aos que corresponden as vacantes: 

-  conservatorios superiores de música ou danza 
-  conservatorios profesionais de música ou danza 
-  conservatorios elementais de música 
-  escolas superiores de arte dramática 
-  escola superior de canto 
 

3.- Para os efectos previstos no apartado 2.2.2 do baremo de méritos considerarase como cargo 
directivo asimilado, se é o caso, o de xefe de estudos adxunto 

 
4.- Polo apartado 2.2.3 do baremo de méritos puntuarase, se é  caso, o cargo de vicesecretario. 

 
5.-  Polo apartado 2.2.4 do baremo de méritos puntuaranse os seguintes cargos directivos: 

• Xefe de seminario 
• Xefe de departamento didáctico 



• Equipo de normalización e dinamización lingüistica. 
6.- Cando se produza desempeño simultáneo de cargos, non poderá acumularse a puntuación.  

 



ANEXO IX 

Especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (corpo 590) 

 

Código  Especialidade 

001  Filosofía 

002  Grego 

003  Latín 

004  Lingua castelá e literatura 

005  Xeografía e historia 

006  Matemáticas 

007  Física e química 

008  Bioloxía e xeoloxía 

009  Debuxo 

010  Francés 

011  Inglés 

012  Alemán 

016  Música 

017  Educación física 

018  Orientación educativa 

019  Tecnoloxía 

053  Lingua e literatura galega 

061  Economía 

101  Administración de empresas 

102  Análise e química industrial 

103  Asesoría e procesos de imaxe persoal 

104  Construcións civís e edificación 

105  Formación e orientación laboral 

106  Hostalaría e turismo 

107  Informática 

108  Intervención sociocomunitaria 

109  Navegación e instalacións mariñas 

110  Organización e xestión comercial 

111  Organización e proc. de mantemento de vehículos 

112  Organización e proxectos de fabricación mecánica 



113  Organización e proxectos sistemas enerxéticos 

114  Procesos de cultivo acuícola 

115  Procesos de produción agraria 

116  Procesos na industria alimentaria 

117  
Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

 

118  Procesos sanitarios 

119  Procesos e medios de comunicación 

120  Procesos e produtos de téxtil, confección e pel 

121  Procesos e produtos do vidro e cerámica 

122  Procesos e produtos en artes gráficas 

123  Procesos e produtos en madeira e moble 

124  Sistemas electrónicos 

125  Sistemas electrotécnicos e automáticos 

803  Cultura clásica 

 

ANEXO X 

Especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional (corpo 591)  

Código Especialidade 

201  Cociña e pastelaría 

202  Equipamentos electrónicos 

203  Estética 

204  Fabricación e instalación de carpintaría e moble 

205  Instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de fluídos 

206  Instalacións electrotécnicas 

207  Instalacións e equipamentos de cría e de cultivo 

208  Laboratorio 

209  Mantemento de vehículos 

210  Máquinas, servizos e produción 

211  Mecanizado e mantemento de máquinas 

212  Oficina de proxectos de construción 

213  Oficina de proxectos de fabricación mecánica 



214  Operacións e equipamentos de elaboración de produtos alimentarios 

215  Operación de procesos 

216  Operacións de produción agraria 

217  Patronaxe e confección 

218  Perrucaría 

219  Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico 

220  Procedementos sanitarios e asistenciais 

221  Procesos comerciais 

222  Procesos de xestión administrativa 

223  Produción de artes gráficas 

224  Produción téxtil e tratamentos fisicoquímicos 

225  Servizos á comunidade 

226  Servizos de restauración 

227  Sistemas e aplicacións informáticas 

228  Soldadura 

229  Técnicas e procedementos de imaxe e son 

 

ANEXO XI 

Especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (corpo 592) 

Código Especialidade 

001  Alemán 

006  
Español para estranxeiros 

 

008  Francés 

009  Galego 

011  Inglés 

012  Italiano 

015  Portugués 

017  Ruso 

 

ANEXO XII 

Especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (corpo 593) 

Código  Especialidade 



002  Harmonía e melodía acompañada 

003  Arpa 

006  Canto 

008  Clarinete 

009  Clave 

010  Composición e instrumentación 

013  Conxunto coral e instrumental 

014  Contrabaixo 

015  Contrapunto e fuga 

028  Estética e historia da música, da cultura e da arte 

030  Fagot 

031  Frauta de bico 

035  Guitarra 

037  Historia da cultura e da arte 

052  Óboe 

058  Percusión 

059  Piano 

061  
Repentización, transposición instrumental e 

acompañamento 

066  Saxofón 

068  Solfexo e teoría da música 

072  Trombón 

074  Trompa 

075  Trompeta 

076  Tuba 

077  Viola 

078  Violín 

079  Violoncelo 

 

