
ANEXO I 

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

 

I. Experiencia docente previa 

             Máximo 7 puntos 

1.1. Por cada ano de experiencia docente en 

especialidades do corpo ao que opta o 

aspirante, en centros públicos dependentes 

das administracións educativas.  

0,700 puntos 

Folla de servizos, certificada pola Subdirección 

Xeral de Persoal ou no seu defecto certificación do 

secretario do centro co visto e prace do director, na 

que debe constar a data de toma de posesión e 

cesamento na especialidade, así como os 

documentos xustificativos do nomeamento ou 

fotocopia compulsada deles en que conste a data 

de toma de posesión e do cesamento e a 

especialidade. 

1.2. Por cada ano de experiencia docente en 

especialidades de distintos corpos ao que 

opta o aspirante, en centros públicos 

dependentes de administracións educativas.  

0,350 puntos 

Folla de servizos, certificada pola Subdirección 

Xeral de Persoal ou no seu defecto certificación do 

secretario do centro co visto e prace do director, no 

que debe constar a data de toma de posesión e 

cesamento e a especialidade así como os 

documentos xustificativos do nomeamento ou 

fotocopia compulsada deles, en que conste a data 

de toma de posesión e do cesamento e a 

especialidade. 

1.3. Por cada ano de experiencia docente en 

especialidades do mesmo nivel educativo 

ou etapa educativa ao que corresponde a 

especialidade á que opta o aspirante 

noutros centros.  

0,150 puntos 

Certificación do director do centro co visto e prace 

do Servizo de Inspección Técnica, na que conste a 

data de toma de posesión e cesamento, a 

especialidade e nivel educativo. 

1.4. Por cada ano de experiencia docente en 

especialidades de distinto nivel educativo 

ao que corresponda a especialidade á que 

opta o aspirante, noutros centros.  

0,100 puntos 

Certificación do director do centro co visto e prace 

do Servizo de Inspección Técnica, en que conste 

data de toma de posesión e cesamento, a 

especialidade e nivel educativo. 

Enténdese por centros públicos os centros aos que se refire o Capítulo II do Título IV da Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de Educación, integrados na rede pública de centros creados e sostidos polas 

administracións educativas. 

II. Formación académica permanente 

   Máximo 4 puntos 

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

titulación esixido con carácter xeral para ingreso no corpo (doutor, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, para 

corpos docentes Grupo A1, ou diplomado universitario, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, para 

corpos docentes Grupo A2); valorarase exclusivamente a nota media do expediente académico, do modo que a 

continuación se indica: 

Desde 7,51 e ata 10 1,500 puntos 

Desde 6,00 e ata 7,50  1,000 puntos 

Certificación académica persoal orixinal ou 

fotocopia cotexada, en que consten as 

puntuacións obtidas en todas as disciplinas e 

cursos exixidos para a obtención do título 

alegado. 



 

2.2 Postgraos, doutorado e premios extraordinarios: 

2.2.1 Polo certificado-diploma 

acreditativo de avanzados (Real Decreto 

778/1998, do 30 de abril), o título 

oficial de máster (Real Decreto 

56/2005, do 21 de xaneiro), suficiencia 

investigadora ou calquera outro título 

equivalente sempre que non sexan 

requisito para o ingreso na función 

pública docente: 

1,000 

punto 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

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

expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). 

2.2.2 Por posuír o título de 

doutor:  

 

1,000 punto.  

 

 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

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

dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de 

xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo). 

2.2.3 Por obter premio 

extraordinario no doutorado:  

 

0,500 puntos 

Documento xustificativo 

2.3 Outras titulacións universitarias: 

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as alegadas como requisito para 

o ingreso na función pública docente, valoraranse da forma seguinte: 

 

2.3.1 Titulacións de primeiro ciclo: 

Por cada diplomatura, ingeniería 

técnica, arquitectura técnica ou títulos 

declarados legalmente equivalentes e 

polos  correspondentes ao primeiro 

ciclo dunha licenciatura, arquitectura 

ou enxeñaría:  

 

1,000 

punto. 

Certificación académica ou fotocopia cotexada 

do título alegado para o ingreso no corpo, así 

como de cantos presente como mérito ou, se é o 

caso, certificación do aboamento dos dereitos 

de expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos 

correspondentes ao primeiro ciclo, certificación 

académica en que se acredite a súa superación. 

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes Grupo B, non se valorarán por este apartado, en 

ningún caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que presente o aspirante. 

 

2.3.2 Titulacións de segundo ciclo: 

Polos  correspondentes ao segundo 

ciclo de licenciaturas, enxeñarías, 

arquitecturas ou títulos declarados 

legalmente equivalentes: 

 

1,000 

punto. 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

título alegado para o ingreso no corpo, así como 

de cantos presente como mérito ou, se é o caso, 

certificación do aboamento dos dereitos de 

expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos 

correspondentes ao primeiro ciclo, certificación 

académica en que se acredite a súa superación. 

 

2.4 Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica: 

 



a) Por cada título profesional de 

música ou danza:  
0,500 puntos. 

b) Por cada Certificado de nivel 

avanzado ou equivalente de escolas 

oficiais de idiomas:  

0,500 puntos. 

c) Por cada título de técnico 

superior de artes plásticas e deseño: 0,200 puntos 

     d) Por cada título de 

técnico superior de formación 

profesional 

0,200 puntos 

e) Por cada Título de Técnico 

Deportivo Superior: 

 

0,200 puntos. 

Certificación académica ou fotocopia cotexada do 

título alegado para ingreso no corpo, así como de 

cantos presente como mérito ou, se é o caso, 

certificación do aboamento dos dereitos de 

expedición conforme á Orde do 8 de xullo de 1988 

(BOE do 13 de xullo). 

Non se valorarán as da formación profesional específica,  no caso de ser as alegadas como requisito para 

ingreso na función pública docente ou, no seu caso, se fosen necesarias para a obtención do título alegado 

2.5 Formación permanente. 

Por cada curso de formación permanente e perfeccionamento superado, relacionado coa especialidade a que 

se opta ou coa organización escolar, as novas tecnoloxías aplicadas á educación, a psicopedagoxía ou a 

socioloxía da educación, convocado por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por 

universidades, ou actividades incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades 

colaboradoras coas administracións educativas, ou actividades recoñecidas pola administración educativa 

correspondente: 

a) Non inferiror a 10 créditos 0,500 puntos Certificado en que conste de modo expreso o 

número de créditos. No caso dos organizados 

polas institucións sen ánimo de lucro, deberá 

acreditarse de forma que faga fe o 

recoñecemento ou homologación. 

b) Non inferior a 3 créditos 0,200 puntos Certificado en que conste de modo expreso o 

número de créditos. No caso dos organizados 

polas institucións sen ánimo de lucro, deberá 

acreditarse de forma que faga fe o 

recoñecemento ou homologación. 

Exclusivamente para a especialidade de música, valoraranse nos mesmos termos os cursos organizados polos 

conservatorios de música. 

Aos efectos deste subepígrafe, sempre que cumpran os requisitos especificados, acumularanse os cursos non 

inferiores a dous créditos, puntuándose cada dous cursos con 0,200 puntos. 

 

III.Outros méritos 

       Máximo 2 puntos 



3.1. Por participación ou coordinación en 

grupos de traballo, proxectos de 

investigación e innovación educativa, 

seminarios permanentes, plans de mellora, 

proxectos especiais de centros e actividades 

análogas convocadas pola Consellería de 

Educación ou os órganos correspondentes 

doutras comunidades autónomas ou o 

Ministerio de Educación. 

 
Certificación emitida polos órganos competentes 

-Por cada participación por curso  0,2000 puntos 

-Por cada coordinación por curso  0,5000puntos 

 

3.2. Por cursos de formación permanente e perfeccionamento, relacionado coa especialidade a que se opta ou coa 

organización escolar, as novas tecnologías aplicadas á educación, a psicopedagoxía ou a socioloxía da educación, 

convocados por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou actividades 

incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras coas administracións educativas, 

ou actividades recoñecidas pola administración educativa correspondente, inferiores a dous créditos ou tamén superiores 

no caso de horas impartidas. 

Tanto nos cursos recibidos como nos impartidos as horas son acumulables. 

- 0,05 puntos por cada 10 horas recibidas. 

- 0,05 puntos por cada 5 horas impartidas. 

3.3. Por publicacións de carácter didáctico 

ou científico relacionadas coa 

especialidade á que se opta. 