 

 

ANEXO XIII 

Especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (corpo 594) 

Código Especialidade 



401  Acordeón 

402  Arpa 

403  Canto 

404  Clarinete 

405  Clave 

406  Contrabaixo 

407  Coro 

408  Fagot 

409  Flabiol i tambori 

410  Frauta travesa 

411  Frauta de bico 

412  Fundamentos de composición 

413  Gaita galega 

414  Guitarra 

415  Guitarra flamenca 

416  Historia da música 

417  Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco 

418  Instrumentos de puga 

419  Óboe 

420  Órgano 

421  Orquestra 

422  Percusión 

423  Piano 

424  Saxofón 

425  Tenora i tible 

426  Trombón 

427  Trompa 

428  Trompeta 

429  Tuba 

431  Viola 

432  Viola da gamba 

433  Violín 

434  Violoncelo 



435  Danza española 

436  Danza clásica 

437  Danza contemporánea 

438 Flamenco 

439  Historia da danza 

440  Acrobacia 

441  Canto aplicado á arte dramática 

442  Caracterización e indumentaria 

443  Danza aplicada á arte dramática 

444  Dicción e expresión oral 

445  Dirección escénica 

446  Dramaturxia 

447  Esgrima 

448  Espazo escénico 

449  Expresión corporal 

450  Iluminación 

451  Interpretación 

452  Interpretación con obxectos 

453  Interpretación no musical 

454  Interpretación no teatro do xesto 

455  Literatura dramática 

456  Técnicas escénicas 

457  Técnicas gráficas 

458  Teoría e historia da arte 

459  Teoría teatral 

460  Linguaxe musical 

 

 

ANEXO XIV 

Especialidades do corpo de profesores de artes plásticas e deseño (corpo 595) 

Código Especialidade 

501  Cerámica 

502  Conservación e restauración de materiais arqueolóxicos

503  Conservación e restauración de obras escultóricas 



504  Conservación e restauración de obras pictóricas 

505  Conservación e restauración de téxtiles 

506  Conservación e restauración do documento gráfico 

507  Debuxo artístico e cor 

508  Debuxo técnico 

509  Deseño interiores 

510  Deseño de moda 

511  Deseño de produto 

512  Deseño gráfico 

513  Deseño téxtil 

514  Edición da arte 

515  Fotografía 

516  Historia da arte 

517  Xoiaría e ourivaría 

518  Materiais e tecnoloxía: cerámica e vidro 

519  Materiais e tecnoloxía: conservación e restauración 

520  Materiais e tecnoloxía: deseño. 

521  Medios audiovisuais 

522  Medios informáticos 

523  Organización industrial e lexislación 

524  Vidro 

525  Volume 

 

ANEXO XV 

Especialidades do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño (corpo 596) 

Código 
Especialidade 

601  Artesanía e ornamentación con elementos vexetais 

602  Bordados e encaixes 

603  Complementos e accesorios 

604  Dourado e policromía 

605  Ebanistaría artística 



606  Encadernación artística 

607  Esmaltes 

608  Fotografía e procesos de reprodución 

609  Modelismo e maquetismo 

610  Moldes e reproducións 

611  Musivaria 

612  Talla en pedra e madeira 

613  Técnicas cerámicas 

614  Técnicas de gravado e estampación 

615  Técnicas de xoiaría e bixutería 

616  Técnicas de ourivaría e prataría 

617  Técnicas de patronaxe e confección 

618  Técnicas de metal 

619  Técnicas murais 

620  Técnicas téxtiles 

621  
Técnicas vidreiras 

 

 

ANEXO XVI 

Don/a..., funcionario/a de carreira do corpo de...,  especialidade..., co NRP... e 

destino definitivo/provisional (bórrese o que non p roceda) no código... 

 

Acóllese á opción de participar no concurso de tras lados coa puntuación do concurso 

convocado pola Orde do 3 de decembro de 2008 (DOG d o 5), incrementando puntos nas 

epígrafes. 

 

1.1.2. puntos. 

1.2.1. 2 puntos. 

1.2.4. puntos. 

1.2.5. 1 punto. 

Así mesmo, presenta/non presenta (bórrese o que non  proceda) novos documentos, 

datados con posterioridade ao 2 de xaneiro de 2009 para seren tidos en conta nas 

epígrafes do baremo que se indican. 



 

..., ... de ... 2009. 

Sinatura do/a interesado/a 

ANEXO XVII 

Don/a..., funcionario/a de carreira do corpo de...,  especialidade..., co NRP... 

presenta a seguinte relación de novos documentos qu e se achegan para o concurso de 

traslados datados con posterioridade ao 2 de xaneir o de 2009 

 

Epígrafe documentos. 

..., ... de ... de 2009. 

Sinatura do/a interesado/a 