As publicacións que non consignen o ISBN 

ou o ISSN en virtude do disposto no 

Decreto 2984/1972, de 2 de novembro, non 

serán valoradas, así como aquelas nas que 

o autor sexa o editor delas. 

Máximo 1,000 

punto 

-Por autor: 0,3000 puntos 

-Por coautor ou grupo de autores: 0,1000 puntos 

-Por artigo ou revista 0,0200 puntos 

Os exemplares correspondentes ou fotocopias 

cotexadas. 

 No referente a materiais publicados en soportes 

especiais como vídeos, CD-Rom, et. Será 

necesario achegar a documentación impresa que 

poidan acompañar estas publicacións (portadas, 

folletos explicativos dos obxectivos e contidos, 

impresións, etc.). 

No caso das publicacións que so 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. 

3.4. Exclusivamente para a especialidade 

de música  

 

Máximo 1,500 

puntos 

-Por composición estreada, concertos como 

autor, ou concerto ou gravación, por 

premios en certaméns, exposicións, 

festivais ou concursos de ámbito 

autonómico, nacional ou internacional: 

 

0,3000 puntos 

-Por composición estreada como coautor 

ou grupo de autores, concerto ou grabación 

en conxunto de ámbito autonómico, ámbito 

nacional e internacional: 

0,1000 puntos 

As composicións e as gravacións acreditaranse co 

depósito legal correspondente. No referente aos 

concertos será necesario achegar a documentación 

impresa, programas, críticas, publicacións en 

prensa ou outro medio de divulgación que o 

acredite. 

 

 

3.5. Exclusivamente para a especialidade 

de educación física: 

 

 
Certificado actualizado do organismo competente 

no que expresamente conste a calificación de 



3.5.1.- Por ter a cualificación de 

“Deportista de Alto Nivel”, según o Real 

decreto 6/2004, de 8 de xaneiro ou o Real 

Decreto 971/2007, do 13 de xullo. 

0,5000 puntos “Deportista de Alto Nivel”. 

 

 

3.5.2.- Por cada participación en 

competicións deportivas oficiais, 

seleccionados polas federacións 

autonómicas, nacionais ou internacionais 

(Máximo 1 punto) 

0,1000 puntos Documentos xustificativos 

 

 

Disposicións complementarias. 

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

prazo de presentación de solicitudes. 

 

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

fosen prestados simultaneamente en máis dun centro docente. 

 

Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificados expedidos polos 

ministerios de Educación dos respectivos países ou autoridades públicas competentes en que 

deberán constar o tempo de prestación de servizos e o carácter de centro público ou privado, o nivel 

educativo e a materia impartida. Cando non se acredite a materia impartida ou esta non coincida con 

algunha das especialidades obxecto desta convocatoria, os servizos entenderanse prestados en 

distinta especialidade á que se opta, segundo corresponda. Os ditos certificados deberán presentarse 

traducidos ao castelán ou ao galego. 

 

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

0,0583 puntos; na epígrafe 1.2, 0,0291 puntos; na epígrafe 1.3, 0,0125 puntos; na epígrafe 1.4, 

0,0083 puntos. 

 

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

expresión numérica completa aplicaranse as seguintes equivalencias, con independencia da 

convocatoria en que se obtivesen: 

 

-Aprobado e apto: cinco puntos.-Notable: sete puntos.-Sobresaliente: nove puntos.-Matrícula de 

honra: dez puntos. 

 

Aquelas cualificacións que conteñan a expresión literal «ben» consideraranse equivalentes a seis 

puntos. Non se terán en conta as validadas. 

 

Quinta.-En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun 

título académico. 

Sexta.-De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalencias entre 

distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal que os cursos 

presenciais de iniciación e perfeccionamento. 



Sétima.- A efectos de valoración do espediente académico do título alegado, os aspirantes que 

obtivesen o título no estranxeiro, e que deberán alegar no prazo de presentación de instancias, terán 

un prazo adicional de vinte días naturais, a partir de que remate o prazo de presentación de 

solicitudes, para achegar certificación expedida polo órgano competente do país no que obtivo o 

título que indique a nota media deducida das cualificacións obtidas en toda a carreira e exprese 

ademáis a cualificación máxima e mínima que se poida obter de acordo co sistema académico 

correspondente, para os efectos de determinar a súa equivalencia coas cualificacións españolas. 

Oitava.- Os aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos. 

 

 


